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Abstract 

Under det senaste decenniet har kunskapstest av olika slag fått en ökad bety-
delse i skolan och testresultat inverkar i allt högre grad på såväl pedagogiskt som 
ekonomiskt och politiskt beslutsfattande. Men tester, vars resultat får stora kon-
sekvenser för elever och skolor, måste underställas höga krav på reliabilitet och 
validitet och bli föremål för kritiskt prövning både av vetenskapssamhället och 
av dem som använder testet. I den här artikeln diskuteras aspekter av reliabilitet 
och validitet i det svenska nationella läsprovet i årskurs nio. Till grund för dis-
kussionen ligger analyser av provinnehåll, elevresultat och experimentella data 
där lärare fått klassificera provuppgifter utifrån innehållsliga kategorier. En slut-
sats från dessa analyser är att det nationella läsprovet dras med flera kvalitets-
problem som omfattar aspekter av både mätsäkerhet och innehållsvaliditet. 
Några förslag till utveckling av provsystemet diskuteras i slutet av artikeln. 
 

Inledning 

Det är inte särskilt revolutionerande att påstå att kunskapstest av olika slag mer 
eller mindre erövrat skolans värld och på kort tid fått en mycket viktigare funkt-
ion för såväl pedagogiska beslut som för ekonomiskt och politiskt beslutsfat-
tande. Det gäller från de lägsta skolstadierna och uppåt genom utbildningssy-
stemet. Det är inte något som är unikt för Sverige eller för de nordiska länderna, 
utan vi följer en ganska tydlig internationell trend i det här avseendet, och vi har 
antagligen inte sett slutet på uppvärderingen av testers betydelse för skolans ar-
bete eller för hur externa parter som politiker, tjänstemän, debattörer, eller all-
mänheten över huvud taget, ser på skolan, eller för hur de värderar kvaliteten på 
svensk skola i olika avseenden. 
 
Det vore onödigt att trötta ut läsaren med att räkna upp alla kunskapstester som 
idag cirkulerar i skolan och som blir föremål för många av våra diskussioner om 
skolans utveckling och därtill grund för jämförelser av olika länders utbildnings-
system. Dessa tester är vi redan väl bekanta med. Det är heller inte svårt att vara 
överens om att testkulturen och dess följdverkningar blivit en angelägen fråga 
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för de flesta som jobbar i eller forskar om skolan (Elstad & Sivesind, 2010, 
Meyer & Benavot, 2013; Stobart, 2008). 
 
Den här utvecklingen kan man naturligtvis ha många och olika meningar om. 
En del vill hävda att testerna ifråga, både de nationella och de internationella fått 
oproportionerligt stor betydelse för den utbildningspolitiska debatten. Andra 
menar att proven i sig är otillräckliga och att vi helt enkelt behöver bättre in-
strument för att fånga vad elever egentligen kan och inte kan inom olika kun-
skapsområden. En tredje möjlig hållning, som jag själv, åtminstone för praktiska 
syften, försöker tillämpa, är den att det finns goda argument för båda dessa lin-
jer. Det finns ett behov av att samla information om vad elever kan inom olika 
ämnen eller ämnesområden. Därför behövs pålitliga bedömningsinstrument. 
Men vart och ett av dessa bedömningsinstrument ger, i bästa fall, en god repre-
sentation blott av en liten del av elevernas kunnande. Av det skälet blir det nöd-
vändigt att vara vaksam både på testernas begränsningar ifråga om validitet och 
reliabilitet och vaksam på att själva testandet inte tar för mycket tid från det som 
måste föregå testet, nämligen undervisningen. 
 
Konstruktion och administration av storskaliga prov är en kostsam ingrediens i 
skolsystemen, och bör därför granskas både ur praktiska, funktionella perspektiv 
och ur validitetsperspektiv. Det är exempelvis nödvändigt med en öppen dis-
kussion om i hur många årskurser eller i hur många ämnen det ska ges nationella 
prov och vad ska vi göra med resultaten. Likaså är det viktigt med en öppen 
diskussion om hur många olika internationella testprojekt som Sverige bör delta 
i och vad vi har för nytta av resultaten. Den här sortens analyser bör förstås in-
kludera uppmärksamhet på testens konsekvenser, det vill säga hur de påverkar 
innehåll och form i undervisningen (Stobart, 2008). Jag har för min del stannat 
vid de innehållsmässiga frågorna och mer specifikt frågan om vad de förekom-
mande proven egentligen mäter och vilka slags slutsatser om elevers kunskaper 
som provresultaten egentligen lånar sig till. Kort sagt, vad har man för grund för 
att uttala sig om olika aspekter av elevers kunnande givet det sätt som PISA-
prov eller nationella prov utformas på? De vetenskapliga frågeställningar som 
jag intresserat mig för handlar således om ifall proven är relevanta och rättvi-
sande, det vill säga om de är valida och reliabla. 
 
