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Abstract 
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In the last few years there have been many reports on students lack of reading comprehension in 

Sweden. Reading comprehension is crucial in today’s society. It is as central for school as it is for being 

able to be a part of society and work. The aim of the study is to compare and examine whether there is 

correspondence between two reading comprehension text books and the national test of reading 

comprehension in 2012. Through text analysis and theories of readability, question types and reading 

strategies the comparison was made. The text analysis is performed in accordance with Hellspong 

(2001) and Hellspong och Ledin (1997) model for text analysis, where the language formation is 

studied. The following research questions are answered: 

- Which similarities and differences are found regarding the readability of the narrative texts and 

the factual texts? 

- Which similarities and differences are found regarding the type of questions that are asked in 

relation to the narrative texts and to the factual texts? 

- Which reading strategies are tested in the national test and which reading strategies are practiced 

through the teaching materials? 

The results of the analysis show both similarities and differences between the national test and the 

textbooks. The texts in the national test are less easily read while the textbooks consist of more types of 

questions and enables practice of more reading strategies. In the textbooks multiple reading strategies 

was found to be required in order to answer the questions, whilst the national test generally only needed 

one strategy for most questions. In this way partial correspondence is found between the textbooks and 

the national test. However, the textbooks are useful for practicing reading comprehension since they 

have a lot more type of questions and reading strategies, than the national test. A conclusion up for 

discussion is that the textbooks leave it to the teacher to provide practice of more complicated and 

longer texts since the texts in the national tests has shown to be more complicated to reed. 
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1.Inledning 
 

”Jag tänker mig läsförståelsen som ett stort världshav, som hela tiden påverkas  

av väderförhållanden, vem som färdas på havet och vem som är med på båten. 

Läraren kan styra båten men måste också ha en besättning och alla måste hjälpas 

åt. Horisontlinjen är inte statisk utan förändras ju längre ut på havet båten kommer. 

Nya möjligheter och utmaningar uppkommer ständigt. Vi har förmåga att se havsytan 

och även en bra bit under den men vi har ännu inte förmåga att komma djupt ner på  

havsbotten i de stora världshaven. Om läraren enbart ställer frågor på ytan, får vi aldrig 

syn på vad som döljer sig under ytan. Lärarens roll är att hjälpa elever att utveckla sin 

läsförståelse både på bredden och på djupet. Skolans ansvar är att se till att alla är med 

på båten och att alla känner att de utgör viktiga delar i en helhet.” (Westlund 2009, s 9) 

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens kunskapssamhälle är läsförståelse en avgörande kompetens. Bråten (2008, s 11) skriver att 

kunskapen att läsa med förståelse är lika viktig i utbildningssystemet som utanför det för att kunna delta 

i samhälle och arbetsliv. Läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa mening genom att 

genomsöka och samspela med skriven text.  Läsförståelse är en komplex process som är viktig att lärare 

samt blivande lärare har kunskaper om. I skolan tränas läsförståelse ofta genom läromedel som ska läsas 

av elever med olika förutsättningar, både kunskapsmässigt och språkligt. Detta ställer stora krav på 

läsbarheten. I Sverige finns det inte längre någon statlig läromedelsgranskning utan den enda granskning 

som förekommer görs av lektörer vid Bibliotekstjänst. De ger sitt omdöme om läroböcker på endast 

några rader (Reichenberg 2000, s 30). 

 

Senaste åren har det varit många rapporter om svenska elevers bristande läsförståelse och i en artikel i 

Skolvärlden berättar forskaren Barbro Westlund om sin syn på läsförståelse. Hon säger att en 

kombination av flera lässtrategier behövs för att ge rätt stöd till elever (Måwe 2015). I en studie av 

Keenan och Meenan (2014) beskrivs det hur viktigt det är använda olika tester för att bedöma en elevs 

läsning och förståelse av den. Skillnader i utformning av prov påverkar inte bara administration och 

provresultat utan även hur specifika läsförståelsestrategier bedöms. Resultatet från forskningen visar att 

olika tester ger olika bilder av hur skicklig en elev är inom läsförståelse. Studien visar vidare hur 

komplicerat det är med förståelse av text samt hur tester skiljer sig i bedömning av förståelse. Det krävs 

användning av olika typer av test för att kunna fastställa ett barns läsning.  

 

År 2011 genomfördes den internationella studien PISA för tredje gången i Sverige. Resultatet visar att 

läsförmågan hos svenska elever har försämrats, främst i läsning av faktatexter. Läsförståelse av 

skönlitteratur har försämrats marginellt och resultaten för sakprosa har sjunkit (Skolverket 2012c). I 
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 under ämnet svenska står det att 

elever i årskurs 1-3 ska få arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter (Skolverket 2011, s 224). 

 

Jag vill i denna studie ta reda på om det som testas i läsförståelse i det nationella provet hänger ihop med 

vad läromedel i läsförståelse övar. Delprov B i nationella proven för årskurs 3 behandlar läsförståelse av 

berättande text och delprov C läsförståelse av faktatext. Delproven kommer jämföras med två läromedel 

för årskurs 3 i läsförståelse. Både provet och läromedlen är utformade efter LGR 11. De läromedel som 

behandlas är Träna läsförståelse andra boken och Forma språket basbok trean. Det jag är intresserad av 

att titta på är läsbarheten i texterna, vilka läsförståelsestrategier som övas samt vilken typ av frågor som 

ställs till texterna. Undersökningen syftar till att ta reda på om dessa två läromedel i svenska är 

användbara för att träna de förmågor som det nationella provet testar inom läsförståelse. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att jämföra och undersöka om det finns överenstämmelse mellan det som 

testas i nationella provet i svenska delprov B och C år 2012  inom läsförståelse och det som övas i två 

läromedel (Träna läsförståelse andra boken och Forma språket basbok trean) för årskurs 3 i 

läsförståelse. Utifrån detta blir mina frågeställningar: 

 

- Vilka likheter och skillnader finns det i läsbarheten av de berättande texterna och faktatexterna? 

- Vilka likheter och skillnader finns det i typ av frågor som ställs till de berättande texterna och till 

faktatexterna? 

- Vilka läsförståelsestrategier testas i delproven respektive övas i läromedlen? 

2. Teoretiska och centrala begrepp 

 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten för undersökningen. De begrepp som är centrala 

utifrån syfte och frågeställningar utgör dessa utgångspunkter. Teorier om läsbarhet, frågetyper och 

läsförståelsestrategier utgör grunden i undersökningen och det är dessa begrepp som använts för att 

analysera resultatet. Hur dessa används i analysen finns vidare beskrivet under avsnittet metod. 

 

 



3 

 

2.1 Läsbarhet 
 

Begreppet läsbarhet definieras som summan av språkliga egenskaper hos en text, som gör den mer eller 

mindre tillgänglig för läsaren. Kriterier för läsliga texter benämns bland annat som antal ord totalt, 

bokstavsstorlek och typsnitt. Samtliga kriterier kan ha betydelse för läsbarheten. Hur läsvärdet uppfattas 

beror i hög grad på läsarens intresse och erfarenheter (Björnsson 1968, s 15). Läsbarhetsindex, eller lix, 

är ett jämförelsemått. Lix som formel konstruerades av Björnsson (1968) i syfte att få ett mått som skulle 

kunna säga något om textens svårighetsgrad och som kan hjälpa till att uppskatta textens förutsättningar 

att bli förstådd av den tänkta målgruppen. Formeln ser ut som följer: lix = meningslängd + långa ord. 

