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Inledning 

Vi har alla någon slags relation till prov och kunskapsmätningar som sker i skolan, antingen som 

elev, före detta elev, lärare eller kanske som vuxen genom media och olika politiska utspel. Två 

av kunskapsmätningarna får extra stor uppmärksamhet i debatten. Dessa två är de nationella 

proven och PISA-undersökningarna, varav båda har delar i provet som avser att mäta elevernas 

läsförståelse. Då vi båda utbildar oss till svensklärare i gymnasieskolan och har ett intresse för 

vad läsförståelse är, hur det kan förstås och hur det kan mätas, ville vi undersöka dessa prov 

närmare. Därför har vi i denna uppsats valt att utifrån tidigare forskning undersöka vad som 

faktiskt mäts i läsförståelsedelarna på de nationella proven och PISA. Vilka frågor ställs eleverna 

inför och vilka kunskaper måste de besitta för att klara av provet och därigenom bevisa att de har 

en god läsförståelse? Ytterligare något vi tyckte vore intressant att undersöka är vad forskningen 

säger om hur svenska elevers läsförståelse har förändrats under 2000-talet och vad eventuella 

förändringar kan bero på. Detta intresserar oss på grund av den omfattande krisdebatten som har 

omgärdat svensk skola under de senaste åren. Vi ser dessutom att prövning är tätt 

sammankopplat med undervisning och inlärning i skolan. Därför föll det sig naturligt att vi även 

ville undersöka vad forskningen och erfarna pedagoger säger om hur läsförståelseundervisning 

kan bedrivas i skolan. 

Disposition 

Först presenteras vårt syfte och de frågeställningar som uppsatsen kretsar omkring, därefter 

redovisas vår metod, vårt tillvägagångssätt och vilka avgränsningar vi har gjort. Därefter 

kommer en bakgrund där vi går igenom vad läsförståelse faktiskt är samt utreder 

läsartsbegreppet. Sedan kommer resultatdelen som har delats upp i tre olika delar: en om de 

nationella proven, en om PISA och en om utmaningar och möjligheter vid 

läsförståelseundervisning ur erfarna pedagogers perspektiv och vad forskningen säger om detta. 

Resultatdelen avslutas med några korta slutsatser. Uppsatsen avslutas därefter med en 

diskussionsdel där vi lyfter samstämmighet och motsägelser i resultaten, frågor som har väckts 

men inte givits plats i resultatdelen och ett kort stycke om möjlig framtida forskning. 
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Syfte och frågeställningar 

Läsning i dess olika former är en viktig del av svenskämnet. Det har en framskjuten roll i både 

styrdokumenten för grundskolan och gymnasieskolan. Det faktumet speglas bland annat i vår 

lärarutbildning, där en övervägande del av den ämnesundervisning vi får i svenska på något sätt 

behandlar läsning. Dock så är läsning och läsförståelse ett väldigt brett begrepp. Det finns många 

olika sätt att läsa texter på.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad forskningen säger om vilken slags läsning 

som testas i två viktiga kunskapsmätningar, de nationella proven och PISA, hur svenska elevers 

läsförståelseresultat – utifrån PISA – har förändrats över tid samt utmaningar och möjligheter vid 

undervisning om läsförståelse.  

Vi har valt dessa kunskapsmätningar eftersom de nationella proven spelar stor roll för den 

enskilde elevens betyg och PISA-mätningarna sätter tonen för debatten om de svenska elevernas 

läsförståelse. Mätningarna brukar få stor medial uppmärksamhet och diskuteras på en hög 

politisk nivå. Mot bakgrund av detta är vi intresserade av vad det faktiskt är som prövas i ovan 

nämnda kunskapsmätningar. 

Vi har även intresserat oss för de svenska elevernas läsförståelseutveckling över tid utifrån 

PISA-resultaten och vad förändringarna enligt forskningen kan bero på. Detta är intressant för 

oss eftersom vi som blivande svensklärare ser vikten av att framtidens medborgare besitter en 

god läsförståelse. Som sagt har den svenska skolan omgärdats av en krisdebatt de senaste åren, 

och för att hejda en försämring är det viktigt att veta vad det är som kan ha orsakat försämringen. 

Ytterligare en fråga som kändes angelägen i sammanhanget är vilka undervisningsmetoder som 

forskningen förordar för god läsförståelseutveckling. Den frågan är spännande och relevant 

utifrån uppsatsens syfte då vi vill redogöra både för utmaningar och möjligheter vid 

läsförståelseundervisning. 

De tre frågeställningarna som vi utgår ifrån i uppsatsen är därför: 

• Vilken typ av läsning är det som testas i läsförståelsedelarna i de nationella proven i 

svenska och PISA-undersökningarna?  
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• Hur har svenska elevers läsförståelse utifrån PISA-testen förändrats från år 2000 och 

framåt, och vad säger forskningen om vad dessa förändringar kan bero på? 

• Vad säger forskningen och erfarna pedagoger om vilka undervisningsmetoder som 

förordas för att utveckla läsförståelse?  

 

Tillvägagångssätt och genomförande (Metod) 

Efter att ha bestämt ungefär vad vi ville att vår uppsats skulle handla om började vi med att läsa 

ett antal texter som tillhandahölls av vår kurslärare. Vi började även självständigt att leta efter 

andra texter som berörde området vi intresserat oss för. För att hitta lämpliga texter sökte vi på 

universitets sökmotor Unisearch utifrån olika sökord. De vi har använt oss av är: ”nationella 

prov”, ”PISA”, ”läsning”, ”skönlitteratur i skolan”, ”läsförståelse”, ”skönlitteratur + betyg”, 

”skönlitteratur + skolresultat”, ”läsning i skolan”, ”läsning i skolan + betyg”, ”läsning i skolan + 

resultat”. Vi har även använt dessa sökord i olika konstellationer.  

Vi har också gjort manuella sökningar (Eriksson Barajas m.fl. 2013:74). Dessa kan göras på 

olika sätt. Vi har sökt efter uppsatser från olika universitet som behandlar vårt ämne för att se 

vilka referenser de använt. Utifrån deras referenslistor har vi sedan hittat olika texter som vi 

skulle kunna använda i vår uppsats. Vi har också tittat i referenslistorna på de artiklar vi fått fram 

ifrån ovan beskrivna sökningar för att få uppslag till vidare läsning i andra artiklar eller böcker.  

Vi har även letat efter artiklar i olika pedagogiska tidskrifter, till exempel Svenskläraren, 

Pedagogiska magasinet och Skolvärlden. Där har vi letat efter passande artiklar, efter notiser om 

aktuell forskning och efter intressanta texter för uppsatsen i artiklarnas referenslistor.  

Dessutom har vi använt oss av sökmotorerna Google och Swepub. På Google har vi framförallt 

sökt efter material från Skolverket men även efter debattartiklar för att få en bakgrund till hur 

debatten har gått gällande läsning och läsförståelse. Sökningarna på Swepub gav inga resultat 

som har tagits med i arbetet. 

Arbetetsättet vi har använt för att presentera våra resultat är upplagt som en systematisk 

litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013:25ff). Däremot är vi medvetna om att vår uppsats 

inte uppfyller alla krav som Katarina Eriksson Barajas, m.fl. ställer för att texten ska kunna 
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kallas för en systematisk litteraturstudie, vilket gör att vår text endast bygger på inspiration och 

vägledning utifrån denna metod. Vi har också valt att göra begreppsutredningar av vad både 

läsförståelse och läsarter är och innebär. Dessa begreppsutredningar tar avstamp i den 

begreppsanalys som presenteras av Eriksson Barajas m.fl. (2013:33f). Då vi inte undersöker 

begreppens ursprung och förändring över tid, vilket är ett av kriterierna för begreppsanalys, 

väljer vi att istället benämna dessa utredningar för begreppsutredningar vilket syftar till att vi 

reder ut begreppens betydelse ur olika perspektiv. 

Urval och avgränsningar 

Urvalet har gjorts med utgångspunkt i våra frågeställningar.  

Avgränsningen har gjorts utifrån att vi först och främst läste rubriker och nyckelord till artiklar vi 

fick fram utifrån den i föregående avsnitt beskrivna sökmetoden. Därefter läste vi de enskilda 

artiklarnas sammanfattningar för att slutligen läsa de artiklar vi fann relevanta utifrån denna 

avgränsning. 

Vi ville i så hög utsträckning som möjligt använda oss av nyligen publicerad forskning. Vi har 

inte tydligt definierat nyligen publicerad forskning, men vi har jobbat enligt premissen ju nyare, 

desto bättre. Vi har tänkt så av två anledningar. För det första bytte Sverige läroplan 2011. På 

grund av detta kan förändringar i undervisning och kunskapsmätningar ha skett sen dess. Det är 

en anledning till varför senare forskning är mer relevant i den här uppsatsen. För det andra vill vi 

att vår uppsats ska vara aktuell och relevant för lärare och lärarstudenter, varför vi i så hög grad 

som möjligt vill utgå ifrån aktuell forskning. 

Fastän vi har jobbat utifrån den tidigare nämnda premissen ju nyare desto bättre, används två 

källor i uppsatsen som antingen har några år på nacken eller som bygger på äldre material. Vi har 

valt att ta med dessa då de i fallen de används har varit av hög relevans för det vi presenterar. En 

motivering till användandet av källorna ges nedan: 

Vi har för det första använt oss av Eva Nilsons avhandling Att skapa en läsare: Läsarter och 

läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet - åren 1968 till 2013 

som behandlar både olika typer av läsningar och gör kopplingar till de nationella proven i 

svenska. Även om Nilson i sin avhandling går tillbaka till 1968, vilket i sammanhanget får ses 

som ett avlägset årtal utifrån våra premisser, ser vi att hennes avhandling ändå gör anspråk på en 
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aktuell tidsperiod för vår uppsats. På grund av detta väljer vi att inkludera Nilsons avhandling i 

uppsatsen. I sammanhanget måste också nämnas att vi inte har använt oss av professor Bengt-

Göran Martinssons avhandling Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering och 

reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865–1968 som behandlar 

just olika typer av litteraturläsningar, vilket även vi intresserar oss för. Vi har gjort den här 

avgränsningen dels för att den behandlar ett historiskt material som inte är helt aktuellt för vår 

uppsats och dels för att Martinsson inte kopplar de olika läsningarna till de nationella proven, 

vilket är ett syfte med uppsatsen.  

Vi har för det andra använt oss av äldre forskning när vi har skrivit om begrepp som myntades 

för länge sedan, till exempel som när vi skriver om Louise Rosenblatts begrepp efferent och 

estetisk läsning. Dessa myntades för länge sedan, men används och är fortfarande relevanta än 

idag. 

När vi har sökt texter på Unisearch vi vill använda i uppsatsen har vi sökt på peer-reviewed 

texter.  

En sista avgränsning vi gjorde var att vi i vår andra frågeställning valde att enbart titta på PISA-

resultaten och inte de nationella proven. Detta på grund av att det finns bättre forskningsunderlag 

gällande den resultatutvecklingen än vad det finns för de nationella proven. Dessutom får PISA-

undersökningarnas resultat en stor medial uppmärksamhet vilket gör dem intressanta ur 

forskningssynpunkt. Vi började undersökningen från PISA-testen år 2000 eftersom det var då de 

första testen genomfördes.  