I den här artikeln handlar det närmare bestämt om prov på förmågan att läsa. 
Hur bär man sig åt för att mäta konsten att läsa olika sorters texter? De prov 
som jag ska diskutera mer ingående är de nationella proven i svenska, som bland 
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annat innehåller ett delprov i läsförståelse. Mitt intresse rör både om dessa prov 
mäter rätt saker och om de gör det på rätt sätt. Kort och gott, är det rätt mått, 
och blir det rätt mätt? 
 

Läsning och läsprov 

För den som vill studera provkonstruktion och provanvändning är läsning ett 
tacksamt område. Få saker är lika viktiga för att unga människor ska ta sig ige-
nom utbildningssystemet med behållning som just förmågan att läsa och förstå 
texter av olika slag. Läsundervisningens roll i skolans arbete är central och obe-
stridlig. Men för att rätt kunna identifiera de elever som har lässvårigheter, för 
att kunna följa elevers läsutveckling över tid och för att kunna planera relevant 
undervisning – alltså inte bara för att veta vilken lön som lärarna förtjänar, vilket 
man förstås också kan använda provresultat till – så behöver skolan goda in-
strument för att ta reda på hur väl eleverna läser. Därför har vi allehanda läsför-
ståelseprov (nationella prov, diagnostiska prov, PISA-prov, PIRLS-prov och så 
vidare). Men vad för slags läsförmåga mäter proven egentligen? Vilka aspekter 
av själva läsandet fångar de? Kan de mäta några aspekter av läsandet på ett till-
förlitligt sätt? Och hur kan man utveckla proven för att de ska göra jobbet 
bättre? Detta är nödvändiga frågor, som både provkonstruktörer och användare 
av proven (och helst också forskare som är helt oberoende av verksamheten) 
bör ställa sig. 
 
För att förstå vårt förhållande till och vårt sätt att betrakta de storskaliga pro-
vens roll i dagens skola kan det vara lönt att rikta blicken bakåt för ett ögonblick 
och reflektera över såväl bakgrunden till testande av individers kunskaper över 
huvud taget som den svenska nationella identiteten som ett läsande folk. Inte 
minst är den senare relevant i diskussionen om hur vi förhåller oss till internat-
ionella jämförelser av läsförmåga. Sverige har en lång historia av allmän läskun-
nighet och det är det möjligt att vi som en följd av det odlar en särskild känslig-
het inför resultat (och inte minst inför mediernas filtrering av resultat) som an-
tyder att läsfömågan bland yngre generationer sjunker i snabb takt. Martinsson 
(2015) menar att denna form av ”läspanik” också bör ses i kultursociologisk 
belysning och sättas i relation till tidigare förekommande former av mediepani-
ker med moraliserande undertoner. Man kan exempelvis frågas sig om texten 
och inte minst om själva berättelsen enbart uppträder i skriften eller om detta 
med textens överordning (skriftens primat) är kulturellt och historiskt situerat 
och därmed föränderligt. Det bör i så fall inverka på vårt sätt att förstå yngre 
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generationers förändrade kompetenser såsom de fångas exempelvis av internat-
ionellt jämförande läsprov. Icke desto mindre tror jag att viktiga ledtrådar till att 
förstå vårt sätt att hantera sjunkande resultat i prov som PISA finns i vår kollek-
tiva medvetenhet om en välfärdsstat och en demokrati grundad bland annat på 
långvarig läs- och skrivkunnighet över klass- och könsgränser. 
 