 

Språket i texten avgör om den är lättläst eller svårläst. Egenskaper som påverkar texters läsbarhet är bland 

annat ordens stavelseantal och abstraktionsgrad, deras längd, svårighetsgrad, frekvens och stavelseantal 

samt meningarnas komplexitet och längd (Björnsson 1968, s 17). När ordlängden används som en 

läsbarhetsfaktor menas att långa ord ger en svårläst text (Björnsson 1968, s 35,67). Vid användning av 

beräkning gällande meningslängd är hypotesen att ju längre meningar desto mer komplext är innehållet 

och språket. I denna beräkning räknas det genomsnittliga antalet ord per mening. Det avgörande för 

meningsräkning är stor bokstav. Ofullständiga meningar räknas även dem som en mening (Björnsson 

1968,s38,69).  

 

Lix används mycket samtidigt som den får kritik för att enbart mäta förekomsten av långa ord och 

meningslängd. Kritikerna anser att lix inte tar hänsyn till annat som gör en text svårförståelig. Björnsson 

(1968) påpekar att korta ord i genomsnitt är enklare än långa samt att lix ska användas för att kontrollera 

att en text inte innehåller för många långa och svåra ord eller långa meningar. Jag är medveten om att lix 

endast mäter en del av svårigheten i texter. Vid en större undersökning hade det varit relevant att ta med 

andra aspekter som påverkar svårighetsgraden men i denna undersökning som är relativt liten gjorde jag 

ett medvetet val att endast använda lix som mått. Teorin om läsbarhet kommer användas i analysen genom 

att texternas svårighetsgrad bestäms utifrån lix.  

 

2.2 Frågetyper  
 

Reichenberg (2000) tar upp olika typer av frågor som kategoriseras i öppna frågor, flervalsfrågor, 

lucktest, textkontrollerande frågor, kombinationsfrågor och inferensfrågor. Även Elwérs (2014) 

avhandling skriver om öppna frågor, flervalsfrågor och lucktest. Nedan presenteras dessa olika typer av 

frågor och de teorier som finns om dem utifrån Reichenberg (2000) och Elwér (2014). Teorier om dessa 
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används i analysen genom att materialets frågor kategoriseras och jämförs utifrån nedanstående 

frågetyper. 

 

2.2.1 Textkontrollerande frågor 

 

I dessa frågor  överensstämmer det korrekta svarsalternativet med texten, i stort sett ord för ord. De 

mäter en ytlig form av läsförståelse. De kräver endast mekanisk avläsning liknande en  

informationssökning. Det är bra att ha med dessa frågor rent psykologiskt, då de förhoppningsvis kan 

besvaras av alla. Det som påverkar svårigheten i dessa frågor är när de inte följer samma ordning som 

texten (Reichenberg 2000, s 113). 

 

2.2.2 Kombinationsfrågor 

 

I kombinationsfrågor överensstämmer inte det korrekta svaret helt med ordningen i texten samtidigt som 

man behöver läsa två eller flera meningar för att hitta det rätta svaret. Många elever utgår från att svar 

till frågor ska stämma överens med formuleringen i texten. Dessa frågor används för att ta reda på i 

vilken utsträckning som eleverna är låsta till textens formuleringar (Reichenberg 2000, s 115). 

 

2.2.3 Inferensfrågor 

 

Denna typ av frågor kräver att eleven drar slutsatser utifrån det lästa. De behöver inferera, läsa mellan 

raderna och göra utfyllnader i texten. Dessa är beroende på förkunskaper och förmågan att kunna plocka 

fram dem (Reichenberg 2000, s 117). Westlund (2013) skriver att läsaren behöver kunna göra logiska 

förutsägelser och kopplingar av en text och kunna aktivera relevant förkunskap. Aktivera förkunskaper 

är i sig indelade i tre olika delar enligt Keene och Zimmerman (2003). För det första att kunna göra 

kopplingar till egna erfarenheter. För det andra att kunna göra jämförelser mellan det lästa och andra 

texter och till sist att läsaren funderar på händelser i omvärlden i relation till det lästa. 

 

2.2.4 Öppna frågor 

 

Öppna frågor ger en djupare inblick i elevernas textförståelse genom att eleverna själva formulerar sina 

svar och det är svårt för eleverna att gissa i denna typ av frågor. Nackdelar är att det är svårt att bedöma 

svaren och att elever som har svårt att formulera sig missgynnas (Elwér 2014,s 18; Reichenberg 

2000, s 110). 
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2.2.5 Flervalsfrågor 

 

Dessa frågor kräver inga skriftliga svar så de missgynnar inte dem som har svårt att uttrycka sig i skrift.  

Vid användning av flervalsfrågor kan man ha fler frågor i ett test eftersom det inte kräver att eleven ska 

uttrycka sig skriftligt. Det är praktiskt med denna typ av frågor vid undersökning av många elever.  

Kritik mot frågorna är att de uppmuntrar eleverna att gissa och att de mäter ytliga kunskaper. Läraren får 

inte veta så mycket om elevens egen förståelse av texten. Om en elev svarar fel så vet vi inte vad som 

orsakade detta (Reichenberg 2000, s 111). I flervalsfrågor kan elever välja det svarsalternativ som mest 

liknar texten och ibland även svara på frågorna med hjälp av tidigare kunskap, utan att behöva läsa 

själva texten (Elwér 2014, s 18). 

 

2.2.6 Cloze-test / Lucktest 

 

I dessa frågor utelämnas med vissa mellanrum ett ord i texter där eleven sedan ska fylla i luckorna. 

Oftast behöver inte läsaren läsa igenom hela texten utan kan läsa ut vilket ord som saknas genom 

förståelse av enstaka meningar. Denna typ av test fungerar mindre bra om man vill komma åt en djupare 

förståelse av en text och elevens förståelse av texten (Elwér 2014, s 18; Reichenberg 2000, s 109). 

 

2.3 Läsförståelsestrategier 
 

Lässtrategier är de målinriktade mentala redskap som eleven använder för att förstå en text och är nära 

kopplade till motivation och självkänsla. Många gånger vet man inte att olika texter kräver olika 

lässtrategier (Westlund 2009, s 124). Teorier om läsförståelsestrategier används i undersökningen 

genom att frågorna analyseras utifrån de olika strategierna. Två olika modeller av strategier beskrivs 

nedan. Fördelen med dessa båda är att de kompletterar varandra med olika strategier som återfinns i 

materialet som undersöks. Nackdelar är att det kan finnas ytterligare strategier som inte 

uppmärksammas samt att den senare beskrivna utgår från att läraren ska modellera dessa i 

undervisningen. Eftersom denna undersökning utgår från en textanalys får inte resultatet fram något om 

undervisningen i skolan. 