 

Bakgrund 

Olika definitioner av läsförståelse  

Det finns många olika definitioner av vad läsförståelse egentligen är. Först och främst krävs 

därför en utredning av vad läsförståelse kan vara och vilken definition som kommer att användas 

i den här texten.  
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Barbro Westlund (2016) ger i Skolverkets kunskapsöversikt Att läsa och förstå en definition av 

vad läsförståelse kan vara. Enligt den måste två kompetenser sammanspela för att läsning ska 

kunna ske. Å ena sidan måste läsaren ha en läsfärdighet, vilket handlar om att tekniskt kunna 

klara av att läsa och att kunna avkoda ord och förstå skriftspråk. Å andra sidan måste läsaren ha 

en förståelse för det som läses vilket handlar om att kunna tolka texten, att kunna skapa mening i 

den, att ha en ”förmåga att kunna tolka, hantera information, skapa och omskapa en mening i 

olika texter.” (Westlund 2016:18). Förståelsen sker i ett samspel mellan läsaren och texten och är 

kontextstyrd på så sätt att förståelsen styrs av till exempel vilka slags texter som läses och vilket 

syftet med läsningen är (Westlund 2016:19). När dessa två kompetenser samspelar bildar de en 

läsförmåga. Då klarar läsaren av att avkoda texten och även förstå den och skapa mening av den. 

Vad som i Westlunds text kallas för läsförmåga skulle alltså i folkmun kunna benämnas som 

läsförståelse – att tekniskt kunna avkoda en text och förstå vad den handlar om.  

På Nationalencyklopedins hemsida definieras läsning på ungefär samma sätt som begreppet 

läsförmåga som lyfts i Westlunds text. Läsning är enligt NE en syntes av att kunna avkoda en 

text och att kunna förstå den, eller att kunna tolka den (NE.se). Dessa två begrepp kan likställas 

med Westlunds ovan nämnda två begrepp läsfärdighet och läsförståelse.  

Ytterligare en definition av läsförståelse som Westlund lyfter är begreppet literacy. Literacy är 

bredare än läsförmåga. Där inkluderas kulturen i vilken texten producerades och tas del av, 

maktfrågor i relation till texten och hur värderingar och känslor påverkar dels hur texterna skapas 

och dels hur de uppfattas (Westlund 2016:19). En läsare kan visa att hon besitter en god literacy 

på flera sätt. Hon kan visa att hon förstår skribentens maktposition gentemot läsaren eller 

resonera om hur författarens samhällskontext har påverkat henne i skrivandet av texten. 

Ytterligare ett exempel är att hon kan resonera om hur en text kan tänkas mottas i en 

samhällskontext baserat på vilka värderingar som är rådande där. 

Ännu ett sätt att se på läsförståelse fast ur ett internationellt perspektiv lyfter Tengberg (2016) då 

han lyfter hur den amerikanska expertgruppen the RAND Reading Study Group definierar 

läsförståelse. Gruppen fick i uppdrag av det amerikanska utbildningsdepartementet att undersöka 

hur läsförståelseundervisningen i skolan framöver kan främjas av ny forskning. Gruppen menar 

att läsförståelsen kan ses som tredelad mellan texten, läsaren och aktiviteten och att dessa tre 

interagerar med varandra. Deras exakta definition av läsförståelse lyder: ”the process of 
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simultaneously extracting and constructing meaning through interaction and involvement with 

written language” (Tengberg 2016:28).  

Ännu en definition av läsförståelse ger Michael Tengberg (2016) i antologin Läsa mellan 

raderna. Tengberg menar att läsförståelsen är något som skapas redan från de tidiga barnåren, då 

föräldrar läser sagor för sina barn och barnen i sin tur lever sig in i berättandet. Läsförståelse är 

enligt den här definitionen något som börjar byggas upp tidigt och som sedan utvecklas under en 

lång period. Det är alltså inte nödvändigt att först kunna alfabetet utantill för att 

läsförståelseprocessen ska börja (Tengberg 2016:25). Detta kan ställas i relation till vad 

Westlund (2016) skriver om läsförståelse då hon menar att det först går att prata om läsförståelse 

när man kan avkoda och förstå text och ord. Westlunds läsförståelsebegrepp är alltså något 

striktare än Tengbergs, som hävdar att läsförståelsen börjar byggas redan när barnet till exempel 

får en saga uppläst för sig. En fråga vi ställer oss rörande detta är om Westlund menar att barn 

inte kan ha en textförståelse, innan de lär sig själva avkodningen, eller om hon helt enkelt inte 

väljer att väga in det i läsförståelsebegreppet. Enligt oss är den senare tolkningen rimligare. 

Tengberg gör även skillnad mellan förståelse på lokal och global nivå. Den lokala nivån innebär 

att eleven har förstått delar av texten och kan redogöra för dessa. På den globala nivån har eleven 

förstått texten som helhet och kan sammanfatta, analysera och granska texten kritiskt (Tengberg 

2016:27).  

Läsförståelse i de nationella proven och PISA 

Vi har i våra resultatdelar fokus på läsförståelse utifrån de nationella proven och PISA-

undersökningarna. Därför kommer här specifikt behandlas hur dessa två kunskapsmätningsorgan 

definierar läsförståelse. 

Det nationella provets definition av läsförståelse utgår ifrån kursplanernas definition vad gäller 

läsning och läsförståelse (Tengberg 2014b:113). Då vi i uppsatsen använder källor som 

undersöker de nationella proven för både gymnasie- och högstadieelever blir det relevant att göra 

en kort jämförelse mellan dessa två skolformers läroplaner. I ämnesplanen för svenska årskurs 7–

9 står gällande läsning att eleverna ska arbeta med ”Lässtrategier för att förstå, tolka och 

analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras 

syften, avsändare och sammanhang.” (Skolverket 2011b:261). Gymnasieskolans kursplan för 
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svenska 1 skiljer sig något angående vad eleverna ska göra och ha för kunskaper efter avslutad 

kurs när det kommer till läsning och läsförståelse. Eleverna ska inom kursen arbeta med text 

genom att bearbeta, sammanfatta och kritiskt granska den. Eleven ska även läsa, reflektera och 

sammanfatta läst text. De ska också arbeta med skönlitteratur och där arbeta med ”Centrala 

motiv, berättarteknik och vanliga stildrag” (Skolverket 2011c:162). Eleven ska sedan, efter 

avslutad kurs, kunna urskilja gemensamma teman och motiv genom jämförelser mellan olika 

verk samt kunna ”återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk 

och annat berättande.” (Skolverket 2011c:163). 

Vi ser i jämförelsen mellan högstadiets och gymnasiets kursplaner i svenska att det finns ett par 

skiljelinjer. I högstadiets kursplan får lässtrategier utrymme, vilket inte finns utskrivet i 

gymnasiets kursplan. Inte heller ordet analysera återfinns i gymnasiets ämnesplan, även om det 

är analys man ägnar sig åt vid till exempel jämförande av gemensamma teman och motiv. 

Överlag ser vi att det är ungefär samma typ av handlingar som ska utföras av eleven men att det 

på gymnasiet ska genomföras på en mer avancerad nivå jämfört med högstadiet. 

PISA använder en annan grund att stå på än det nationella provet när läsförståelse ska definieras. 

I den statliga litteraturutredningen Läsandets kultur beskrivs vilken definition av läsförståelse 

PISA använder sig av när de genomför sina läsförståelseundersökningar. Läsförståelse ses här 

som en förmåga att ”förstå, använda, reflektera och engagera sig i texter för att uppnå sina egna 

mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (SOU 2012:65:52). 

Den här definitionen är alltså bred och innefattar fler förmågor utöver att kunna avkoda en text 

och att kunna uttolka mening ur den. Dessutom utgår PISA-undersökningarna från tre olika 

läsprocesser när de konstruerar sina prov. Det rör sig för det första om att söka och inhämta 

information från texten, för det andra att sammanföra och tolka det lästa och för det tredje att 

kunna reflektera och utvärdera det man har läst och att kunna koppla den lästa texten till egna 

erfarenheter (SOU 2012:65:52).  

Sammanfattning och slutsatser av begreppsutredningen 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna korta begreppsutredning gör tydligt att det finns många 

olika definitioner av läsförståelse. De kan vara smala och innefatta bara det ytterst nödvändiga: 

att kunna avkoda en text och att kunna tolka den, vilket är en av definitionerna av läsförståelse 

som Westlund redogör för. Denna definition kan jämföras med the RAND Reading Study 
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Groups tredelade interaktiva synsätt som i mångt och mycket liknar Westlunds definition. De 

syftar båda till att läsaren ska kunna avkoda texten och skapa mening av den och därigenom 

förstå texten. Definitionen PISA använder för god läsförståelse innefattar att kunna delta aktivt i 

samhället, vilket anlägger ett lite annorlunda perspektiv än de tidigare två. I dessa ingår inget 

samhällsdeltagande, vilket gör att PISA:s definition väger in fler aspekter i begreppet och 

därmed kan sägas vara bredare. Än mer långtgående definitioner finns också, som begreppet 

literacy vilket lyfts av Westlund, där textens sätts in i en större kontext med kultur och 

samhällsvärderingar inblandade. Literacydefinitionen skiljer sig avsevärt från de två förstnämnda 

definitionerna. En slutsats vi kan dra av detta faktum och begreppsutredningen i stort är att det 

inte är helt klart vad som menas om bara begreppet läsförståelse nämns, utan att det finns många 

olika varianter och tolkningar av begreppet.  

När vi i kommande text diskuterar läsförståelse så ska begreppet förstås i den kontext där det 

omnämns. Diskuteras läsförståelse utifrån PISA är det deras definition som ska has i åtanke och 

diskuteras läsförståelse utifrån de nationella proven är det kursplanens definition som åsyftas när 

begreppet läsförståelse används. Vi ser visserligen ett problem med att använda oss av flera olika 

definitioner av läsförståelse i vår uppsats. Men eftersom vi undersöker olika kunskapsmätningar 

som utgår från olika definitioner av begreppet ser vi det som nödvändigt. 

Läsarter  

Som vi har visat ovan finns det många olika definitioner av vad läsförståelse är. Ett annat 

begrepp av relevans för den här uppsatsen är läsarter, och precis som med läsförståelsen finns det 

många olika slags läsarter. Westlund beskriver vad en läsart är och hur den kan fungera i 

praktiken. Hon förklarar att när en text läses på ett visst sätt, till exempel för att förstå 

romankaraktärers inbördes relationer eller att få reda på specifik information i en bruksanvisning, 

brukar det heta att en speciell läsart anläggs. En läsart är alltså ett visst sätt att läsa en text på och 

olika läsarter brukar användas beroende på vad för slags text som läses (Westlund 2009: 238f). 

Olika slags texter kräver helt enkelt olika slags läsarter.  