Här finns också anledning att notera ett modernare kapitel av historien, som 
handlar om utvecklingen av nationella läsprov (eller standardprov) i Sverige, 
exempelvis hur proven gick från att under femtio- och sextiotalen betona fram-
för allt mätsäkerhet till att under åttiotalet betona innehållslig relevans (se Hult-
man, 1991), för att under det senaste decenniet återigen ha gjort åtminstone en 
skenbar vändning tillbaka mot att prioritera mätsäkerhet, den här gången under 
devisen att proven ska bidra till en likvärdig bedömning av elevers kunskaper. 
Jag skriver ”skenbar”, därför det uttalade syftet att proven ska bidra till likvärdig 
bedömning har betonats allt starkare de senaste åren (Gustafsson, Cliffordson & 
Erickson, 2014; Lundahl, 2011; Skolinspektionen, 2011). Samtidigt finns det lite 
som tyder på att den mätsäkerhet som efterfrågas i konstruktionen av de nya 
läsproven lever upp till den sortens förväntningar som kan ställas på centralt 
utformade prov av stor betydelse för såväl elever som lärare. Detta kommer att 
framgå nedan. 
 
Uppföljningen av de nationella läsproven för kvalitetsutveckling och forskning 
har varit begränsad, vilket framgår om man granskar de rapporter som den nat-
ionella provgruppen i Uppsala publicerat regelbundet under det senaste decen-
niet. Detta kan man tycka är överraskande givet det faktum att de nationella 
proven engagerar ca 400 000 elever varje år, vilka förväntas göra proven. Staten 
borde rimligen ta ett ansvar för att denna verksamhet följs upp och valideras i 
enlighet med internationell standard (Kane, 2013; Messick, 1995). Man kan 
också tycka att en så omfattande verksamhet skulle föranleda ett intresse från 
forskare på ämnesområdet att vilja granska de instrument, resultat och slutsatser 
som den nationella provgruppen producerar. Detta har vi emellertid sett i väl-
digt begränsad utsträckning och det menar jag är ett problem. 
 

Hot mot valditeten 

Validitet är ett komplicerat vetenskapligt begrepp och validitetsforskningen, in-
klusive den forskning som handlar specifikt om validitet i bedömning av elevers 
språkförmågor, har under de senaste decennierna presenterat en rad olika mo-
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deller för vilka slags teoretiska och empiriska bevis som krävs för att validera ett 
visst bedömnings- eller testinstrument (Bachman & Palmer, 2010; Kane, 2015; 
Khalifa & Weir, 2011; Markus & Borsboom, 2014). Flera av dessa senare mo-
deller brukar ta utgångspunkt i två principer, eller grundläggande hot mot validi-
teten, som Messick (1989) formulerat. Ett sätt att värna validitet i bedömning 
eller mätning av något slags egenskaper, resonerar Messick, är helt enkelt att 
försöka undanjaga de här två hoten, som benämns konstruktirrelevant varians 
(”construct-irrelevant variance”) och underrepresentation av konstrukt (”construct 
under-representation”). Konstrukt är psykometrins begrepp för den egenskap 
eller förmåga som ska bedömas. Konstruktirrelevant varians innebär därmed att 
testet eller bedömningsinstrumentet mäter aspekter som är irrelevanta i förhål-
lande till konstruktet, det vill säga i förhållande till det som man önskar att mäta. 
Ett exempel från läsprov kan vara uppgifter där bedömningen blir beroende av 
elevernas skrivförmåga, det vill säga beroende av i vilken mån de lyckas formu-
lera sin läsförståelse skriftligt, fastän det egentligen är läsförståelsen i sig man vill 
komma åt. Man mäter helt enkelt mer än det man utger sig för att mäta. Under-
representation innebär det motsatta, det vill säga att alla delar av konstruktet inte 
finns representerade i mätningen. Testet fångar med andra ord inte alla de egen-
skaper som man skulle vilja att det fångade. Läsprov som i alltför hög grad stäl-
ler frågor på avläsningsnivå fastän man egentligen också skulle vilja veta något 
om elevernas förmåga att tolka och reflektera över texter utgör ett exempel på 
fenomenet underrepresentation. 
 

Avsaknad av en konstruktdefinition 

Med dessa två ganska enkla varningsflaggor som utgångspunkt kan man ställa 
ett prov som det nationella läsprovet i årskurs nio, som alltså ingår i ämnespro-
vet i svenska, under kritisk prövning. En första premiss för vilket slags prov 
som helst – allt från den enskilde lärarens i klassrummet prov efter ett arbets-
område till nationella prov i årskurs nio – är att det utgår från en konstruktdefi-
nition. En konstruktdefinition är en benämning och en beskrivning av vad det 
för slags kunskaper som man vill att provet ska fånga.  
 