 

Libergs (2010) analys tar upp fyra lässtrategier som även är de fyra huvudtyper som används i PIRLS 

läsprov. Just dessa strategier tar även Skolverket upp som aspekter som används vid bedömning av 

läsförståelse (Skolverket 2016a). Läsförståelsestrategierna stämmer väl överens med kunskapskraven i 

kursplanerna. Detta ser jag som en fördel med dessa strategier. Det går att återfinna samtliga dessa i 
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både nationella provet och i läromedlen. En nackdel med detta är att den inte får in samtliga strategier 

som läromedlen övar och läsprovet testar. Nedan beskrivs de fyra strategierna: 

 

Uppmärksamma och återge klart uttryckt information: Frågor om texten som går att svara på genom att 

leta i texten. Här tränas eleven på att hitta relevant information, leta definitioner av ord eller hitta en 

mening som anger textens budskap (Liberg 2010, s 21, Skolverket 2016). 

 

Dra enkla slutsatser: Här behöver eleven fokusera på mer än vad som står i texten. Att till exempel inse 

hur en sak leder till en annan eller komma fram till textens budskap genom flera argument (Liberg 2010, 

s 21, Skolverket 2016). 

 

Tolka och integrera idéer och information: Eleven kan relatera detaljer i texten till större teman. Här 

behöver man ta hjälp av sina förkunskaper, erfarenheter samt läsa mellan raderna (Liberg 2010, s 21, 

Skolverket 2016). 

 

Granska och värdera innehåll, språk och textelement: Här behövs en granskning av texten. Exempelvis 

bedöma om handlingen är sannolik, hur författaren byggt upp berättelsen eller hur tydlig texten är 

(Liberg 2010, s 21, Skolverket 2016). 

 

Ytterligare en läsförståelsestrategimodell är Reciprocal Teaching. Det är en undervisningsmodell som 

syftar till att öka elevers förmåga att förstå innehåll i en text. Eleverna blir även medvetna om vilka 

arbetssätt som behövs för att uppnå detta (Andreassen 2008). Westlund (2009) skriver också om 

undervisningsmodellen och att den utvecklades för att stödja elever med förståelseproblem. Fyra 

strategier används i modellen och dessa är att förutspå/ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut 

oklarheter och att sammanfatta. 

 

Förutspå eller föregripa handlingen: Strategin handlar om att i förväg, genom att ge en kort överblick, 

göra antaganden/gissningar om vad man tror texten handlar om utifrån rubriker, titel, och bilder. Här 

aktiverar läsaren tidigare kunskaper och kan sedan pågående under läsningen kontrollera om de 

antaganden man gjort stämmer (Andreassen 2008, s 232; Westlund 2009, s 76). 

 

Ställa frågor och undra: Strategin handlar om att identifiera viktig information i texten. Genom att ställa 

frågor till texten kan man också fundera över och fokusera på vad som är viktigt. Man kan ställa frågor 

om sådant man undrar över eller som man vill ta reda på. Genom frågor kan man också testa egen 



7 

 

förståelse (Andreassen 2008, s 232; Westlund 2009, s 76).  

 

Reda ut oklarheter: Den här strategin handlar om att se och uppmärksamma det i texten som man inte 

förstår. Detta kräver att läsaren funderar på hur han eller hon ska gå tillväga för att reparera denna brist 

på förståelse (Andreassen 2008, s 232; Westlund 2009, s 76). 

 

Sammanfatta innehållet i texten: Den här strategin riktar uppmärksamheten mot huvudinnehållet och 

skiljer på viktig och mindre viktig information. Sammanfattning med egna ord hjälper eleven att 

kontrollera sin egen förståelse av texten och kan gå ut på att sammanfatta hela texten, ett stycke eller en 

mening (Andreassen 2008, s 232; Westlund 2009, s 76).  

 

2.4. Läsförståelse 
 

Definition av läsförståelse enligt boken Läsförståelse i teori och praktik: ”Läsförståelse är att utvinna 

och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” (Bråten 2008, s 14). 

Vidare skriver Bråten (2008) att denna definition rymmer två aspekter, den första är att leta upp och 

utvinna en mening eller innebörd som författaren från början lagt in i sin text. Detta kräver att läsaren 

genomsöker texten noggrant. Läsaren tar till vara den bokstavliga meningen i texten. För att få en 

djupare förståelse av texter behöver läsaren skapa mening med utgångspunkt i just texten. Läsaren  

behöver interagera med den och ge mening. Läsförståelse kräver sampel mellan läsare och text. 

3. Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning är indelat i tre olika underrubriker. Den första tar upp forskning om läsförståelse, den 

andra forskning relaterad till nationella prov och den sista forskning om läromedel. 

 

3.1 Läsförståelse 
 

Åsa Elwérs (2014) avhandling granskar den kognitiva och språkliga profilen hos barn med 

förståelseproblem. Resultaten visar en bred språklig nedsättning hos barn med förståelserelaterade 

problem vilket visar sig i mätningar av grammatik, ordförråd och verbalt minne. I avhandlingen tar hon 

upp tre olika frågetyper och hur de påverkar elevers svar. 

 

I en studie av Monica Reichenberg och Britt-Marie Emanuelsson (2014) testas och utvärderas två 

metoder för läsförståelse, Reciprocal Teaching och Questioning the Author. Hälften av eleverna som 
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undersöks fick träna efter Reciprocal Teaching och andra hälften efter Questioning the Author. 

Resultaten visade på en ökning i läsförståelse vare sig vilken metod de tränat efter. 

 

Barbro Westlund (2013) har skrivit en avhandling där hon analyserar och jämför de 

bedömningsdiskurser av läsförståelse som fem svenska och fem kanadensiska lärare använder sig av 

samt vilket stöd lärarna anser att eleverna får. Resultatet visade att lärarna i Sverige mer tog rollen som 

uppgiftsinstruktörer medan de kanadensiska lärarna tog rollen som instruktörer för att stödja 

läsförståelsen. Undersökningen visade också att ländernas styrdokument hade stort inflytande på 

lärarnas synsätt.  

 

Läsförståelse är svårt att mäta. Det är problematiskt att konstruera tester som mäter rätt saker och som 

har en lämplig svårighetsgrad. Detta har Cain och Oakhill (2006) undersökt och de skriver bland annat 

om olika typer av frågor till test.  

 

Ännu ett exempel är Keene och Zimmermanns (2013) artikel där en tillbakablick över hur 

undervisningen i läsförståelse har förändrats under 2000-talet i den amerikanska skolan. De skriver om 

framstegen av elevernas läsförståelse men varnar även för att förståelsestrategier inte är slutmålet utan är 

ett hjälpmedel på vägen mot förståelse. I sin rapport skriver de om sätt för lärare att maximera 

förståelseundervisning i en era som idag domineras av bedömning. 

 

I en studie fick 995 barn i åldrarna 8-18 år göra läsförståelsetest som är vanligt förekommande i USA. 

Denna studie utförde Keenan och Meenan (2014) och syftet var att undersöka om samma barn 

identifierades med svag läsförståelse i samtliga test.  De kom fram till att skillnader i utformning av prov 

påverkar inte bara administration och provresultat utan även hur specifika läsförståelsestrategier 

bedöms. Resultatet från forskningen visar också att olika tester ger olika bilder av hur skicklig en elev är 

inom läsförståelse. Studien visar hur komplicerad förståelse av en text är samt hur prov och tester skiljer 

sig i bedömning av förståelse. De skriver sammanfattningsvis att användning av fler olika typer av test 

krävs för att fastställa ett barns läsning. 