Två vanligt förekommande läsarter är Louise M. Rosenblatts efferent och estetisk läsning. Den 

efferenta läsningen innebär att läsaren vill få ut bestämd information av läsningen. Exempelvis 

kan läsaren vara ute efter en viss funktion i datorn och läser därför i instruktionsboken för att ta 

reda på hur det kan ordnas, eller så kan det handla om läsning av ett recept i en kokbok. Den 
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estetiska läsningen fokuserar istället på vad som händer under läsningen. Här kan det handla om 

vilka känslor, idéer och tankar texten ger läsaren (Rosenblatt 1978:22ff). I den svenska 

litteraturdidaktiska forskningen har dessa två blivit två standardverktyg att använda när det 

kommer till läsarter. Tengberg (2010) lyfter dock ett varnande finger för att endast luta sig mot 

Rosenblatts läsarter. Han menar att det går att tolka begreppen på olika sätt, mycket beroende på 

att de är så breda. Det kan därför bli ett problem om olika forskare gör olika tolkningar av 

begreppen. Tengberg hävdar också att Rosenblatts läsarter helst inte ska användas som enda 

analytiska verktyg. Läsarterna är användbara, men olika läsarter krävs i olika situationer, och då 

ofta mer specifika och detaljerade läsarter (Tengberg 2010:82f). Detta är något som Tengberg 

har skrivit om och vi kommer att redogöra för ett antal exempel av mer specifika läsarter lite 

senare i den här begreppsutredningen. 

Ytterligare en övergripande indelning av läsarter skriver Barbro Westlund (2009) om i sin bok 

Att undervisa i läsförståelse. En vanlig indelning av läsarter att göra i skolans värld är den 

mellan skönlitterära texter och faktatexter. Westlund använder begreppet faktatexter som ett 

samlingsbegrepp för de texter som läses i skolan men som inte är skönlitterära (Westlund 

2009:229).  

Nedan ges en kort överblick av vilka läsarter som är vanliga vid läsning av faktatexter och 

därefter en kort överblick av vilka läsarter som är vanliga att använda för att ta sig an 

skönlitterära texter.  

Westlund (2009) använder alltså faktatexter som ett brett begrepp inom vilket hon placerar icke 

skönlitterära texter. Dessa texter kan till exempel vara rena faktatexter, argumenterande texter, 

utredande texter och nyhetsartiklar. Hon ger därefter ett par exempel på läsarter som är vanliga 

för att läsa faktatexter. Några exempel på sådana är översiktsläsning, att försöka förstå hur en 

argumenterande text försöker påverka läsaren eller informationsläsning. Den läsförståelse som 

krävs för att använda sig av ovanstående läsarter skiljer sig åt och handlar för det första om att 

kunna sålla bort sådant som är oviktigt för vad man letar efter, för det andra att kunna förstå 

retoriska knep för att förstå på vilka sätt författaren försöker övertyga läsaren om hennes tes, 

eller för det tredje att klara av att ta in och förstå fakta (Westlund 2009:229, 244f).  

Vid läsning av skönlitteratur brukar som sagt vanligen andra läsarter användas än vid 

faktatextläsning. Judith Langer, som forskar om litteratur och litteraturundervisning, ger ett par 
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exempel på vad det kan röra sig om för läsarter. Hon skriver att när en skönlitterär text läses är 

vanliga mål att kunna förstå karaktärerna i texten, tolka relationer och motiv i texten, dra 

slutsatser av sådant som händer i texten och att kunna tolka en djupare mening i texten än vad 

som explicit är utskrivet. En annan vanlig läsart vid skönlitterär läsning är att som läsare ställa 

den lästa texten i relation till egna erfarenheter och relationer. Detta kan få läsaren att omvärdera 

ställningstaganden hon tidigare höll för givna, vilket kan vara utvecklande för läsaren (Langer 

2017:39ff). 

Ytterligare en läsartsindelning har Tengberg gjort utifrån samtalsanalyser i olika svenska 

klassrum. De vanligaste läsarterna han menar förekommer i de klassrum som han har studerat är 

handlingsorienterade läsarter (vad texten handlar om), betydelseorienterade läsarter (vad texten 

betyder, hur går den att tolka), värderingsorienterade läsarter (dels att bedöma textens kvalitet 

och dels att bedöma karaktärers etiska val), subjektsorienterade läsarter (koppla texten till egna 

erfarenheter), intentionsorienterade läsarter (vad författaren vill förmedla med texten, ofta någon 

allmänmänskligt viktig fråga), och slutligen metakognitiva läsarter (hur texten påverkar läsaren 

och hennes tänkande under och efter läsningen) (Tengberg 2011:196, 205, 211ff, 220ff). 

Sammanfattningsvis kan sägas att vanliga läsarter för faktatexter skiljer sig avsevärt från vanliga 

läsarter för skönlitterära texter. Vi läser helt enkelt olika texter på olika sätt, eller med olika 

glasögon om metaforen tillåts. Vi har i ovanstående utredning sett att dessa olika sätt att läsa 

texter på inte bara är ett par stycken, utan att det finns ett stort antal olika läsarter. Sedan ska 

sägas att det visserligen går att läsa en skönlitterär bok som en faktatext, till exempel genom att 

försöka förstå om författaren har någon djupare politisk eller moralisk poäng som hon vill 

övertyga läsaren om, men de allra flesta gångerna läses faktatexter på ett sätt och skönlitterära 

texter på ett annat sätt. 

 

Nationella proven 

I den dagliga debatten och i rapporteringen om skolan och dess resultat, speciellt när det kommer 

till svenskämnet och läsförståelse, är den allmänna uppfattningen att resultaten för de svenska 

eleverna sjunker. Detta är också vår uppfattning om läget och vårt intryck är att det också är den 
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allmänna uppfattningen på de skolor där vi gjort våra VFU-perioder. Om detta är någonting som 

även syns i de svenska elevernas resultat på läsförståelsedelarna i de nationella proven och PISA-

undersökningarna kommer att redogöras för i följande resultatdelar. Vi kommer att utifrån 

aktuell forskning presentera, beskriva och utreda vad som testas på de respektive proven.  

I de följande avsnitten kommer vi redogöra för vad det är för slags läsförståelse som testas i de 

nationella proven. Innan vi ger oss i kast med det krävs här en kort påminnelse om att 

läsförståelsedefinitionen som används i de nationella proven korrelerar med den som används i 

läroplanen. Ytterligare en viktig poäng att lyfta i sammanhanget är att forskningsintresset som 

har ägnats åt de nationella proven i läsförståelse har varit knapphändigt de senaste åren, vilket är 

något av ett problem i sammanhanget (Tengberg 2014b:110). Med det sagt ger vi oss in i 

översikten.  

Läsarter i de nationella proven 

Till att börja med vill vi titta på vilka slags läsarter som testas i de nationella proven i svenska 

samt hur vanligt förekommande olika läsarter är i proven. Eva Nilson har i avhandlingen Att 

skapa en läsare (2017) undersökt hur just detta förhåller sig och har förhållit sig genom åren i 

svenska gymnasieutbildningar. Nilson har undersökt alla läsförståelsefrågor i de centrala 

proven/nationella proven i svenska från år 1968 till 2011 (Nilson 2017:61, 69f). En invändning 

emot att vi lyfter den här avhandlingen skulle kunna vara att proven som undersöks är för gamla 

för att de ska vara intressanta. Dock är det så att provsystemet är sig likt och det är samma 

arbetsgrupp som utformar proven och därför anses de resultat som analyserats från den tidigare 

läroplanen fortfarande vara relevanta (Tengberg 2014b:116). Däremot ska sägas att Nilson inte 

har tittat på några faktatexter i sin analys utan enbart skönlitterära texter i de nationella proven 

(Nilson 2017:70).  

Nilson kommer i sin avhandling fram till att de två läsarter som har fått störst plats är den 

teknisk-analytiska läsarten och den faktiva läsarten. Att läsa med en teknisk-analytisk läsart 

innebär att läsa texten med fokus på dess form och struktur. Exempel på hur det kan göras är att 

titta på textens komposition, berättarteknik eller personskildringar. Att läsa med en faktiv läsart 

innebär att man försöker koppla texten till världen utanför. Svaret ska bygga på kunskap som 

kommer från utanför texten (Nilson 2017:51, 53f, 165ff). 
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Ytterligare en genomgång av vilka läsarter som prövas i de nationella proven görs av Michael 

Tengberg i artikeln Konsten att mäta konsten att läsa (2015). Tengberg undersöker vilka läsarter 

som har testats i det nationella provet för årskurs nio mellan åren 2005–2012. Frågorna från 

2011–2012 är baserade på Lpo94, trots att vi fick en ny läroplan 2011 (Tengberg 2014b:116). 

Även han undersöker, likt Nilson, enbart de skönlitterära texterna och frågorna till dem. 

Tengberg delar upp uppgifterna i tre kategorier: söka och inhämta information, sammanföra och 

tolka samt slutligen reflektera och utvärdera. Dessa kategorier är desamma som PISA använder i 

sina prov och det är Tengberg som gör den här kategoriseringen av de nationella proven. Det är 

alltså inte provkonstruktörerna som nödvändigtvis har tänkt i dessa banor. Den här 

undersökningen beskrivs närmare i texten Att pröva elevers läsförmåga i årskurs nio (2014b) när 

Tengberg utvecklar vad dessa kategorier innebär. Att söka och inhämta information handlar om 

att kunna hitta och använda rätt information i texten. Att sammanföra och tolka handlar om att 

föra ihop olika textelement och att dra slutsatser av sådant som inte är tydligt uttalat. Att 

reflektera och utvärdera handlar om att knyta ihop texten med egna erfarenheter och idéer och att 

kunna jämföra, bedöma och värdera texten (Tengberg 2015:108, 116ff; Tengberg 2014b:117ff). 

Tengberg (2014b) visar i texten hur uppdelningen av frågorna är gjord mellan de tre olika 

läsarterna över hela det undersökta tidsspannet (år 2005–2012). Uppdelningen lyder som 

följande: 39,5 % av frågorna gick ut på att söka och inhämta information, 48,7 % av frågorna 

gick ut på att sammanföra och tolka och 11,8 % av frågorna gick ut på att reflektera och 

utvärdera. Dock ska sägas att provet kan variera avsevärt på flera sätt från år till år. För det första 

varierar det ofta i vilken utsträckning olika läsarter prövas på provet. Tengberg ger en lite mer 

detaljerad genomgång av vilka slags frågor som ställs och konstaterar att 34,2 % av frågorna 

handlar om att hitta textfakta och bara 6,6 % av frågorna handlar om att tolka textens 

övergripande betydelse (Tengberg 2014b:120ff). Tydligt blir att den kognitivt enklare förmågan 

att hitta fakta dominerar över mer komplexa förmågor som till exempel att tolka en texts 

betydelse. När vi pratar om kognitivt enklare förmågor utgår vi från PISA:s nivåer av 

läsförståelse som de använder för att skapa sina prov. Bland de enklare läsförståelseförmågorna 

enligt PISA:s definition ingår sökläsning i olika former och bland de mer komplexa nivåerna 

ingår att tolka en texts övergripande betydelse (OECD 2017:61).  
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För det andra visar Tengberg att andelen frågor om skönlitterära texter kontra faktatexter också 

varierar från år till år. Han skriver att förekomsten av skönlitterära texter och tillhörande 

textfrågor i de nationella proven i svenska har minskat de senaste åren. Mellan åren 2005–2008 

utgjorde frågor om skönlitteratur 53 % av alla textfrågor. Mellan åren 2009–2012 hade den 

siffran sjunkit till 38 % (Tengberg 2015:116). 