Tittar man närmare på de nationella läsproven före läroplansreformen 2011, 
vilka var i bruk t o m vårterminen 2012 så går det att påvisa att det egentligen 
inte existerade någon konstruktdefinition. Jag ska ge tre argument för detta. För 
det första så hade provet, precis som alla andra existerande nationella prov se-
dan 1998, i uppgift att mäta graden av måluppfyllelse i enlighet med den rådande 
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kursplanen. Trots detta så inleddes lärarhäftet som följde med provmaterialet 
under de här åren med en beskrivning av hur läsförståelse kunde definieras på 
de olika betygsnivåerna, på den tiden IG, G, VG och MVG (se t ex Skolverket, 
2011, s. 8). Men de här beskrivningarna, eller provkriterierna, hade ingen mot-
svarighet i kursplanens kriterier för de olika betygen i ämnet. Istället var de for-
mulerade av medarbetare i provgruppen, som själva hade tolkat kursplanen. Det 
kan man möjligen betrakta som ofrånkomligt, i synnerhet som kursplanerna var, 
och fortfarande är, ganska tunna ifråga om ämnesinnehållsliga definitioner. Ett 
problem var dock att formuleringen av provkriterierna ändrades då och då, i 
mindre eller större utsträckning, trots att kursplanen förblev densamma. 
 
Det andra och tredje argumentet för tesen rör provets innehåll. För inte nog 
med att kriterierna ändrades, även innehållet i provet ändrades påtagligt under 
den tidsperiod då provet avsåg mäta måluppfyllelse i enlighet med Lpo94.  
 
Vi vet från mängder av studier att de allra flesta läsare, inte bara ungdomar, utan 
även vuxna, tenderar att ha lättare att förstå berättande text än att förstå olika 
former av sakprosa (Best, Ozuru, Floyd & McNamara, 2006). Detta brukar man 
förklara med att de flesta av oss redan från väldigt tidig ålder socialiseras in i en 
värld av berättelser och lär känna typiska strukturer i berättelser och typiska be-
rättarmönster och karaktärer osv. Sakprosan är mer oregelbunden i sin struktur 
och ställer generellt sett högre krav på bakgrundskunskaper (Pearson & Hamm, 
2005; Williams, 2008). I samband med detta vet vi också att elevers resultat på 
läsprov av olika slag varierar med hur stor andel av textmaterialet som utgörs av 
skönlitteratur respektive sakprosa. 
 
I figur 1 visas fördelningen av uppgifter till olika slags texter under åren 2005 till 
2012, det vill säga under de sista åtta åren som det nationella provet mätte 
måluppfyllelse i enlighet med Lpo94. Beräkningen avser antalet uppgifter som 
ställs till informativ text eller nyhetstext respektive till skönlitterär text i före-
kommande prov 2005 till 2012. Diagrammet visar andelen uppgifter per texttyp 
av det totala antalet uppgifter. Som framgår inleds perioden med en klar över-
vikt av uppgifter till skönlitterära texter. Under de åtta åren förändras emellertid 
förhållandet och i slutet av perioden råder istället det motsatta förhållandet, det 
vill säga där det är fler uppgifter till informativ text eller nyhetstext än till skön-
litterär text. Innehållet i provet har med andra ord genomgått en successiv för-
ändring, trots att det fortfarande är samma kursplan som råder.  
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Figur 1. Andel uppgifter till skönlitterära respektive informativa texter i NP 2005–2012. 

 
 
Ett annat exempel på förändringar i provets innehåll – nu kommer vi till det 
tredje argumentet för påståendet ovan – är den variation som skedde över tid 
när det gäller vilka läsprocesser som prövades i de förekommande provuppgif-
terna. Under de senaste decennierna har det varit vanligt att kategorisera läs-
provsuppgifter utifrån scheman över olika läsprocesser. Dessa läsprocesser är ett 
slags uttryck för den kognitiva komplexitetsgrad som man tänker sig att uppgif-
ten prövar testtagaren på (Tengberg, under utgivning). Inte sällan har de varit 
besläktade med den hierarkiska kunskapstaxonomi som man finner hos Bloom 
(se Anderson, Kratwohl & Bloom, 2001). Exempelvis skiljer man på uppgifter 
som testar förmåga att söka information i text och uppgifter för att tolka eller 
reflektera över text. I PISA-provet används tre läsprocesskategorier: söka och 
inhämta information; sammanföra och tolka det lästa; samt reflektera över och utvärdera det 
man läst (OECD, 2013). 
 