 

3.2 Nationella prov 
 

I en doktorsavhandling av Maria Levlin (2014) undersöks sambandet mellan avkodning, läsförståelse 

och hörförståelse samt hur elever med lässvårigheter i årskurs två klarar de nationella proven i årskurs 

tre. Resultatet visar att det är just dessa elever som riskerar att misslyckas på nationella proven. Detta 
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indikerar att det är möjligt att använda screeningar av läsförmågan hos elever i årskurs två för att 

identifiera vilka elever som riskerar att inte uppfylla målen i läroplanen.  

 

Hur skolans styrdokument realiseras i läromedel och nationella prov i den svenska gymnasieskolan har 

Anna Lundberg (2011) undersökt. Svenska gymnasiets kurs Matematik A är det ämne som Lundberg 

tittar på i sin undersökning. Resultatet visade på skillnader mellan läromedel och nationella prov i hur 

lösningstekniker rekommenderas för olika typ av uppgifter. Vidare skriver Lundberg att lärare bör få 

kunskaper  om skillnader mellan läromedel och läroplaner samt hur dessa tolkas i nationella prov, detta 

för att kunna välja undervisningsinnehåll och övningsuppgifter som ger en god variation för eleverna 

kopplat till vad som står i kursplanernas mål. 

 

3.3 Läromedel 
 

I en studie av Terry Cline (1972) jämförs läsbarheten hos läroböcker för Community Collage med 

studenternas läsförmåga. Resultatet visade att studenter med en läsförmåga på medelnivå och högre 

borde förstå innehållet i läromedlen medan studenter med en lägre läsförmåga skulle finna svårigheter i 

att förstå materialet. Cline pekar på lärarnas ansvar när det gäller val av läroböcker. Innan användning 

av en bok är det viktigt att läraren kontrollerat läsbarheten i den. Det räcker inte att titta igenom den utan 

det behövs noggranna undersökningar.  

 

Monica Reichenberg (2000) har undersökt om lärobokstexter som bearbetats med de språkliga 

variablerna koherens och röst ökar förståelsen hos första- och andraspråkselever i årskurs sju. Resultatet 

visar att både första- och andraspråkselevers förståelse förbättras i de texter som blivit bearbetade med 

röst och koherens. 

 

3.4. Övrig litteratur 
 

I en fördjupningsstudie av Caroline Liberg (2010) beskrivs textuppgifter, texter och 

läsförståelsestrategier som krävs för olika textuppgifter. Libergs analys tar upp fyra lässtrategier som jag 

kommer använda mig av i min analys av frågor till texterna. 

4. Material och metod 
 

I detta avsnitt kommer materialet att beskrivas samt motiveras. Val av metod och tillvägagångssätt för 

analys presenteras också här. 
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4.1 Material 
 

Material består av texter i form av:  

Nationellt prov i svenska för årskurs 3 2012 – delprov B och C samt två läromedelsböcker för 

läsförståelse årskurs 3: Träna läsförståelse Andra boken och Forma språket basbok trean. Jag avser 

behandla materialet genom analysscheman där jag tittar på läsbarheten, frågetyper och lässtrategier.  

 

4.1.1 Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 

 

Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 syftar till att pröva elevens 

förmåga i ämnet. Provet ska tillsammans med lärarens löpande iakttagelser/bedömningar av elevens 

framsteg utgöra ett underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling. Läsförmågan prövas/testas i 

olika delprov med läsning av en faktatext och en berättande text där eleven ska svara på frågor men 

också samtala med läraren i anslutning till texten.  

 

Delprov: 

B Läsa – berättande text ca. 60–80 min inklusive instruktion 

C Läsa – faktatext ca. 60–80 min inklusive instruktion 

(Skolverket 2016b) 

 

Elevernas läsförmåga prövas med stöd av fyra olika delprov i ämnesprovet i svenska och svenska som 

andraspråk i årskurs 3. I två delprov prövas förmågan att själv kunna läsa och förstå en berättande text 

och en faktatext, genom att eleverna använder sig av såväl lässtrategier för avkodning som förståelse. 

Med stöd av ett antal flervalsfrågor prövas två olika typer av läsförståelse: 

 Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information 

 Tolka och integrera idéer och information 

(Skolverket 2016a) 

 

Delprov B och C består båda av två stycken texter. Den första är Lärarens högläsning och den andra är 

Elevens läsning. Delprov B består av läshäftet Miss Amanda Hill och där har jag benämnt Lärarens 

högläsning som text 1 och Elevens läsning som text 2. Delprov C består av läshäftet Den påhittiga 

människan och även där har jag benämnt Lärarens högläsning som text 1 och Elevens läsning som text 

2.  
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4.1.2 Träna läsförståelse Andra boken 

 

Läromedlet innehåller fem berättande texter samt fyra faktatexter. Till samtliga texter finns ett antal 

läsförståelseövningar. Dessa övningar tränar eleverna att tolka texternas budskap samt deras förståelse 

för hur texter är uppbyggda. Vidare får eleverna kunskap om vilka språkliga drag och vad som är 

utmärkande för skönlitterära och sakprosatexter. Hela boken är i enlighet med det centrala innehållet i 

Lgr 11. Övningarna är uppdelade i tre olika delar. I den första delen finns svaren att hitta i texten. I den 

andra behöver eleverna läsa mellan raderna och dra egna slutsatser om texten. I den tredje delen krävs 

det att tänka vidare samt relatera till egna erfarenheter (Sanoma utbildning u.å.). Vid urval av texter var 

kriterierna att det skulle vara en berättande- eller faktatext samt att det fanns tillhörande frågor till 

texterna. Några texter i boken var av annan genre och har inte räknats med i undersökningen. 

Berättande texter: 

 Text 1: Den trasiga rutan, s 2 

 Text 2: Haren och Sköldpaddan – en fabel, s 22 

 Text 3: Hej klassen! s 26 

 Text 4: Fredag den 13 april – Izas dagbok, s 34 

 Text 5: Fredag den 13 april – Leons dagbok, s 36 

Faktatexter: 

 Text 1: Svart mamba – den farliga ormen, s 6 

 Text 2: Varför sjönk skeppet Vasa? S 14 

 Text 3: Fakta om jorden, s 30 

 Text 4: Därför blir det vulkanutbrott, s 40 

(Ekström 2013) 

 

4.1.3 Forma språket basbok trean 

 

I Forma språket för skolår tre inleds varje kapitel med konkreta mål som ger eleverna möjlighet att 

förstå vad de ska lära sig. Med hjälp av faktatexter och skönlitterära berättelser lär sig eleverna läsa, 

samtala och skriva. Böckerna innehåller även bedömningssidor. I boken arbetar eleverna bland annat 

med läsförståelse. Forma Språket är utvecklat utifrån Lgr 11. Varje kapitel inleds med en tydlig 

målbeskrivning och en beskrivning över vad kapitlet innehåller. Målen återkommer i kapitlet där de är 

kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig (Gleerups 

u.å).  
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Boken består av 14 stycken texter. Fyra av dessa är faktatexter och 10 stycken är berättande texter. Även 

denna bok innehåller texter av annan genre och dessa har räknats bort och ingår inte i undersökningen. 