I samband med redogörelsen för vilka läsarter som är och har varit vanligt förekommande i de 

nationella proven ser vi det som relevant att undersöka hur bra eller dåligt svenska elever klarar 

av de olika läsarterna. För att få svar på det kontaktade vi konstruktörerna för de nationella 

proven i svenska. Martina Zachiu, vetenskaplig ledare inom provkonstruktionen för de nationella 

proven och verksam på Uppsala universitet, skriver i mailkontakt:  

Vi gör ingen resultatuppföljning som är officiell på textnivå, eftersom sådana slutsatser 

ofta har mer att göra med hur provet är sammansatt än hur den aktuella elevgruppen 

klarar olika typer av texter. Provet är inte heller designat för att särskilt kunna dra 

slutsatser om elevers läsning av olika typer av texter. Slutsatserna gäller en övergripande 

läsförståelse. (Zachiu 26/11–2018)  

Ingen skillnad görs alltså inom de nationella proven mellan läsarter när provresultaten 

sammanställs. 

Vissa läsarter får alltså ett större utrymme på provet, vilket implicit sänder budskapet till 

eleverna att dessa läsarter är extra viktiga. I Nilsons undersökning av de nationella proven (2017) 

framgår som sagt att frågekonstruktörerna framförallt betonar den teknisk-analytiska läsarten och 

den faktiva läsarten, vilket står i kontrast med Tengbergs undersökning av de nationella proven 

(2014b). I den framgår det som tidigare nämnts att en läsare som klarar av att sökläsa 

skönlitteratur och att tolka den lästa texten torde klara av proven bättre, eftersom de läsarterna 

utgör de största andelarna av frågebatterierna av de undersökta proven. Dock ska inte glömmas 

att Nilsons undersökning både sträcker sig över en längre tidsperiod och undersöker fler prov än 

Tengbergs, vilket kan påverka resultaten de kommer fram till. Dessutom undersöker de 

elevresultat från olika årskurser. 

Men de båda undersökningarna överlappar trots allt varandra vilket gör de olika resultaten 

intressanta och eftersom de visar så pass olika resultat kan de ställas emot varandra. För att 
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tydliggöra denna kontrast redovisades undersökningarnas resultat var för sig. Tengbergs 

undersökning sträcker sig från 2005–2012 och kan därmed sägas vara väldigt aktuell för vår 

uppsats sett utifrån vilken tidsperiod den sträcker sig över. Nilsons undersökning går ända 

tillbaka till 1960-talet och är intressant, men innehar inte samma aktualitet som de resultat 

Tengberg har producerat, sett utifrån tidsperiod. När dessa två undersökningar jämförs är det 

dock viktigt att komma ihåg att Nilson tittar på prov från gymnasiet och Tengberg tittar på prov 

från grundskolans årskurs nio. Ytterligare något viktigt att ha i åtanke är att både Nilson och 

Tengberg enbart undersöker skönlitterära texter. 

Provfrågornas utformning i de nationella proven 

När en provfråga konstrueras väljer konstruktören vilken slags kunskap som ska belönas. I 

läsförståelsesammanhang kan sägas att en idealläsare skapas utifrån en viss läsart när provfrågor 

konstrueras baserade på läsarten. Beroende på vilka frågor som ställs uppmuntrar 

provkonstruktören till olika slags läsningar. Tengberg skriver om detta ämne i Samtalets 

möjligheter (2011) och menar att de läsarter som eleverna möter och får bearbeta texten utifrån 

påverkar hur de uppfattar texten och vad de tar med sig från läsningen. Han beskriver det som 

följande:  

I klassrummet är det rimligt att anta att undervisningens sätt att presentera och behandla 

texten är särskilt viktigt. En betydande roll för elevernas reception av texten (och för vad 

de eventuellt tar med sig från samtalet i form av insikter eller kunskap) spelar således de 

frågor som läraren ställer om texten. (Tengberg 2011:193).  

Provkonstruktörerna skapar alltså i längden läsare som fokuserar extra mycket på de tidigare 

beskrivna läsarterna. Idealläsaren som skapas av provkonstruktörerna ska antingen helst kunna 

sökläsa och tolka texten eller använda litteraturvetenskapliga begrepp och koppla texten till 

världen utanför, beroende på vilken av undersökningarna som tas i beaktning. Här blir det 

intressant att återigen lyfta Westlunds (2009) ord om sökläsning. Westlund skriver, som vi 

redogjort för, att sökläsning är en läsart som lämpar sig bra för faktatexter. Men utifrån 

Tengbergs undersökning (2014b) så är det en läsart som ofta används i de nationella proven för 

att läsa skönlitterära texter. Om sökläsning även används i de nationella proven för faktatexterna, 

en användning alltså Westlund förordar, ska vi däremot låta vara osagt, då det inte framgått i 

undersökningarna vi har tagit del av.  
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Ytterligare en viktig detalj som Tengberg (2014b:121) tar upp gällande frågorna på de nationella 

proven är att de ibland kan vara ställda på ett sådant sätt att det är provkonstruktörens tolkning 

som är den ”fakta” som eftersöks. Frågan ställs alltså som ett påstående angående något i texten 

och eleven ska utifrån påståendet hitta belägg för det. Om sökläsningsfrågor används till 

skönlitterära texter (vilket vi har konstaterat är fallet) blir det alltså elevens uppgift att sökläsa sig 

till stöd för provkonstruktörens tolkning. När detta sker i provet, och konstruktören ber om 

explicit fakta från texten, lämnas inget utrymme för eleven att jämföra eller tolka, vilket är vad 

kursplanen i svenskämnet efterfrågar (Skolverket 2011c). 

Detta frågeexempel belyser det ovan beskrivna:  

Bettans julklapp till Benny (ett mål mat och ett hem för en natt) är planerad långt i 

förväg. Hur förstår man det av texten (ur 2006 års prov)? (Tengberg 2014b:121).  

I frågeexemplet är det enbart en viss fakta som efterfrågas, och den syftar till att det finns ett 

enda korrekt svar. Detta är problematiskt då det inom litteraturvetenskapliga och 

litteraturdidaktiska textteorier länge har varit den rådande uppfattningen att skönlitteratur inte har 

några i sten huggna korrekta tolkningar eller något tolkningsperspektiv som är absolut giltigt för 

alla läsare (Tengberg 2014b:124). Vi är väl medvetna om att tolkningarna naturligtvis måste vara 

rimliga, men det är ytterst osannolikt att endast en tolkning av en skönlitterär text är giltig. 

 

PISA  

PISA:s uppdrag och syfte 

Den andra stora kunskapsmätningen vi undersöker i uppsatsen är PISA-testen. Vår upplevelse är 

att detta kunskapstest är det vars resultat får mest medial uppmärksamhet. PISA-testen är 

baserade på den ledande internationella forskningen om läsförståelse (Tengberg 2014b:117), 

vilket troligtvis är en bidragande faktor till att just resultaten från PISA värderas så högt. Då 

detta är ett test som genomförs i många länder och som används för att mäta kunskapsnivåerna 

mellan länderna ställer det stora krav på provets utformning. Två viktiga faktorer är vilket urval 

av deltagande elever som görs och hur provets uppgifter översätts till olika språk. För 

uttagningen av vilka skolor och elever som ska göra PISA-testen finns det strikta regler för att 
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försäkra sig om att urvalet ska bli så representativt som möjligt. Detta för att kunna uttala sig om 

landets elever i den åldern i stort. Översättningen av provets uppgifter utförs av flera oberoende 

översättare och experter som kontrollerar att översättningarna blir korrekta och likvärdiga på 

respektive språk (Skolverket 2010:25).  

Texter och läsarter i PISA-testen 

För att få en förståelse för hur PISA-testen i läsförståelse är utformade har vi valt att redogöra för 

vilka typer av texter som eleverna möts av i testen. Texterna som används i PISA beskrivs av 

OECD som texter vilka är sammanhängande och kan stå för sig själv utan att behöva några 

tilläggstexter för att ge mening åt den duktiga läsaren (OECD 2017:54). Det finns både löpande 

och icke-löpande texter i testet. Löpande texter är till exempel berättelser eller argumenterande 

texter. Icke-löpande texter är sådant som diagram och tabeller (Skolverket 2010:22). Här vill vi 

även påminna om PISA:s definition av läsförståelse, vilken lyder: att kunna ”förstå, använda, 

reflektera och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin 

potential och för att delta i samhället” (SOU 2012:65:52). När vi i detta avsnitt diskuterar 

läsförståelse utifrån PISA-testen ska detta stycke ses som en bakgrund till resultaten som 

presenteras nedan.  

För att texten ska vara likvärdig i svårighetsgrad från år till år finns det vissa variabler som 

provkonstruktörerna för PISA tittar på. Dessa variabler är bland annat textens längd och hur 

många informationsenheter läsaren behöver identifiera i texten. De gör också skillnad på vilken 

typ av tolkning som efterfrågas. Till exempel är jämförande tolkning lättare än en kontrasterande 

(alltså att det är lättare att se likheter än att visa på skillnader). Provkonstruktörerna tittar också 

på variabler som ligger utanför den faktiska texten. Exempelvis tittar de på vilken typ av 

förförståelse som krävs för att kunna tillgodogöra sig texten, det vill säga om det är allmänna 

kunskaper eller specialkunskaper som krävs (OECD 2017:58ff).  

Den indelning av texter vi hittills har lagt störst fokus på är den mellan skönlitteratur och 

sakprosa. Denna indelning av texttyper är dels den vi känner oss mest hemmastadda med och 

dels en uppdelning som Tengberg hävdar att även den svenska befolkningen i stort är bekant 

med. När det kommer till PISA och deras uppdelning av texttyper ser det dock lite annorlunda ut. 

Eftersom både sakprosa och skönlitteratur kan innehålla typiska drag från den andra texttypen 



22 

 

görs istället skillnad utifrån beskrivande, berättande, utredande, argumenterande, instruerande 

och transaktiva texter (Tengberg 2014c:94). 

De huvudsakliga läsarterna som används vid utformningen av PISA-testen och de läsarter 

eleverna i slutändan ställs inför att använda är tre stycken: att sökläsa och hitta information i 

texten, att tolka och dra slutsatser (göra inferenser), samt att kunna relatera texten till omvärlden 

och att kunna relatera till det lästa (OECD 2017:56). Den frågekategori som har varit den mest 

förekommande på PISA-testen mellan år 2000 till 2015, och därmed är den typ av läsart som har 

premierats, var frågor som syftade till att eleven skulle kunna tolka texterna och göra inferenser 

om dem. Dessa frågor får hälften av utrymmet. Frågor som testar sökläsning och förmågan att 

reflektera och utvärdera fick lika stort utrymme, en fjärdedel var (OECD 2017:58, Tengberg 

2014b:120).  