I det svenska nationella provet före 2013 hade provkonstruktörerna inte definie-
rat uppgifterna utifrån några läsprocesskategorier. Det hindrar naturligtvis inte 
att uppgifter i efterhand kan klassificeras utifrån ett givet schema, som ett sätt 
undersöka i vilken mån proven som helhet prövat samma aspekter av läsande 
från år till år. I PISA-provet, där man har som mål att mäta förändring i läsför-
måga över tid, är det proportionella förhållandet mellan de tre läsprocesskatego-
rierna i provet konstant. Det är med andra ord lika stor andel uppgifter inom 
varje kategori från år till år. I det nationella provet under åren 2005–2012 före-
kom däremot en stor variation över tid ifråga om vilka läsprocesser som pröva-
des (se Figur 2). 
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Figur 2. Andel uppgifter på respektive läsprocessnivå 2005–2012. 

 
 
Med lite god vilja kan man i diagrammet ana att det föreligger ett generellt, pro-
portionellt förhållande mellan de tre läsprocesskategorierna. Samtidigt måste 
man konstatera att variation över tid är stor när det gäller vilka dimensioner av 
läsandet som prövas. Ena året finns det exempelvis inga uppgifter som prövar 
förmågan att reflektera över och utvärdera det lästa. Nästa år utgör den katego-
rin 20% av uppgifterna, för att några år senare inte finnas med igen. 
 
Dessa tre argument menar jag visar att det saknades en specificering av vad man 
egentligen ville mäta med det nationella läsprovet under åren 2005–2012. Där-
med blir det svårt att hävda vare sig att provet inte också mäter saker det inte 
borde mäta eller att hela konstruktet finns representerat i provinnehållet. Tittar 
man närmare på de enskilda uppgifterna i de förekommande proven och sätter 
dessa i relation till den dåvarande kursplanen i svenska är det tvärtom lätt att 
visa att läsprovet vid den här tiden hade flera problem med både konstruktirre-
levant varians och underrepresentation av konstruktet (Tengberg, 2014). 
 

Ett läsprocesschema tas i bruk 

Med läroplansreformen 2011 skedde det förändringar, som från och med vår-
terminen 2013 påverkade det nationella läsprovet i årskurs nio. Provkonstruktö-
rerna införde ett schema över fyra olika läsprocesser, som de olika provuppgif-
terna skulle mäta. Läsprocesschemat lånades (med lätt modifiering) från PIRLS-
provet och innehåller i den svenska versionen följande fyra kategorier:  
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- hitta efterfrågad information,  
- dra enkla slutsatser;  
- sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera  
- granska och värdera innehåll, språk och textuella drag1 

 
Å ena sidan bör det betraktas som klokt att använda ett läsprocesschema som 
redan är utprövat och använt i andra väl genomarbetade provkonstruktioner. 
Samtidigt uppstod ett problem, för de här läsprocessnivåerna finns inte fram-
skrivna i kursplanen i svenska. Ordet läsförståelseprocess, som är det ord prov-
konstruktörerna använder i provmaterialet, förekommer inte ens i kursplanen. 
För att undkomma det här problemet har provkonstruktörerna försökt sig på en 
förenkling där man skriver att det som står i kursplanens avdelning Centralt in-
nehåll om att eleverna ska behärska ”lässtrategier för att förstå tolka och analy-
sera texter av olika slag” (Skolverket, 2011) kan översättas med de här fyra läs-
förståelseprocesserna.  
 

Som läsare behöver man behärska olika lässtrategier för att förstå, tolka 
och analysera texter beroende på sammanhang och syfte med läsningen. 
För att ringa in de olika lässtrategierna prövar uppgifterna olika läsförstå-
elseprocesser. Processerna baseras på de beskrivningar av dem som görs i 
de internationella proven PIRLS och PISA. (Skolverket, 2014, s. 20) 

 
Detta är emellertid en förenkling som leder fel eftersom läsprocesser och lässtra-
tegier inte är samma sak (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). Processer syftar på 
kunskapsdimensioner som antingen tas i bruk under den löpande förståelsen av 
text eller som aktiveras av specifika textfrågor. Strategier däremot syftar på 
medvetna, strategiska handlingar som läsaren utför för att nå förståelse när för-
ståelsen inte kommer automatiskt (exempelvis läsa om en mening eller ett stycke 
från början, försöka summera innehållet i ett stycke, eller ställa frågor till sig 
själv om textinnehållet för att kontrollera sin egen förståelse). Provkonstruktö-
rens användning av begreppen i provmaterialet leder både till förvirring och till 
ett osynliggörande av viktiga men olika dimensioner av läsandet och av läsför-
mågan. 
 