Berättande texter: 

 Text 1: Jag älskar djur, s 6 

 Text 2: Upprop, s 8 

 Text 3: Första dagen, s 10 

 Text 4: Brännboll, s 16 

 Text 5: Loves berättelse, s 18 

 Text 6: Det knackade på dörren, s 22 

 Text 7: Sagan om den onda trollkarlen, s 26 

 Text 8: Livsfarligt vatten, s 65 

 Text 9: Sol, salt och måsar, s 68 

 Text 10: Slå aldrig vad om vädret, s 82 

Faktatexter: 

 Text 1: Faktatext om fotboll, s 36 

 Text 2: Brunbjörnen, s 42 

 Text 3: Kompostering, s 47 

 Text 4: Bäver, s 52 

(Hultén 2010) 

 

4.2 Motivering till val av material 
 

Kriterier jag grundade mitt val av läromedel på var att de skulle: 

  Vara läsförståelseläromedel för årskurs tre 

  Vara utformade från Lgr 11 

  Innehålla faktatexter och berättande texter med tillhörande  

 läsförståelsefrågor.  

Vid val av nationellt prov var kriteriet att det skulle vara det senaste som var tillgängligt . Det senaste 

provet som inte är belagt med sekretess är nationella provet från 2012 som jag valde att använda mig av. 

De prov som testar läsförståelse är delprov B och C vilka är de jag har valt att analysera. 

Sekretess: I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov (se 

kunskapsprov 4§ nedan). De nationella proven omfattas av sekretess under den tid de återanvänds av 

Skolverket. Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor (Skolverket 2015). 
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Kunskapsprov m.m. 

4 § Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov 

under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs 

(SFS 2009:400). 

 

4.3 Metod  
 

Denna studie grundar sig på en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Ett relativt litet material har 

undersökts på djupet. En kvalitativ metod karakteriseras av att forskaren befinner sig i den kontext som 

undersöks. Vilket innebär att datainsamling, analys och teori har skett i växelverkan och parallellt i 

denna studie (Ahrne & Svensson 2015, s 10–16).  För att få en tydligare bild av materialet har jag 

kvantitativt räknat förekomsten av frågetyper och läsförståelseprocesser samt olika aspekter av texterna 

som redogörs tydligare nedan. Syftet är att undersöka texterna och uppgifterna i läromedlen och jämföra 

med nationella provet. Kombinationen av metoderna bidrar förhoppningsvis till en nyanserad analys. En 

nackdel är att det är svårt att generalisera slutsatserna eftersom studien bara utförs på två läromedel och 

ett prov. Det är däremot möjligt att utläsa vilka företeelser som finns i det material som undersökts 

(Ahrne & Svensson 2015, s 9-16). Gadamer (1997) skriver att det inte går att möta en text helt objektivt 

och att man inte kan utesluta sig själv från processen. En av svårigheterna med textanalys är därför att 

uppnå intersubjektivitet vilket innebär att uppnå samma resultat oavsett vem som utför undersökningen. 

Jag har i min analys försökt vara medveten om att min förförståelse spelar roll i analys av materialet. 

Det finns troligtvis aspekter i texterna och uppgifterna som inte kommit fram i min analys. Textanalysen 

genomförs i enlighet med Hellspong (2001) och Hellspong och Ledins (1997) modell för 

brukstextanalys där texters språkliga utformning studeras. Den textuella strukturen analyseras genom tre 

delanalyser.  

 

4.3.1 Utformning av delanalys 1 

 

Här görs en språklig analys där jag analyserar läsbarheten i samtliga texter. Om en text är lätt eller svår 

att läsa bestämmer dess läsbarhet och vilka krav texten ställer på läsaren. Svårighetsgraden beror på 

både textens innehåll och på språkliga faktorer som meningsbyggnad och ordval. Texternas språk ska 

analyseras utifrån olika kategorier för att bedöma dess läsbarhet (Hellspong 2001, s 85-87). Det jag har 

analyserat i texterna är antal ord, långa ord, meningslängd och lix. Detta är räknat kvantitativt och har 

satts in i ett analysschema.  Långa ord definieras som ord som har mer än sex bokstäver. Rubriker och 

bildtexter hoppas över i beräkningen. Ett procentvärde räknas ut genom att räkna hur stor del av texten 

som består av långa ord (Björnsson 1968, s 35,67). I beräkning av långa ord har först samtliga långa ord 



14 

 

räknats och sedan har ord som förekommer fler gånger endast räknats in som ett ord. Ord som är namn 

har även räknats bort. Vid beräkning av meningslängd räknas det genomsnittliga antalet ord per mening. 

Det avgörande för meningsräkning har varit stor bokstav. Ofullständiga meningar räknas även dem som 

en mening (Björnsson 1968, s 38,69). I undersökningen av texter har i enlighet med Björnsson meningar 

räknats från stor bokstav till punkt. Analysen tolkas utifrån Björnssons (1968) två lixtolkar: 

 

 

 

 

 

 

(Björnsson 1968, tabell 13 s 89) 

 

 

 

 

(Björnsson 1968, tabell 39 s 225) 

 

4.3.2 Utformning av delanalys 2 

 

I denna analys beskrivs vilka typer av frågor som ställs till texterna. Genom att kvantitativt räkna 

förekomsten av de olika frågetyperna sätts resultatet in i ett analysschema. Utifrån Reichenberg (2000) 

och Elwér (2014) är dessa olika typer av frågor: öppna frågor, flervalsfrågor och lucktest. I kategorin 

flervalsfrågor har även tvåvalsfrågor räknats in då bara ett av läromedlen använde sig av frågor med två 

val att välja mellan. Vid genomgång av material upptäcktes en till typ av fråga som var uppmaningar, 

vilket betyder att frågan uppmanar eleven att utföra något. Uppmaningar har lagts till som en frågetyp i 

analysen. Vidare utifrån Reichenberg (2000) kategoriseras frågorna antingen som textkontrollerande 

fråga, kombinationsfråga eller inferensfråga.  

 

Inledningsvis i analysen undersöks materialet på öppna frågor, flervalsfrågor, uppmaningar och lucktest. 

Sedan analyseras dessa vidare för att se om det är en textkontrollerande fråga, en kombinationsfråga 

eller en inferensfråga.  

Lix Beskrivning 

________________________________ 
 

20 Mycket lätt 
 

30 Lätt 
 

40 Medelmåttig 
 

50 Svår 
 

60 Mycket svår 

Årskurs  Lätt text Normal text Svår text Medelindex 

____________________________________________________________________________ 

 

1 -16 17-19 20-22 18 

 

2 17-20 21-23 24-27 22 

 

3 20-23 24-27 28-32 26 
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4.3.3 Utformning av delanalys 3 

 

Här analyseras vilka lässtrategier som frågorna kräver av eleverna. Strategierna används för att 

kategorisera in uppgifterna i ett analysschema där förekomsten av dem räknas kvantitativt. Westlund 

(2013) tar upp lässtrategier som avgörande för elevers läsförståelse och jag har utifrån Reciprocal 

teaching och PIRLS läsförståelsestrategier tittat på vilka av dessa som finns i mitt material. Jag kommer 

att slå ihop dessa två modeller samt lägga till två som ingår i Reciprocal teaching men inte uttrycks 

(aktivera förkunskaper och göra inferenser). Efter att ha gått igenom mitt material upptäckte jag att 

förutspå och att reda ut oklarheter inte förekommer varpå dessa två utesluts. Lässtrategier benämner jag  

nu som: Uppmärksamma och återge klart uttryckt information; dra enkla slutsatser; tolka och integrera 

idéer och information; granska och värdera innehåll, språk och textelement; ställa frågor och undra; 

sammanfatta; aktivera förkunskaper och göra inferenser. 