Varje år som PISA genomförs är ett ämnesområde huvudområde vilket betyder att det får större 

utrymme på testet. År 2009 var den senaste gången läsförståelse gavs detta speciella fokus och 

kommer ges det igen i testen som genomförs 2018. Därför är siffrorna från när läsförståelse 

senast var huvudområde tyvärr en aning daterade – det kommer alltså komma en ny rapport med 

extra fokus på läsförståelse om ungefär ett år (Skolverket 2010:20). Med det sagt har vi ändå 

undersökt siffrorna från 2009 då läsning senast var huvudområde för att få en inblick i vilka 

läsarter svenska elever då klarade bäst och sämst, väl medvetna om att förändringar kan ha skett 

under de senaste nio åren. För att presentera mer aktuella resultat av läsförståelsetesten på PISA 

har vi valt att också redogöra för resultaten från PISA 2015. Trots att läsförståelse inte var 

huvudområde då är resultaten relevanta för uppsatsen. 

De läsarter som testas i PISA-undersökningarna är som sagt att söka och inhämta information, att 

sammanföra och tolka samt att reflektera och utvärdera. PISA-undersökningen från 2009 visar 

att de svenska eleverna klarade sig bäst inom läsarten söka och inhämta information. Att 

sammanföra och tolka var den svåraste läsarten. Att tolkning var svårast gällde för svenska 

elever men gäller även om perspektivet lyfts till att innefatta undersökningen i stort, alltså med 

blicken på elever från alla deltagande länder. Vid en jämförelse med andra länder framgick det 

att svenska elever hade sin största komparativa fördel inom läsarten reflektera och utvärdera. 

Den här läsarten var alltså något som svenska elever klarade av bättre än många andra länders 

elever, utan att för den sakens skull vara bland de bästa (Skolverket 2010:60f, 64).  
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När PISA-testet genomfördes år 2009 var det första gången eleverna fick läsa digitala texter. 

Korrelationen mellan traditionell och digital läsning anses vara hög (Skolverket 2010:28, 

Skolverket 2011a:108). Dock visar en studie av Erik Wästlund (m.fl.) att läsförståelsen påverkas 

negativt om texten presenteras på en digital skärm. Testpersonerna i studien upplevde också att 

de blev tröttare och kände en högre stress vid läsning på digital skärm (Wästlund m.fl. 

2005:389). Baserat på dessa resultat borde alltså läsförståelsen bli lidande av att eleverna får läsa 

text på skärm istället för tryckt på papper på PISA-testen. Dock vet vi inte ännu om detta skulle 

kunna vara ett resultat av en generationsfråga där vi kan se en övergående ovana att läsa text på 

digital skärm (Tengberg 2014c:100). Något som skulle tala för att det är en övergående 

generationsfråga, och därmed motsäger ovanstående studie, är att de svenska eleverna presterade 

bättre på det digitala lästestet än på det traditionella i PISA 2009 (Skolverket 2011a:109).   

Provresultat och orsaker 

Våra antaganden angående den sjunkande läsförståelsen hos svenska elever visar sig vara delvis 

korrekta. Baserat på elevernas resultat på PISA:s läsförståelseprov från 2009 och 2012 ser vi en 

nedåtgående trend. Vid PISA-testet 2015 bröts dock den negativa trenden. De svenska elevernas 

läsförståelseresultat var då bättre än 2012 års resultat och i paritet med 2009 års resultat. Men 

trots att den negativa trenden verkar ha vänt når 2015 års resultat ändå inte upp till toppresultaten 

från år 2000. Även skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever har blivit större mellan år 

2000 till 2015, vilket även det är ett problem. Inte för att en skillnad föreligger, utan för att 

skillnaden beror på att de allra svagaste läsarna har blivit ännu svagare och inte på att de allra 

bästa läsarna har blivit ännu bättre. Denna grupp av svaga läsare är den grupp som växt mest, 

mätt i procentenheter (Skolverket 2016:21f).  

Att läsförståelsen sjunker visar forskningen men det finns dock anledning att se på PISA-

resultaten med kritiska ögon. Detta eftersom det finns en osäkerhet i vad som faktiskt mäts och 

hur resultaten tolkas (Öhman 2015:67). En anledning till detta är att konstruktörerna bakom 

PISA-proven har varit restriktiva med att publicera testuppgifter och bedömningsanvisningar. Att 

de är restriktiva med detta gör det svårt att undersöka om frågorna som ställs i provet är 

utformade på ett sådant sätt att de faktiskt mäter de kunskaper som de är avsedda att mäta. Det 

blir helt enkelt en fråga om hur valida frågorna är i förhållande till kunskapsdomänen. En annan 

anledning är att vi i Sverige inte har implementerat PISA:s ramverk i våra kurs och ämnesplaner. 
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Detta har andra länder – bland annat Norge – gjort. Att vi inte har gjort det i Sverige skapar 

frågor kring provets validitet (Tengberg 2014b:113, 126f). Det är rimligt att anta att de norska 

eleverna har bättre förutsättningar att prestera bra i PISA än vad svenska elever har när den 

norska läroplanen har en kunskapssyn som liknar den i PISA. Detta skapar risken att 

jämförelserna som så flitigt görs länder emellan blir missvisande. Men med dessa aber 

framställda får vi ändå anse att de resultat som PISA presenterar är en stark indikator på hur de 

svenska elevernas läsförståelsekunskaper ser ut.  

Möjliga orsaker till svenska elevers försämrade läsförståelse 

Som vi sett av redogörelserna ovan så har svenska elevers läsförståelse försämrats över tid. 

Varför detta har skett kan forskningen inte ge något entydigt svar på, men Karin Taube och Ulf 

Fredriksson uppmärksammar tre olika tendenser som de tillsammans ser som bidragande till att 

läsförståelsen hos svenska elever överlag har försämrats. För det första ser de en förändring i 

elevernas läsvanor. För det andra menar de att likvärdigheten i svensk skola har försämrats, 

något som styrks av bland annat PISA-testen. För det tredje belyser de förändrade arbetsformer i 

den svenska skolan (Taube, Fredriksson 2012:171). Nedan kommer en kort redogörelse för de tre 

olika tendenserna, där ungdomars läsvanor får störst utrymme.  

Den första tendensen som Taube och Fredriksson tar upp är en förändring i ungdomars läsvanor. 

Denna förändring har även professor Anders Öhman (2015) sett. Han presenterar siffror från en 

undersökning utförd av NORDICOM. Förändringen består av en minskande litteraturläsning hos 

ungdomar i stort. I undersökningen visas ett brett statistiskt underlag som bekräftar denna 

minskning av ungdomars litteraturläsning. Läsningen av litteratur på veckobasis har hos pojkar i 

åldern 16 till 19 år minskat från 30,6 % till 16,7 % mellan åren 1983 och 2006. Siffran för flickor 

utifrån samma grundförutsättningar har genomgått en minskning från 50,5 % till 34,3 % (Öhman 

2015:67).  

En annan förklaring till varför läsningen har minskat hos pojkar föreslår Bengt-Göran 

Martinsson, professor i pedagogiskt arbete, när han påstår att den kan ha minskat på grund av de 

sjunkande resultaten på PISA:s läsförståelsetest. Som ett resultat av de sjunkande resultaten kan 

även lusten att läsa påverkas negativt (Martinsson 2018:146). Detta skulle kunna innebära att vi 

befinner oss i en ond spiral där både läsförståelsen och läslusten sjunker som resultat av 

varandras nedåtgående trend. Det skulle dock också kunna vara så att resultaten sjunker just på 
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grund av minskad läslust i allmänhet och att detta inte är kopplat till resultaten i olika 

kunskapsmätningar. Här bör sägas att de svenska resultaten i provet 2015 visserligen förbättrades 

jämfört med 2012, vilket innebär att resultaten inte enbart och konstant är sjunkande. Däremot är 

läsförståelsen (enligt PISA-proven) fortfarande på en klart lägre nivå år 2015 än vad de var år 

2000. Därför menar vi att det fortfarande går att tala om en negativ trend, som dock till viss del 

har brutits.  

Öhman (2015:67) lyfter andra möjliga förklaringar till litteraturläsandets tillbakagång och pekar 

bland annat på ett minskande utrymme för litteraturundervisning i skolan. Han belyser också vår 

tids möjligheter till ständigt nya och snabba upplevelser som en förklaring till varför 

litteraturläsningen har minskat. Tittar vi på internetanvändningen under 2000-talets första 

decennium så visar Öhman att den ökade med 36 %, samtidigt som litteraturläsningen som sagt 

har fortsatt att minska.  

En slutsats vi kan dra av detta är att då internetanvändningen gick upp så pass mycket redan 

under 2000-talets första decennium så kan vi anta att den stigit betydligt mer sedan dess. Både 

smartphones och sociala medier är idag självklara inslag i vardagen på ett helt annat sätt än under 

2000-talets första decennium. När något medium ökar i popularitet så kraftigt som internet har 

gjort måste tiden som läggs på det nya mediet tas ifrån något annat. Eftersom den skönlitterära 

läsningen stadigt fortsätter att minska kan vi anta att minskningen i stor utsträckning sker på 

grund av att den växande upplevelseindustrin som ständigt matar oss med snabba och nya 

upplevelser, där internet är en viktig del. Detta antar vi stjäl tid som annars kunde gått till 

skönlitterär läsning.  

Den andra tendensen som i Taubes och Fredrikssons (2012) diskussion anses leda till en 

försämrad läsförståelse hos svenska elever är den minskade likvärdigheten i den svenska skolan. 

För det första så kan det konstateras att vilken skola eleven går på spelar en allt större roll för 

dennes resultat. Mellan åren 2000 och 2009 syntes följande trend: prestationsskillnader mellan 

eleverna på olika skolor blev allt större. Om fler och fler lågpresterande elever (eller 

högpresterande) hamnar på – eller väljer att gå på – samma skola, sätter det normen för hur 

eleverna på den skolan är. Om det går många lågpresterande elever på samma skola riskerar 

lärarnas förväntningar på eleverna att sjunka vilket bidrar till att lägre prestationer blir norm på 

den specifika skolan, vilket i sin tur kan leda till en försämrad läsförståelse hos eleverna (Taube, 
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Fredriksson 2012:172f). Dock bör nämnas att likvärdigheten svenska skolor emellan när det 

gäller läsförståelse, trots den ovan beskrivna försämringen, fortfarande ligger högre än OECD-

snittet (Skolverket 2016:54). 

För det andra visar PISA-testen en ökad resultatskillnad över tid mellan starka och svaga 

socioekonomiska grupper. På PISA-testen finns nämligen ett index för ekonomisk, social och 

kulturell status. Detta baseras på ”elevernas uppgifter om föräldrars utbildning och yrke samt 

tillgångar i hemmet.” (Taube, Fredriksson 2012:173). Vid en jämförelse mellan testerna som 

genomfördes åren 2000 och 2009 ser man att vid samma skillnad i det ovan nämnda indexet så 

märks en resultatförändring mellan elevgrupper. Vid en poängs skillnad på indexet var 

skillnaden i resultat större år 2009 än 2000. Alltså har det blivit ett större glapp i resultatet mellan 

elever med en poängs skillnad i indexet från år 2000 till 2009. Kort sagt har resultatskillnaden 

ökat från år 2000 till år 2009 mellan elever med olika socioekonomisk status.  