De fyra läsprocesskategorierna har trots allt tagits i bruk i provet och därför är 
det viktigt att undersöka hur de används. I lärarinformationen framgår att pro-
cesserna är viktiga. ”För att få lägst delprovsbetyget E på delprovet krävs det att 
eleven har poäng inom tre av de fyra processerna.” (Skolverket, 2014, s. 20) 
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Detta betyder att läsprocesskategorierna inte bara används för att skapa varie-
rade uppgifter och konsistens i provinnehållet över tid utan också som en repre-
sentation av bredden i kunskapskraven vad avser läsförmåga. För att få ett visst 
ämnesbetyg ska eleven uppnå samtliga kunskapskrav på den betygsnivån. Poäng 
inom tre av fyra läsprocesser förefaller här alltså användas som belägg för att 
eleven har den förväntade bredd i sin läsförmåga som kunskapskraven aviserar. 
 
Figur 3. Sammanställningstabell för provresultat på NP läs 2015. 

 
 
Frågan är om det verkligen går att använda läsproceskategorierna på det här sät-
tet. Jag ska besvara den frågan både från ett psykometriskt och ett konceptuellt 
perspektiv. Men låt mig först demonstrera hur uppdelningen av uppgifter i kate-
gorier ser ut. Figur 1 visar sammanställningstabellen för en elevs provresultat på 
NP läs 2015. Totalt ingår 20 uppgifter i provet och dessa är fördelade på de fyra 
processkategorierna. Den tredje processkategorin rymmer tio uppgifter, av vilka 
de flesta har polytoma poängskalor (0-2-4 poäng, 0-2-4-6 poäng eller 0-2-4-6-8 
poäng). Här kan eleven ha stort hopp om att samla några poäng. Den första 
kategorin däremot innehåller endast två uppgifter, båda med dikotom bedöm-
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ningsskala (0-2 poäng). De andra två kategorierna innehåller vardera fyra uppgif-
ter (varav många med dikotom bedömningsskala). Uppgifterna i dessa tre kate-
gorier (med få uppgifter per kategori) blir relativt sett väldigt viktiga, eftersom 
man inte får lov att bomma mer än en hel kategori. Att misslyckas både på upp-
gift 1 och uppgift 15 är inte särskilt osannolikt och innebär att eleven bommar 
hela den första kategorin. Detta skapar ofrånkomligen problem. I teorin kan 
man ha 54 poäng (max är 66) på provet och ändå få ett F i betyg. Detta beror 
alltså av på vilka uppgifter eleven får sina poäng. 
 

Intern konsistens av delskalor på läsprovet 

Om man ska dela in ett prov i delskalor på det här sättet – i synnerhet om del-
skalorna blir avgörande för om eleven kan få ett visst betyg eller inte – så bör 
man försäkra sig om att delskalorna har en intern konsistens, det vill säga att de 
uppgifter som utger sig för att mäta samma del av konstruktet producerar lik-
nande resultat. Vi vill med andra ord kunna förutsätta att elever som lyckas väl 
på några av uppgifterna inom en given kategori (exempelvis ”dra enkla slutsat-
ser”) även lyckas väl på andra uppgifter inom den kategorin. Annars mäter inte 
provuppgifterna som samlats i kategorin ”dra enkla slutsatser” någonting som är 
sammanhängande. Då är kategoriseringen psykometriskt meningslös; delskalan 
är med andra ord oanvändbar för att avgöra hur duktiga elever är på att ”dra 
enkla slutsatser”.  
 
För att ta reda på hur det är ställt med den interna konsistensen i ett prov be-
hövs ett representativt urval av elevlösningar. För detta ändamål har jag samlat 
in 233 elevlösningar från tre olika skolor i två kommuner, av det nationella läs-
prov som genomfördes i mars 2015. En brist ifråga om representativitet är att 
andelen elever med utländsk bakgrund är något låg i urvalet jämfört med riksge-
nomsnittet, vilket bland annat gör att urvalet kan förväntas ha ett något högre 
genomsnittligt resultat än riksgenomsnittet. Å andra sidan så bör den sortens 
avvikelse inte påverka en mätning av den interna konsistensen i delskalorna på 
testet. Baserat på de 233 elevernas resultat kan vi beräkna Cronbachs α, vilket är 
ett mått på korrelationen mellan uppgifterna i provet som helhet och mellan 
uppgifterna i de fyra olika delskalorna.  
 