 

Samtliga frågor som i delanalys två kategoriseras som inferensfrågor räknas in under lässtrategin att 

göra inferenser. På samma sätt kommer textkontrollerande frågorna räknas som lässtrategin att 

uppmärksamma och återge klart uttryckt information. I många av frågorna krävs kombinationer av 

lässtrategier för att lösa uppgifterna och därför stämmer inte antalet frågor överens med antal 

lässtrategier.  

5. Resultat och analys 
 

Detta avsnitt är uppdelat efter mina frågeställningar. Först tar jag upp texternas läsbarhet, följt av vilken 

typ av frågor som ställs till texterna och till sist vilka lässtrategier som övas. Samtliga resultatrubriker 

har underrubriker där nationella provet, Forma språket och Träna läsförståelse presenteras var för sig. 

Berättande texter och faktatexter presenteras var för sig i samtliga frågor.  

 

5.1 Delanalys 1  - Läsbarhet  
 

I denna delanalys är syftet att besvara den första frågeställningen vad gäller texternas läsbarhet. Det 

empiriska materialet analyseras utifrån Björnssons (1968) teorier om läsbarhet. Texternas längd, långa 

ord, meningslängd och lix presenteras nedan i form av tabeller. En tabell för berättande text och en för 

faktatext. Först redovisas resultatet för nationella provet följt av Träna läsförståelse och till sist Forma 

språket. I den sista underrubriken sammanfattas och jämförs nationella provet med läromedlen.  
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5.1.1 Nationella provet 

 

Nationella provet består av fyra texter totalt. Två av dessa är lärarens högläsning vilket är texter som 

lärarna läser högt för eleverna. Av detta skäl består dessa två texter av längre ord och har ett högre lix. 

Samtliga berättande texter är längre än faktatexterna. Som tabell 1 visar är elevens läsning 39 ord längre 

i den berättande texten än i faktatexten. Faktatexterna har däremot ett högre läsbarhetsindex på 28,95 i 

genomsnitt. De består både av fler procent längre ord samt har längre meningar, se tabell 2. I nationella 

provet skulle enligt Björnsson (1968) de berättande texterna vara enklare att läsa än faktatexterna. 

Vidare säger den generella lixtolken att texterna klassas som mycket lätta och lätta då de ligger på ett 

index mellan 20 och 31,2. Jämför vi istället värdena med lixtolken för årskurs 3 ligger de berättande 

texterna på nivån lätt text och faktatexterna på nivån normal och svår text (Björnsson 1968, s 89,225). 

 

Tabell 1:          Tabell 2: 

Nationella provet delprov B, berättande text      Nationella provet delprov C, faktatext 

 

 

5.1.2 Träna läsförståelse 

 

Träna läsförståelse består av fem berättande- och fyra faktatexter. De berättande texterna är i genomsnitt 

längre men inte märkbart mycket längre än faktatexterna. Tabell 3 och 4 nedan visar att de endast är 

12,3 ord längre. Läsbarhetsindex varierar i texterna men som tabell 4 visar har faktatexterna högre 

värden i samtliga texter och i genomsnitt. Jämförs resultaten med Björnssons (1968, s 89,225) två 

lixtolkar är texterna enligt generell tolkning av texter på nivån mycket lätt. Vidare säger lixtolken för 

årskurs 3 att samtliga texter är på nivån lätt text. Förutom två faktatexter som har ett värde på över 24, 

dessa räknas till nivån normal text. 

 

 

 

 

 

 

Kategorier 

Text 1 

(lärarens 

högläsning) 

Text 2 

(elevens 

läsning) Genomsnitt 

Antal ord 92 434 264 

Långa ord 19 (21%) 64 (15%) 41,5 

Meningslängd 10,2 11,7 10,95 

Lix 31,2 26,7 28,95 

Kategorier 

Text 1 

(lärarens 

högläsning) 

Text 2  

(elevens 

läsning) Genomsnitt 

Antal ord 153 473 313 

Långa ord 24 (16%) 51 (11%) 37,5 

Meningslängd 

6,7 

ord/mening 

9 

ord/mening 7,85 

Lix 22,7 20 21,35 
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Tabell 3:                Tabell 4: 

Träna läsförståelse, berättande texter              Träna läsförståelse, fakta texter 

   

 

 

5.1.3 Forma språket 

 

Forma språket består av tio berättande texter och fyra faktatexter. De berättande texterna är enklare då 

de har ett lägre genomsnittligt lix- värde (Björnsson 1968). Även här är de berättande texterna längre än 

vad faktatexterna är. I genomsnitt är berättande texterna 227,5 ord till skillnad från faktatexternas längd 

på 130,5 ord. Faktatext 3 och 4 består av ett relativt högt procentvärde av långa ord, 21% respektive 

18%, se tabell 6. Enligt Björnsson (1968, s 89,225) hamnar samtliga berättande texter på nivån lätt text 

när vi ser till årskurstabellen för tredje klass. I faktatexterna enligt tabell 6 finns det däremot en text på 

nivån lätt text, två på normal och två på svår text. Jämförs texterna med den generella lixtolken hamnar 

samtliga berättande texter på nivån mycket lätt och faktatexterna räknas som mycket lätta och lätta. 

 

Tabell 5: 

Forma språket, berättande texter    

 

 

 

 

 

 

Kategorier 

Text 

1 

Text 

2 

Text 

3 

Text 

4 

Text 

5 Genoms. 

Antal ord 260 271 315 186 162 238,8 

Långa ord 

9 

(3%) 

24 

(9%) 

29 

(9%) 

23 

(12%) 

16 

(10%) 20,2 

Meningslängd 7,9 9,3 9,8 8,9 7,7 8,72 

Lix 10,9 18,3 18,8 20,9 17,7 17,32 

Kategorier 

Text 

1 

Text 

2 

Text 

3 

Text 

4 Genoms. 

Antal ord 216 272 215 203 226,5 

Långa ord 

31 

(14%) 

30 

(11%) 

28 

(13%) 

27 

(13%) 29 

Meningslängd 12 9,7 9,3 11,3 15,3 

Lix 26 20,7 22,3 24,3 23,3 

Kategorier  Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 Text 8 Text 9 Text10 Genoms. 

Antal ord 380 194 209 261 137 102 285 244 225 238 227,5 

Långa ord 

29 

(8%) 

10 

(5%) 

22 

(11%) 

23 

(11%) 

7 

(5%) 

13 

(13%) 

29 

(10%) 

21 

(9%) 

25 

(11%) 

22 

(9%) 20,1 

Meningslängd 10 13,9 7,7 8,7 11,4 7,8 11,4 11,6 11,8 9,5 10,38 

Lix 18 23,9 18,7 19,7 16,4 20,8 21,4 20,6 22,8 18,5 20,08 
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Tabell 6: 

Forma språket, fakta texter 

 

Kategorier Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Genoms. 