När likvärdigheten försämras har det en negativ inverkan på elevers läsförståelse. Detta är något 

som kan styrkas av att de länder med högst resultat på PISA:s läsförståelsetest också är länder 

vars likvärdighet, utifrån de två ovan nämnda premisserna, är högre än den svenska (Taube, 

Fredriksson 2012:173). Den svenska försämringen blir även tydlig när en jämförelse med andra 

OECD-länder görs. Vi kan till exempel se att i PISA-undersökningarna från 2015 ligger Sverige 

under OECD-snittet när det gäller likvärdighet inom läsförståelse (Skolverket 2016:54).  

Taube och Fredrikssons (2012) tredje tendens som kan förklara den sjunkande läsförståelsen är 

att undervisningsmetoderna i skolan har förändrats. För det första menar Öhman, som tidigare 

nämnts, att litteraturundervisningen överlag har fått minskat utrymme i skolan (Öhman 2015:67). 

För det andra lyfter Taube och Fredriksson en ökande andel av eget arbete i klassrummen som en 

del av problemet. Eget arbete tenderar nämligen att öka resultatskillnaden mellan starka och 

svaga elever, eftersom eleven i högre utsträckning måste ta ansvar för sitt eget lärande (Taube, 

Fredriksson 2012:173f). Denna tendens menar vi i mångt och mycket hänger samman med 

likvärdigheten som behandlades i föregående stycke. Detta eftersom skolans och lärares normer 

kring undervisning och arbetssätt kan skilja sig åt mellan skolor i olika områden. Den ena skolan 

kan ha ett mycket bra arbetssätt och hantering av eget arbete medan en annan skola släpper det 

helt till eleverna utan styrning från läraren, vilket vi hävdar skapar en mindre likvärdig 

undervisning. 
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Läsning i den svenska skolan 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för ett par studier vilka belyser läsarter som svenska elever 

verkar ha svårt med. Den första studien vi väljer att lyfta är litteraturforskaren Maritha 

Johanssons avhandling Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska 

gymnasieelevers reception av en narrativ text (2015). Johansson har skrivit om svenska och 

franska elevers meningsskapande och vad för slags svar de tenderar att ge när de ska svara på 

frågor i samband med skönlitterär läsning. Avhandlingen beskriver inte läsarter i sig, men 

däremot beskriver den hur elever förstår texter och på vilka sätt de tenderar att läsa texter. Därför 

menar vi att hennes avhandling är relevant att lyfta i den här kontexten.  

Johansson delar in elevsvaren i tre domäner: litterära, utomtextuella och innehållsrelaterade. 

Innehållsrelaterade svar innebär att eleven diskuterar texten utifrån textens handling. 

Utomtextuella svar innebär att eleven kopplar texten till det egna livet och behandlar inte texten 

särskilt utförligt, utan lägger snarare fokus på egna erfarenheter. Litterära svar innebär att eleven 

kan se olika stildrag i texten och ha en metarelation till det lästa. Eleven utför då en slags 

litteraturvetenskaplig analys. Enligt Johanssons undersökningar ger svenska elever ofta 

innehållsrelaterade svar. De franska eleverna ger däremot litterära svar i högre grad. Skillnaden 

mellan eleverna i de olika länderna när det kommer till just de litterära svaren är stor. Enligt 

undersökningen ger de svenska eleverna svar inom den litterära domänen i 23 % av fallen medan 

de franska eleverna ger litterära svar i 62,8 % av fallen (Johansson 2015:94ff). En viktig premiss 

att ha med sig inför dessa resultat är att en litterär läsning är önskvärd i skolsammanhanget. Att 

den litterära läsningen är önskvärd menar vi beror på att de litterära läsningarna enligt 

gymnasiets kursplaner ska vara en del av vad eleverna ska få lära sig göra. Detta syns till 

exempel i gymnasiets läroplan för kursen i svenska 1, där följande skrivning står som 

kunskapskrav för betyget C: 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form 

med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. (Skolverket 2011c:164). 

En viktig aspekt att ha i åtanke vid jämförelsen med Johanssons (2015) avhandling är att den 

utgår ifrån Lpf 94 och alltså inte dagens läroplan som citeras ovan. Dock menar vi att ett rimligt 
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antagande är att Johanssons resultat fortfarande är aktuella, fastän att läroplanen har förändrats, 

och att de svenska eleverna troligtvis fortfarande har liknande svårigheter som Johansson 

presenterar. Om lärarna i den svenska skolan kan råda bot på denna problematik med hjälp av 

den nya läroplanen är en fråga för framtida forskning. 

Men vikten av de litterära läsningarna motiveras inte bara genom ovanstående citat ifrån 

gymnasiets läroplan. Det går även att motivera vikten av sådana läsningar när en jämförelse görs 

med vilka frågor som ställs på det nationella provet i läsförståelse. Vi ser att det går att göra en 

jämförelse mellan vad Johansson (2015) i sin undersökning kallar för litterära svar och vad Eva 

Nilson i sin avhandling Att skapa en läsare (2017) kallar för teknisk-analytiska läsarter. Att läsa 

en text med teknisk-analytiska läsarter kan, vilket tidigare beskrivits i uppsatsen, innebära att 

titta på textens berättarteknik eller dess komposition, vilket med fördel görs med hjälp av 

litteraturvetenskapliga begrepp. Vad Johansson kallar för litterära svar innebär att på något plan 

genomföra en litteraturvetenskaplig analys och även där används litteraturvetenskapliga begrepp 

med fördel. Dessa två sätt att läsa texter och besvara frågor om texterna överlappar med andra 

ord: det rör sig i båda fallen om litteraturvetenskapliga analyser med hjälp av relevanta begrepp. 

Som vi tidigare har visat i uppsatsen har den teknisk-analytiska läsarten varit, och är fortfarande, 

en av de vanligaste läsarterna i den skönlitterära delen av de nationella läsförståelseproven 

(Nilson 2017:139f). 

Dessa två poänger, överlappandet mellan teknisk-analytisk läsart och litterära läsningar samt att 

den teknisk-analytiska läsarten är vanligt förekommande i de nationella proven, kan ses som en 

motivering till varför litterära läsningar bör ges ett större fokus. De förbättrar nämligen elevernas 

möjligheter till goda resultat på de nationella proven, vilka är viktiga för elevernas betyg. Med 

tanke på att sådana läsningar verkar vara en svaghet hos svenska elever blir det viktigt att lärare 

undervisar om detta, framförallt om de nationella proven ska väga tungt i svenskämnets 

betygssättning. Vi menar att detta kan vara ett argument för att de litterära läsningarna bör ges ett 

större utrymme i svenskundervisningen. 

Ytterligare en del av processen att läsa skönlitterära texter som svenska elever har svårt med 

presenteras av Johansson i skolverkets läslyftsmodul Perspektiv på litteraturundervisning del 5. 

Hon visar där att en del elever efter avslutad gymnasieutbildning har vissa svårigheter med 

skönlitterära texter. De har dels svårt för den fiktiva textens konstruktion, så som att alla 
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skönlitterära texter inte är uppbyggda på samma sätt, vilket kan leda till förvirring hos elever 

som inte förstått att skönlitteraturens texter kan vara komponerade på olika sätt. Dels har de svårt 

med att kunna skilja på vad som är fiktion eller verklighet i texten (Johansson 2016a:4). Att 

elever har svårt med detta kan innebära att de anlägger en felaktig läsart när de läser texten, 

vilket i praktiken innebär att de kan läsa en fiktiv text som en faktatext.  

Att undervisa i läsförståelse 

Vid litteraturläsning i skolan är det viktigt att vi som lärare på något sätt aktivt bearbetar 

litteraturen och inte bara låter eleverna läsa texten utan reflektion. Det finns många sätt att arbeta 

med litteratur och i den svenska skolan är bland annat litteratursamtal, skrivuppgifter och olika 

typer av frågor till texten vanliga metoder (Johansson 2015:84). I uppsatsen har vi först valt att 

titta närmare på just litteratursamtalet som arbetsmetod och därefter lyfter vi ett konkret exempel 

på arbete med låttexter. Varför fokus lagts på litteratursamtal är för att vi båda har använt oss av 

sådana i undervisningen under våra VFU-perioder och upplevt dem som givande inslag i 

litteraturundervisningen. Just litteratursamtal är, av vår erfarenhet att döma, ett mycket populärt 

inslag i den svenska skolan. En förklaring till att det är så populärt kan vara för att det passar bra 

in i den sociokulturella syn som idag präglar lärandet (Martinsson 2018:153). 

Litteratursamtal kan förbättra elevers textförståelse i samband med litteratur- och 

läsförståelseundervisning. Michael Tengberg har gjort en undersökning om litteratursamtal i 

årskurs åtta och nio på högstadiet. Den visar att för en majoritet av eleverna bidrog 

litteratursamtal till en ökad förståelse för texten och dess olika segment. Att det förhöll sig så är 

den övergripande slutsatsen. Dock så fanns det vissa grupper av elever där litteratursamtalen inte 

bidrog till ökad förståelse utan istället till en omvärdering av texten gällande vad läsaren tyckte 

om den (Tengberg 2014a:75). Även det kan vara värdefullt och fungera som en motivering för 

litteratursamtalets betydelse.  

Som blivande lärare ser vi naturligtvis lärarens roll i klassrummet som central och viktig. Dock 

finns det en balansgång i just litteraturundervisningen gällande hur mycket diskussionsutrymme 

lärarens egen texttolkning ska ges. Risken med att inte vara tydlig med sin egen tolkning kan å 

ena sidan vara att eleverna inte får en modell för hur man kan tänka angående tolkningen av en 

text. Risken med att vara för tydlig med sin tolkning kan å andra sidan vara att eleverna inte 

tänker själva utan helt kopierar lärarens tolkning med uppfattningen om att den måste vara den 
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enda rätta. Tengberg (2014a:71) lyfter tidigare forskning om litteratursamtal, utförd av Martin 

Nystrand och Adam Gamoran, som har visat att det dialogiska samtalet är det bästa ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Utifrån en undersökning utförd av Tengberg (2011) framgår dock att 

eleverna föredrar när läraren har en mer dominant roll vid tolkningen i litteratursamtalen. Något 

som gör detta spännande är att eleverna som haft en lärare vilken har varit mer styrande i 

tolkningsarbetet i litteratursamtalen, och därmed bedrivit en så kallad monologisk undervisning, 

alltså motsäger tidigare forskning. De uppger nämligen att de i högre utsträckning har fått en 

ökad textförståelse än vad de elever som haft en lärare med en mer dialogisk hållning uppger 

(Tengberg 2011:290f). Här ser vi alltså en skillnad mellan vad forskningen säger och vad 

eleverna i den faktiska skolvardagen upplever att de lär sig mest av. Eleverna uppgav alltså, i 

Tengbergs undersökning, att de fått större textförståelse med den mer monologiska läraren vid 

litteratursamtalen. 

Martinsson (2018:163f) problematiserar dock detta genom att påvisa att lärarens tolkning kan ses 

som en experttolkning vilket gör att elevernas tolkning riskerar att hamna i skymundan. Detta 

kan leda till att eleverna inte vågar pröva sina egna tolkningar när lärarens tolkning ändå ses som 

den riktiga och korrekta. 