Vi har ett α-värde för provet som helhet på .72 (se Tabell 1), vilket är nätt och 
jämnt över smärtgränsen för vad som räknas som acceptabelt. En tumregel sä-
ger att en skala på en enkät eller ett test bör ha ett α-värde på minst .70 (Brace, 
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Kemp & Snelgar, 2012). Visserligen ökar α med antalet uppgifter så på hela 
provet skulle nog de flesta provkonstruktörer vilja ha ett α-värde som låg betyd-
ligt högre än .72. Av tabellen framgår också att konsistensen inom delskalorna är 
väldigt låg, med undantag för delskala 3 (Sammanföra och tolka) där korrelat-
ionen åtminstone ligger nära en acceptabel nivå. Nu är det som sagt väldigt få 
uppgifter inom tre av kategorierna och i fallet med den första, där vi bara har två 
uppgifter, är det egentligen inte meningsfullt att använda just Cronbachs α utan 
där finns egentligen andra mått, som till exempel Spearman-Brown (Eisinga, te 
Grotenhuis & Pelzer, 2012). Spearman-Brown koefficienten för dessa två upp-
gifter är dock endast .03, vilket alltså betyder att korrelationen är i princip obe-
fintlig. Vi har alltså ingen grund för att kunna säga att elevers resultat på den ena 
av de två uppgifterna har något som helst samband med deras resultat på den 
andra uppgiften. Samma sak gäller i princip för delskala två och fyra.  
 
Tabell 1. Cronbachs α för NP läs 2015. 
Skala Antal uppgifter Cronbachs α 
Hela provet 20 .72 
1. Hitta information 2 .05 
2. Dra enkla slutsatser 4 .29 
3. Sammanföra och tolka 10 .64 
4. Granska och värdera 4 .32 

 
Kontentan är alltså att baserat på empiriska elevdata går det inte hävda att de 
fyra delskalorna fyller någon meningsfull mätteknisk funktion. De samvarierar 
inte på ett sätt som gör att det skulle vara tillförlitligt att basera elevers betyg på 
hur pass väl de presterar inom den ena respektive den andra kategorin. Uppgif-
terna inom en och samma kategori kräver helt enkelt alltför olika saker av ele-
verna för att det ska gå att säga att provet tar ett tillförlitligt mått på någon av 
delkomponenterna i läsförmågan. En grundläggande orsak till detta är att antalet 
uppgifter är för få inom åtminstone tre av av delskalorna. En annan fråga är 
förstås i vilken mån uppgifterna har något som konceptuellt binder dem sam-
man. 
 

Lärares klassificering av läsprovsuppgifter 

Ett sätt att pröva om kategorierna är konceptuellt meningsbärande vore att låta 
svensklärare, som är bekanta med kategorierna och med hur de används i pro-
vet, få klassificera uppgifter utifrån läsprocesskategorierna och se om de gör det 
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någotsånär samstämmigt. Om de lyckas med det så betyder det att det i alla fall 
rent konceptuellt går att urskilja de fyra kategorierna och att de utgör menings-
fulla eller begripliga begrepp för svensklärare. Om de däremot inte lyckas så är 
den ekologiska validiteten i hela provkonstruktionen haltande. 
 
För att således undersöka om dessa läsprocesskategorier håller konceptuellt har 
jag har låtit 11 lärare klassificera 19 uppgifter hämtade från NP 2013 och 2014. 
De fick läsa texter och uppgifter och använda provkonstruktörens definitioner 
av de fyra läsprocesskategorierna för att avgöra vilken av kategorierna uppgif-
terna tillhörde. Detta är allmänt betraktat som en väldigt svår uppgift, på vilken 
även välmeriterade läsforskare ibland misslyckas (DeStefano, Pearson & Aff-
lerbach, 1996).  
 