Antal ord 154 119 117 132 130,5 

Långa ord 25 (16%) 12 (10%) 24 (21%) 24 (18%) 21,25 

Meningslängd 9 7,4 14,6 12 10,75 

Lix 25 17,4 35,6 30 27 

 

 

5.1.4 Sammanfattning och jämförelse av läromedlen och nationella provet 

 

Vid avläsning av samtliga tabeller har faktatexterna generellt högre läsbarhetsindex än vad de berättande 

texterna har. Faktatexterna består i genomsnitt av både längre ord samt längre meningslängd, däremot är 

de berättande texterna längre.  

 

Läsbarhetsindex varierar mellan 10,9 och 35,6. Om man ser till Björnssons (1968, s 89,225) generella 

lixtolk för texter så tolkas de flesta texter som mycket lättlästa då de har ett index under 30. Tre texter 

har ett index på 30 eller högre och klassas enligt tabellen som lätta texter. Enligt tabellen 

svårighetsgradering inom årskurser för årskurs tre så finns det texter som räknas som samtliga tre typer: 

lätt text, normal text och svår text. De flesta texter tillhör lätt text.  

 

Texternas längd varierar mellan 92 och 473 ord. Antalet långa ord varierar också, en av texterna består 

av 21% långa ord och en annan 3%.  Jämförs långa ord mellan berättande och faktatexter ligger 

procenttalen något högre i faktatexterna. Faktatexten i Forma språket text 3 och faktatexten (lärarens 

högläsning) i nationella provet är de texter som består av störst antal svåra ord i förhållande till textens 

längd. Björnsson (1968, s 35) anser att ordens längd påverkar textens svårighetsgrad eftersom långa ord 

kan vara svårare för läsaren att avkoda. Faktatext 3 i Forma språket skulle enligt Björnsson vara mindre 

läsbar än den faktatext som har minst andel långa ord vilken är Träna läsförståelse berättande text 1 

med endast 3% långa ord.  
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Mängden meningar varierar i texterna. Faktatexterna i Träna läsförståelse har den högsta genomsnittliga 

meningslängden med 15,3 ord/mening. I berättande texterna har Forma språket det högsta 

genomsnittliga värdet som är 10,38 ord/mening. Enligt Björnsson (1968, s 39) är texter med långa 

meningar mer komplicerade att förstå. I detta fall skulle läromedlen räknas som mer svårlästa än 

nationella provet. Däremot är det lix som är avgörande för svårighetsgrad i denna undersökning. 

 

Det högsta genomsnittliga lix för både berättande text och faktatext har nationella provet. Siffrorna 

varierar inte i stort men nationella provet har något högre indexvärden vilket kan tolkas som att 

nationella provet skulle vara mer svårläst än de två läromedlens texter (Björnsson 1968, s 89,225). Även 

Reichenberg (2000) skriver att det är just faktatexter som är svåra för elever och det behövs verkligen att 

de får gå i närkamp med texten vid läsning av faktatexterna. Att lix är högre hos faktatexterna skulle 

kunna vara anledningen att eleverna har svårigheter med just den typen av texter. 

 

5.2 Delanalys 2 - frågetyper 
 

I denna del avses att besvara den andra frågeställningen om vilken typ av frågor som ställs till de 

berättande texterna och till faktatexterna. Det empiriska materialet analyseras utifrån teorier om olika 

frågetyper. Beräkning av hur många öppna frågor, flervalsfrågor, uppmaningar och lucktest som ställs 

till texterna utgör resultatet. Dessa har även kategoriserats som textkontrollerande frågor, 

kombinationsfrågor eller inferensfrågor. Resultatet visas nedan i form av diagram som presenterar hur 

många frågor som ställs av samtliga typer av frågor. Blå stapel visar antal frågor till texten, röd visar 

öppna frågor, grå visar flervalsfrågor, gul visar uppmaningar, rosa visar lucktest, grön visar 

textkontrolleranade frågor, lila visar kombinationsfrågor och svart visar inferensfrågor. Först redovisas 

resultatet för nationella provet följt av Träna läsförståelse och till sist Forma språket. I den sista 

underrubriken sammanfattas och jämförs nationella provet med läromedlen. Frågorna i läromedlen och i 

läsprovet kommer att presenteras översiktligt och exemplifieras i form av utdrag från texterna. 

 

5.2.1 Nationella provet 

 

Nationella provet består av 42 frågor totalt, hälften är ställda till de berättande texterna och hälften till 

faktatexterna. Provet består av flervalsfrågor, förutom två frågor som är uppmaningar, och dessa är till 

störst del textkontrollerande. Kombinationsfrågor och inferensfrågor förekommer men i liten 

utsträckning. I diagrammen nedan presenteras vilka typer av frågor som ställs till texterna i nationella 

provet.  
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Flervalsfrågorna i nationella provet ser ut på följande sett (exempel från elevens text delprov C): 

 

 2) Vad hände när människorna krossade säd och blandade med vatten? 

 A            Det blev mjöl. 

 B            Det blev gröt. 

 C            Det blev smör. 

 D            Det blev grädde. 
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Endast ett alternativ ska kryssas i och detta svar finns i texten och räknas därför in som en flervalsfråga 

och en textkontrollerande fråga. I delprov B finns det två frågor som är uppmaningar som ser ut så här i 

elevens text: 

 

 17) Numrera meningarna i rätt ordning. 

 A___ - Vad håller ni på med? säger fröken väldigt argt. 

 B___ Amanda märker inte att fröken är arg. 

 C_1_ Fröken kör in på parkeringen i sin röda bil. 

 D___ Amanda skriker: - Här kommer Miss Amanda Hill. Den enda i sitt slag! 

 

Här ska eleven numrera meningarna i den ordning de står i texten, det är en textkontrollerande fråga då 

meningarna finns utskrivna exakt likadant i texten (Reichenberg 2000, s 113). Mening C har fått 

nummer 1 ifyllt från början.  

 

5.2.2 Träna läsförståelse 

 

Träna läsförståelse består av 117 frågor. Till störst del består boken av öppna frågor följt av 

flervalsfrågor. Mestadels är frågorna textkontrollerande men det förekommer i stor utsträckning både 

kombinations- och inferensfrågor. Läromedlet använder även lucktest och uppmaningar, om än i liten 

utsträckning. I diagrammen nedan presenteras vilka typer av frågor som ställs till texterna i Träna 

läsförståelse. 
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Detta läromedel är det enda som använder sig av lucktest där eleven ska fylla i ord som saknas i 

meningar (Elwér 2014, s 18; Reichenberg 2000, s 109. Exemplet nedan är från faktatext 4 (Därför blir 

det vulkanutbrott): 

 

 Det yttersta lagret av vårt ______________________________ kallas jordskorpan. 

 När _________________ rör på sig kan de krocka med varandra.  

 När _________________ kommer upp på jordytan kallas den för _____________. 

 Ofta dör fler ____________ och djur av de giftiga ___________ än av den heta lavan. 

 Många ________________________ finns på havets botten. 

 (Ekström 2013:40) 

 

Lucktestet består av meningar från texten vilket gör frågan till textkontrollerande. Till frågan finns även 

en ruta med de ord som saknas. Detta innebär att eleverna även kan klara av uppgiften utan att leta i 

texten genom att se vilket ord som passar in. Läromedlet använder sig av många öppna frågor till 

texterna där eleven själv ska formulera ett svar på frågan. Till berättande text 4 (Fredag den 13 april - 

Izas dagbok) ställs bland annat dessa två öppna frågor: 

 

 Varför glömde Iza gympapåsen? 