Utifrån det ovan beskrivna kan vi se att olika pedagogiska stilar i samband med 

litteratursamtalsundervisning ger olika effekter på elevernas textförståelse. Vi drar slutsatsen att 

om textförståelsen är god bör också läsförståelsen vara god. Om textförståelsen – utifrån ett visst 

arbetssätt med litteraturen – ökar, bör detta också innebära att läsförståelsen i viss mån påverkas 

positivt. Inte minst kan det leda till en mer positiv inställning till läsning och läsförmåga. 

Martinsson (2018:146) menar, som vi nämnt tidigare, att pojkars negativa utveckling i resultaten 

på PISA:s läsprov kan bidra till minskad läslust och vi undrar om inte det motsatta också kan 

gälla. Att vara medveten om dessa parametrar när det kommer till att undervisa med hjälp av 

litteratursamtal är därför viktigt.  

Eftersom vi bland annat har undersökt vad forskningen säger om vilka slags läsarter svenska 

elever ofta har svårt med tycker vi det vore passande att avslutningsvis kort beskriva någon 

undervisningsmetod som kan användas för att undervisa i någon av dessa läsarter. En läsart som 

svenska elever ofta har svårt med är att tolka en text och dra slutsatser av det lästa. Det syns i 

PISA-undersökningarna, vilket vi har redogjort för tidigare i uppsatsen. Barbro Westlund skriver 
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i texten Att undervisa i läsförståelse (2009) om en möjlig metod för hur undervisning i 

texttolkning kan bedrivas. Metoden bygger på att låta eleverna läsa låttexter. De får själva dels 

fundera över låttexternas huvudbudskap och dels diskutera sina funderingar med klasskamrater. 

Westlund skriver att tolkningarna både kan ske utifrån texten, då eleven infererar och drar 

slutsatser av det lästa, och utifrån egen bakgrundskunskap (Westlund 2009:105f, 268f). Dessa 

två sätt att utföra tolkningen är något som kan lyftas i undervisningen. 

Vi väljer att lyfta exemplet med låttexter eftersom vi tycker att det passar bra ihop med 

verksamheten ifråga – att tolka och dra slutsatser. Maria Nilson skriver i läslyftstexten Budskap 

och tolkning – om dystopier om texttolkning och påstår att det ofta finns många olika tolkningar 

av texter och att flera tolkningar kan vara rätt samtidigt (Nilson 2015:5ff). Här ser vi att lärarens 

roll blir viktig i klassrummet. Detta eftersom läraren är den som ger eleverna stöd till rimliga, 

välgrundade och relevanta tolkningar genom att samtala med eleverna om tolkningarna 

(Johansson 2016b:5). Att arbeta på detta sätt torde fungera bra i samband med låttexter och vi 

väljer därför att lyfta det som exempel. Nilson skriver vidare att ”Resultatet av tolkningsarbetet 

är inte att finna textens kärna, utan att initiera ett kritiskt läsande av den.” (Nilson 2015:7). Det 

handlar alltså inte om att hitta rätt tolkning utan att göra en egen tolkning, vilket är något som 

lyssnare har gjort med låttexter i alla tider. 

De undervisningsmetoder som vi har beskrivit ovan är två sätt som antingen forskning eller 

erfarna pedagoger förordar som fruktsamma. Till syvende och sist går målet, att bedriva en 

undervisning som främjar elevernas läsförståelse, att nå på många olika sätt. Detta är två möjliga 

vägar till det målet.  

 

Slutsatser och diskussion 

Vi vill avsluta resultatdelen med att kort sammanfatta de viktigaste resultaten vi har använt i 

uppsatsen och de viktigaste slutsatserna som vi tar med oss. Vi redovisar denna korta 

sammanfattning utifrån våra tre frågeställningar som uppsatsen har utgått ifrån. Därefter kommer 

en diskussionsdel i vilken vi lyfter, diskuterar och belyser problem, frågor, kritik och intressanta 

iakttagelser vi gjort och själva reflekterat över utifrån de resultat som presenterats i uppsatsen. 
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Utifrån den första frågeställningen kan vi se att läsförståelsen som testas i de nationella proven 

skiljer sig till stor del från läsförståelsen som testas i PISA. För det första använder de båda 

kunskapsmätningarna olika läsförståelsedefinitioner. För det andra så fokuseras olika läsarter i de 

båda proven.  

Den typ av läsning som testas i de nationella proven kan inte exakt fastlås då forskning visar att 

de läsarter som testas varierar från år till år. Ett sätt som Tengberg har kategoriserat läsarterna på, 

vilket vi beskrivit i uppsatsen, är dessa tre: att söka och inhämta information, att sammanföra och 

tolka samt att reflektera och utvärdera. Utifrån den här indelningen kan vi se att den vanligaste 

läsarten som testas i de nationella proven är att sammanföra och tolka. 

Den läsning som testas i PISA utgår också från tre olika läsartskategorier. Dessa tre är: att 

sökläsa och hitta information i texten, att tolka och dra slutsatser, samt att kunna relatera texten 

till omvärlden och att kunna relatera till det lästa. Av dessa tre är det att tolka och dra slutsatser 

som får det största utrymmet och som därmed är den typ av läsförståelse som i störst 

utsträckning testas i PISA.  

Även om det i mångt och mycket verkar vara samma läsarter som prövas i både de nationella 

proven och PISA så finns det ändå skillnader i hur utförligt de olika läsarterna prövas. Till 

exempel ges läsarten reflektera och utvärdera mer än dubbelt så stort utrymme i PISA-testen än 

vad den ges i de nationella proven enligt de rapporter vi har använt i uppsatsen. Ytterligare en 

skillnad är att sökläsning ges lite drygt 50 % större utrymme i de nationella proven än vad det 

ges i PISA, återigen baserat på de rapporter vi har undersökt i den här uppsatsen. 

Utifrån den andra frågeställningen kan vi se att de svenska elevernas läsförståelse har försämrats 

sedan år 2000. Detta visar PISA-testen tydligt. En förbättring har dock skett under de senaste 

åren. Det finns olika förklaringsmodeller för varför denna försämring över tid har skett. Vi har 

fokuserat på tre möjliga förklaringar till detta. För det första kan den minskade läsningen hos 

ungdomar idag vara en faktor som påverkar dagens elevers läsförståelse negativt. För det andra 

ska den minskade likvärdigheten i den svenska skolan ha haft en negativ påverkan på elevernas 

läsförståelse. För det tredje kan förändrade arbetssätt och litteraturundervisningens minskade 

utrymme i skolan ha haft en negativ påverkan på elevernas läsförståelse.  



33 

 

Gällande den tredje frågeställningen har vi gett exempel på möjliga metoder för att undervisa i 

läsförståelse. Det finns en uppsjö med metoder och idéer kring detta och vi har tittat på två 

stycken, med störst fokus på litteratursamtalet. Ett intressant resultat som kan lyftas fram i 

koppling till litteratursamtalet är att forskningen och de svenska eleverna är oense om vilken 

ledarstil som fungerar bäst i samband med litteratursamtal. Forskningen visar å ena sidan att en 

dialogisk undervisning med fokus på samtal där läraren har en lite mer tillbakadragen roll är att 

föredra. Å andra sidan visar resultaten vi har presenterat i uppsatsen att elever menar sig få en 

bättre textförståelse då läraren genomför en mer monologisk undervisning, vilket innebär att 

eleverna själva ges ett mindre utrymme i textförståelsearbetet. 

När vi nu kommer att diskutera resultatdelen vill vi börja med att lyfta en intressant aspekt av de 

nationella proven. Närmare bestämt huruvida läsförståelseresultaten kan jämföras över tid mot 

bakgrund av att de nationella proven förändras från år till år. Vad vi vill lyfta här är om proven 

skulle kunna visa huruvida det är den faktiska läsförståelsen hos eleverna som har förändrats 

över tid eller om det är slumpen, gestaltad genom ett bra eller dåligt konstruerat prov, som avgör 

utfallet. Som vi redogjort för i uppsatsen har Tengberg visat i sin forskning att de läsarter som 

testas i de nationella proven kan variera avsevärt från år till år. Ett exempel han ger på detta är att 

läsarten reflektera och utvärdera vissa år kan utgöra nästan 20 % av frågorna, för att ett annat år 

helt utebli från provet (Tengberg 2015:118). I en annan text beskriver han situationen som 

följande: ”Om texttyper och uppgiftstyper varierar påtagligt över åren betyder det mot den 

testteoretiska och lästeoretiska bakgrund som diskuterats ovan att provets representation av 

läsförståelse ändras från år till år. Detta är anmärkningsvärt eftersom samtliga prov i 

undersökningsperioden genomförts utifrån en och samma kursplan och läroplan.” (Tenberg 

2014b:126). När proven kan se så olika ut från år till år kan det alltså bli svårt att säga något om 

svenska elevers läsförståelse över tid baserat på de nationella proven. Detta ser vi som 

problematiskt då de nationella proven är den största nationella kunskapsmätning som görs i 

Sverige och som direkt ska korrelera med de svenska kurs- och ämnesplanerna. 

Vi har också funnit det intressant att läsarten reflektera och utvärdera utgjorde en ganska liten 

andel av frågorna i de nationella proven. Det är något Tengberg visar i en undersökning som 

presenteras i Att pröva elevers läsförmåga i årskurs nio (2014b). Vi tycker att reflektion är en 

viktig läsart eftersom att reflektera över en text kan påverka läsarens syn på sig själv, sitt 
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umgänge och kanske sin omvärld. Vi är heller inte ensamma om att betona vikten av reflektion 

efter skönlitterär läsning. Även Skolverket menar att det är av stor vikt. Detta kan utrönas genom 

följande skrivning i gymnasiets läroplan där det under svenskämnet står att läsa att eleverna ska 

utveckla ”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider” 

(Skolverket 2011c:161). Judith Langer poängterar också vikten och användandet av reflektion i 

samband med skönlitterär läsning. Langer skriver: ”Vi använder våra föreställningsvärldar för att 

reflektera över något som vi visste eller gjorde eller kände innan vi läste texten. Här ser vi en 

tydlig växelverkan mellan vår fiktiva och vår riktiga värld - föreställningsvärlden upplyser (och 

påverkar) livet, och livet upplyser (och påverkar) föreställningsvärlden.” (Langer 2017:40f). 

Vi ser många möjliga legitimeringar för litteraturläsning i skolan, vilka vi tyvärr inte har 

utrymme att dryfta här. Däremot frågar vi oss hur Skolverket motiverar konstruktionen på de 

nationella proven när en läsart som reflektion kring det lästa ges en så pass liten andel som 11,8 

% av textfrågorna. Att det förhåller sig på detta sätt ledde till höjda ögonbryn hos oss båda. 