Tabell 2. 11 lärares (R) klassificeringar av läsprocess i NP-uppgifter. 
Item R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Correct 

1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 

3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

5 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 

6 4 4 1 3 2 2 4 3 4 4 4 4 

7 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

8 4 4 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 

13 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

14 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 4 

17 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 

18 4 1 2 3 1 1 3 2 4 2 2 2 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

20 4 1 4 4 1 4 1 4 1 2 1 4 

 
Tabell 2 visar hur det ser ut när svenska lärare fått göra samma sak med uppgif-
ter från vårt nationella prov. Varje kolumn representerar en lärares (Rater) klas-
sificeringar av de 19 uppgifterna. I kolumnen längst till höger (Correct) visas 
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även den korrekta klassificeringen enligt provkonstruktören. I tabellen finns 
exempel på uppgifter (nr 15) där alla lärarna är ense med provkonstruktören. På 
uppgift 11 har 10 av 11 lärare gjort en korrekt klassificering. Det är bra gjort och 
viktigt att lyfta fram. Men på uppgift 12 instämmer ingen av lärarna med den av 
provkonstruktören angivna klassificeringen. Vidare finns exempel där variation-
en är total, det vill säga där alla kategorier blir föreslagna: någon menar att det 
ska vara en etta, någon tror det är en tvåa, någon en trea osv. För att få ett ge-
nomsnittligt mått på samstämmigheten i hela gruppens klassificeringar kan man 
använda ett mått som kallas Fleiss’ kappa, vilket här blir .35 med ett 95% konfi-
densintervall mellan .31 och .38. För Fleiss’ kappa finns egentligen inga etable-
rade tumregler för vad som räknas som acceptabel respektive icke acceptabel 
nivå. Med referens till gängse värdering av andra kappamått (se Landis & Koch, 
1977) kan man ändå fastslå att ett kappa-värde på .35 betyder att samstämmig-
heten i klassificeringen är påfallande låg. 
 

Diskussion 

Vad betyder nu detta för frågan om validiteten i de nationella läsproven? Vi har 
en provkonstruktion som utger sig för att mäta läsförmåga hos 16-åringar i en-
lighet med skolans kursplan i ämnet svenska. Det är ett prov som vi vet får stor 
betydelse för elevernas ämnesbetyg, det vill säga deras avgångsbetyg. Ungefär 
100 000 elever och deras lärare är ålagda att genomföra provet varje år. Men 
som framgår i undersökningen av hur man använt det nyinförda begreppet läs-
förståelseprocesser så finns det anledning att ifrågasätta utgångspunkterna för 
både innehåll och mätsäkerhet i provkonstruktionen. Detta är inte acceptabelt i 
ett land som har kapacitet att satsa så stora ekonomiska och intellektuella resur-
ser på utbildning som man kan (och gör) i Sverige.  
 
Specifikationer av provets innehåll och kraven på mätsäkerhet måste naturligtvis 
fastställas utifrån de syften som provet och provresultaten väntas tjäna. Som jag 
nämnde inledningsvis har det funnits en glidning i syftesformuleringarna för de 
nationellt utformade proven. Men givet det sätt som provresultaten används 
idag, det vill säga för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning, samt 
för att ge information om i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 
skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå, så menar jag att vi bör kunna 
ställa högre krav både när det gäller innehåll och mätsäkerhet. 
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En tröst i sammanhanget är emellertid att det som behöver göras varken förut-
sätter några större kostnader eller några egentliga systemförändringar. För det 
första behöver man komma tillrätta med specifikationen av provets innehåll och 
på samma gång se över relationen mellan kursplaneinnehåll och det konstrukt 
som ska prövas i det nationella provet. För det andra behöver man hitta ett 
bättre system för utprövning av uppgifter och dimensionering av provets inne-
håll. Detta för att exempelvis undvika problem med bristande intern konsistens. 
För det tredje vore det tillrådligt att förenkla själva provkonstruktionen och 
sänka ambitionsnivån ifråga om vad provresultaten ska användas till. I dagsläget 
fungerar proven bevisligen vare sig för att fastställa rättvisande betyg eller för att 
identifiera aspekter av läsandet som individer eller grupper behöver jobba mer 
med. Därmed fungerar de heller inte särskilt bra för att indikera vilka löner lä-
rare och rektorer är förtjänta av eller på vilka skolor föräldrar borde placera sina 
barn. Snarare riskerar de att få oönskade konsekvenser för såväl undervisningen 
som skolsystemet i stort. Här finns med andra ord ett jobb att göra.  
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