Ytterligare en aspekt av de nationella proven som vi fann intressant var att läsarten sökläsning 

gavs ett så pass stort utrymme inom den skönlitterära delen. Vi känner oss bekväma att ställa oss 

bakom Westlunds resonemang, som vi lyft tidigare, om att sökläsning bäst lämpas för 

faktatexter. Tengberg lyfter också tanken på huruvida det är meningsfullt att låta elever sökläsa 

skönlitteratur i den mån frågekonstruktörerna faktiskt låter eleverna göra. Vi menar att det finns 

många poänger med att läsa skönlitteratur, till exempel att få förståelse för andra människor eller 

att reflektera över sitt eget liv, vilket vi diskuterat tidigare. Vi har många gånger läst romaner och 

tolkat karaktärernas motiv, romanens budskap eller reflekterat över kopplingar mellan texten och 

det egna livet. Däremot har vi nog aldrig plockat upp en roman och sökläst. Sökläsning är viktigt 

för att kunna ta till sig stora mängder text eller hitta specifik information i en faktatext, men 

knappast för att få behållning av skönlitteratur. Tengberg menar, och vi stödjer uppfattningen 

om, att det är tveksamt om sökläsning är den läsart som låter läsaren få ut mest av sin 

skönlitterära läsning (Tengberg 2014b:119; Tengberg 2015:122). Att provkonstruktörerna skapar 

en idealläsare och premierar vissa läsarter kan vara svårt att komma ifrån, men att den läsart som 

testas gör det utifrån lämplig typ av text ser vi som ett grundläggande krav vilket inte torde vara 

svårt att uppfylla.   
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Att det inte går att göra en rättvis jämförelse mellan de nationella proven från olika år för att få 

en överblick av svenska elevers läsförståelseutveckling gör att vi i mycket större utsträckning 

måste förlita oss på internationella mätningar. Vad som är problematiskt med det är att dessa 

mätningar inte utgår ifrån de svenska kurs- och ämnesplanerna som styr undervisningens 

innehåll i svenska skolor, något som de nationella proven gör. När PISA-resultaten avhandlas i 

media diskuteras resultaten ur två perspektiv: dels hur svenska elevers resultat idag står sig 

gentemot hur svenska elevers resultat såg ut i tidigare undersökningar och dels hur svenska 

elevers resultat står sig gentemot utländska elevers resultat. Vi ser den första jämförelsen där 

svenska elever idag jämförs med svenska elever för tio år sedan som intressant. Eleverna har gått 

i samma skolsystem och trots att läroplanen byttes ut 2011 så är jämförelsen fortfarande relevant.  

Däremot ser vi den andra jämförelsen där svenska elevers PISA-resultat jämförs med resultaten 

från elever i till exempel Norge, där man implementerat PISA:s ramverk i läroplanen, som 

problematisk. Detta på grund av att dessa elever undervisas utifrån en annan läroplan än vad de 

svenska eleverna gör, en läroplan som stämmer helt överens med PISA:s ramverk. Detta, menar 

vi, kan resultera i att de norska eleverna har en fördel i PISA-proven gentemot de svenska 

eleverna. Därför ser vi att det kan vara vanskligt att jämföra PISA-resultaten länder emellan. Alla 

länder har helt enkelt olika förutsättningar som påverkar vilka resultat de får och detta perspektiv 

är något vi tycker saknas i debatten.  

Vad detta i praktiken skulle kunna leda till vill vi visa genom ett kort exempel utifrån ett svenskt 

perspektiv. Vi har visat i den här uppsatsen att det som testas i PISA inte helt liknar vad som 

testas i de nationella proven. Det är också så att de nationella proven bygger på den kunskapssyn 

kring läsförståelse som är utskriven i våra styrdokument. Det är rimligt att anta att många lärare, 

i alla fall till viss del, anpassar sin undervisning för att hjälpa sina elever till så goda resultat som 

möjligt på de nationella proven. Detta på grund av att det är en så pass viktig kunskapsmätning 

som i hög grad påverkar elevens betyg. Eftersom läsförståelsesynen i de nationella proven och i 

PISA-undersökningarna inte helt överensstämmer hävdar vi att läsförståelsesynen i PISA-

undersökningarna och i våra svenska styrdokument heller inte fullt ut överensstämmer. Svenska 

lärare ska hjälpa sina elever att nå en god läsförståelse utifrån våra styrdokument, som alltså inte 

helt korrelerar med den läsförståelse som PISA testar. Mot den bakgrunden kan sägas att en elev 

i ett land vars läroplans kunskapssyn helt överensstämmer med den kunskapssyn som PISA-
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undersökningarna bygger på har bättre förutsättningar för att skriva höga resultat på PISA-

proven, eftersom den eleven får en undervisning som överlappar med PISA:s kunskapssyn. 

Utifrån uppsatsens resultat är det lätt att tro att läsförståelsen legat stabilt fram till år 2000 för att 

sedan sjunka. Detta har, utifrån uppsatsen, sin förklaring i att vi har velat undersöka 

läsförståelsen från år 2000 och framåt utifrån PISA-testen, men även att den allmänna debatten i 

samhället har stort fokus på just PISA-resultaten. Att svenska elevers läsförståelse faktiskt 

sjunker kan vi utifrån uppsatsens resultat säga stämmer. Vad som också blir intressant i 

sammanhanget är när läsförståelsen började försämras. Detta har legat utanför syftet och 

frågeställningen för denna uppsats men kan lyftas med några få rader här.  

Vad som framkommit om detta under arbetets gång är att forskningen inte har något exakt svar 

på när läsförståelsen var som bäst hos svenska elever, men att det utifrån nationella mätningar 

tyder på att läsförståelsen började försämras under 1990-talets andra del (Taube, Fredriksson 

2012:163). En intressant iakttagelse att göra utifrån detta är att läsförståelsen i så fall har varit 

bättre hos svenska elever än vad toppresultatet från PISA år 2000 visar. I de undersökningar och 

rapporter vi har tagit del av under detta arbete som handlat om PISA finns ett underliggande 

budskap om att resultatet på PISA 2000 års läsförståelsetest är något vi vill tillbaka till. Om vi 

använder resultaten från PISA år 2000 som en idealisk måttstock missar vi att de svenska 

eleverna troligtvis har presterat bättre tidigare. Detta behöver inte innebära att resultatet från 

PISA år 2000 är ett dåligt mål att återigen uppnå, men vi menar att det måste finnas en 

medvetenhet om att svenska elevers läsförståelse är något som funnits och utvecklats även innan 

PISA.  

Här ser vi alltså faran, återigen, med att enbart stirra sig blind på PISA-resultaten, då debatten i 

detta fall riskerar att smalnas av och tappa det historiska perspektivet på läsförståelseutveckling 

genom att inte se på hur det såg ut innan PISA började mäta detta. 

Däremot vill vi ännu en gång betona att PISA fyller en viktig funktion då provet låter oss 

jämföra våra svenska elever från en årgång till en annan. Vi har visat i den här uppsatsen att de 

läsarter som testas i de nationella proven varierar från år till år, vilket gör att en sådan jämförelse, 

baserad på de nationella proven, blir svårgenomförd. I PISA-proven varierar inte detta på samma 

sätt, vilket gör en jämförelse från år till år mer relevant.  
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En annan typ av iakttagelse vi gjort under arbetet var den om generationsfrågans roll för 

läsförståelsen vid digital läsning. Resultatet blev att svenska elever presterade bättre på det 

digitala lästestet än på det traditionella, trots att studier har visat att det borde vara tvärtom. Detta 

väckte en nyfikenhet för fenomenet, som inte riktigt platsade i resultatdelen men som väl kan 

ägnas en extra tanke här. Skolverket ger, baserat på en undersökning, möjliga svar på frågan 

varför de svenska eleverna presterade så bra på det digitala lästestet. Enligt denna undersökning 

uppgav 94 % av eleverna att de ägnade sig åt att surfa på internet hemma minst en gång i veckan. 

Denna siffra kan ställas emot att bara 32 % av eleverna läste skönlitteratur någon gång i 

månanden. Läsningen av dagstidningar var dock något högre, 72 % av eleverna uppgav att de 

läste dagstidningar någon gång i månaden. Men undersökningen visar tydligt att det medium 

eleverna är mest vana vid att möta text i är digitala medier (Skolverket 2011a:109). Baserat på 

undersökningen verkar trenden vara att den yngre generationen, i det undersökta fallet 15-

åringar, är betydligt mer vana vid att i sin vardag läsa och navigera bland digitala texter. Detta 

leder in på betydligt större områden om hur undervisningen om texter och litteratur kan ske i en 

alltmer digitaliserad värld där skolan måste hänga med. Det är dock ett område som sträcker sig 

långt utanför syftet med denna uppsats och därför inte behandlas utförligare än så här. 

En studie som vi lyfte tidigare i uppsatsen visade att elever som undervisats genom 

litteratursamtal uppgivit att de fått en bättre textförståelse när undervisningen har varit mer 

monologisk än dialogisk. Detta tycker vi var ett intressant resultat som vi vill fördjupa oss i. En 

förklaring till studiens resultat, vilken vi ser som trolig, är att eleverna helt enkelt kan ha svårt för 

att själva, vid ett dialogiskt förhållningssätt vid litteratursamtal, reda ut textens innebörd och 

tillägna sig en textförståelse. Vi har i den här uppsatsen visat att svenska elever efter avslutad 

gymnasieutbildning kan ha svårt för den skönlitterära textens form, vilket skulle kunna hänga 

ihop med elevernas svårigheter att utan tydligare styrning från läraren utveckla en ökad 

textförståelse. Att ha en mer dialogisk hållning vid litteratursamtalet kräver en högre delaktighet 

hos eleverna. Om eleverna inte besitter grundkunskaper om den litterära textens form ser vi det 

som svårt för dessa att själv vara drivande i litteratursamtalet, vilket krävs när läraren inte styr 

samtalet med lika fast hand. Därför tror vi att det monologiska litteratursamtalet kan vara mer 

gynnsamt för de svagare eleverna.  
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Vi har i uppsatsen nämnt risken med att när läraren intar en mer monologisk hållning vid 

litteratursamtal så kan eleverna uppfatta lärarens tolkning som den enda sanna. Trots denna risk 

menar vi att det är viktigare att faktiskt se till att de svenska eleverna är bekanta med, och kan 

diskutera den litterära textens form och funktion, även om det sker med hjälp av monologiska 

litteratursamtal. En avvägning mellan monologiskt och dialogiskt litteratursamtal måste dock 

göras. Denna avvägning måste göras från klass till klass och från elev till elev. Det monologiska 

eller dialogiska förhållningsättet vid litteratursamtal är alltså inte några självklart färdiga recept, 

utan en avvägning mellan dem bägge måste göras i varje enskild situation. Detta menar vi är 

kärnan i hela denna diskussion; att läraren aktivt måste fundera över och jobba med sina 

arbetsmetoder för att bedriva god undervisning snarare än att ha ett färdigt undervisningsrecept 

som inte förändras utifrån elevernas behov. 

Vidare forskning 

Det har i vår uppsats framkommit att det har funnits ett begränsat forskningsintresse för 

läsförståelsedelen av de nationella proven. En aspekt som skulle vara intressant att undersöka 

mer noggrant i framtida forskning är vilka läsarter elever har lätt respektive svårt för i de 

nationella proven. Det finns en hel del forskning om vilka läsarter som testas i de nationella 

proven, men alltså ingenting om hur eleverna klarar av dem. Detta är något som har framgått i 

PISA-resultaten men tyvärr inte i resultaten för de nationella proven.  
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