 _____________________________________________________________________ 

 Varför tror du att Lina ville ha sällskap till skolsköterskan? 

 _____________________________________________________________________ 

 (Ekström 2013, s 34) 
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Dessa öppna frågor ger en djupare inblick i hur eleverna förstått texten (Elwér 2014, s 18; Reichenberg 

2000, s110). Den första frågan är ett exempel på en kombinationsfråga där eleven behöver läsa fler 

meningar för att hitta svaret. Den andra frågan är en inferensfråga där elever behöver tänka efter utifrån 

vad som står i texten och läsa mellan raderna (Reichenberg 2000, s 115-118) 

 

5.2.3 Forma språket 

 

Forma språket består av 56 frågor. Av dessa är det flest öppna frågor, följt av flervalsfrågor och 

uppmaningar. Inferensfrågor är de frågor som används mest, sedan förekommer det lika många 

textkontrollerande- som kombinationsfrågor. I diagrammen nedan presenteras vilka typer av frågor som 

ställs till texterna i Forma språket. 
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Det som förekommer mest är som sagt öppna frågor, både till de berättande- och till faktatexterna. I de 

öppna frågorna krävs det att eleverna själva formulerar sina svar. Ett exempel på en öppen 

kombinationsfråga från läromedlet kommer från berättande text 10 (Slå aldrig vad om vädret): 

 
 Hur har Love beskrivit Linus rädsla? 
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
 (Hultén 2010, s 82) 
 

Eleven behöver med egna ord skriva hur Linus rädsla blir beskriven i texten. Denna fråga är inte 

textkontrollerande utan en kombinationsfråga eftersom det kräver läsning av flera meningar och svaret 

inte helt överensstämmer med vad som står i texten (Reichenberg 2000, s 115). Till flervalsfrågor har 

jag som tidigare nämnt även räknat in tvåvalsfrågor vilket detta läromedel använder sig av, bland annat i 

berättande text 1 (Jag älskar djur): 

 

 Vem tror du skulle kunna säga vad?  

 -Jag gillar att sätta bollen i krysset!  Love Ella 

 -Hoppas jag får en gitarr.   Love Ella  

 -I kväll ska jag titta på min favoritfilm.  Love Ella 

 -Vad ska jag bygga nästa gång?   Love Ella 

 (Hultén 2010, s 6) 

 

I dessa flervalsfrågor finns inte svaren uttryckligen i texten utan de kräver att eleven gör inferenser om 

det som tidigare har berättats av Love respektive Ella för att kunna besvara frågan. 

 

5.2.4 Sammanfattning och jämförelse av läromedlen och nationella provet 

 

Läromedlen består till störst del av öppna frågor medan nationella provet använder sig mest av 

flervalsfrågor. Reichenberg (2000, s 110) skriver att öppna frågor är svåra att bedöma svaren på och att 

flervalsfrågor är praktiska när man ska undersöka många elever. Cain och Oakhill (2006, s 702) tar 

också upp öppna frågor och flervalsfrågor. De skriver att vid användning av flervalsfrågor elimineras 

problemet att elever kan ha svårt att uttrycka sig skriftligt. När öppna frågor används testas inte alltid 

främst läsförståelseförmågan utan förmågan att svara skriftligt på en fråga. Resultaten i denna 

undersökning stämmer överens med ovanstående påståenden. Eftersom att nationella provet är utformat 

med flervalsfrågor då det är praktiskt vid bedömning av många elever samt att det inte kräver att eleven 

ska uttrycka sig skriftligt. Reichenberg (2000, s 111) skriver att en nackdel med flervalsfrågor är att 

dessa frågor uppmuntrar eleverna att gissa till skillnad från öppna frågor som inte är så lätta att gissa 
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svaren till. Men flervalsfrågor kan också vara mer eller mindre komplexa. Något som påverkar 

svårighetsgraden i flervalsfrågor är om det är en textkontrollerande fråga, en kombinationsfråga eller en 

inferensfråga. Detta påverkar svårigheten då elever ofta utgår från att svaren på frågorna ska 

överensstämma exakt med det som står i texten. 

 

Både nationella provet och läromedlen använder sig av både kombinationsfrågor och inferensfrågor 

utöver de textkontrollerande frågorna. Enligt antagandet ovan är det svårare att svara på dessa typer av 

frågor. Läromedlen använder sig till större del av inferens- och kombinationsfrågor vilket tyder på att de 

har mer komplexa frågor än vad nationella provet har.  

 

Öppna frågor ger en större inblick i en elevs läsförståelse medan flervalsfrågor mäter ytliga kunskaper 

där man inte får veta så mycket om elevernas egen förståelse (Reichenberg 2000, s 110). I läromedlen 

får vi till större del ta del av elevernas egen förståelse genom svar på öppna frågor. I några texter 

förekommer även uppmaningar och lucktest. Lucktest används ofta för att testa ordförståelse och 

grammatik och testar inte den djupare förståelsen av en text. Endast läromedlet Träna läsförståelse 

använder sig av lucktest. Uppmaningar kräver en aktivitet av läsaren och dessa frågor var främst av 

textkontrollerande typ. 

 

Resultatet visar vidare att det till störst del ställs textkontrollerande frågor till samtliga texter. Denna typ 

av frågor undersöker en ytlig form av läsförståelse. Reichenberg (2000, s 114) skriver att det är viktigt 

att dessa finns med rent psykologiskt för att det då finns frågor som förhoppningsvis kan besvaras av 

alla. Något som påverkar svårighetsgraden av dessa är om frågorna inte följer texten från början till slut, 

i sådana fall är det svårare att hitta svaren. I nationella provet följer frågorna ordningen i texten medan 

läromedlen har blandad ordning i frågorna och inte följer texten helt vilket skulle göra dessa frågor mer 

komplexa. Men eftersom nationella provets elevtexter är betydligt längre kan det vara av den 

anledningen de väljer att följa texten med frågorna. I en längre text finns större risk för missförstånd på 

grund av avkodningssvårigheter (Levlin 2014, s 16). 

 

Textkontrollerande frågor dominerar framförallt i nationella provet, både delprov B och C. I läromedlen 

förekom det till större del kombinationer och inferenser. Vid jämförelse av berättande- och faktatexter 

visar resultatet inte på någon större skillnad i vilken typ av frågor som ställs till texterna. Däremot ställs 

det något fler frågor i läromedlen till de berättande texterna än till faktatexterna.  
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Levlin (2014, s 17) nämner att i läsförståelsetest varierar det i vilken utsträckning det krävs läsning 

mellan raderna och att dra slutsatser. I bedömning av läsförståelse är det av betydelse att beakta i vilken 

utsträckning textens längd och språkliga komplexitet motsvarar de krav på läsförståelse som eleven 

möter i sin undervisning. I läromedlen finns exempel på samtliga typer av frågor vilket skulle göra 

eleverna bekanta med nationella provets frågor. Nationella provet tränar endast en liten del av 

läsförståelse. Det är svårt att bedöma elevernas läsförståelse då man inte får veta så mycket om elevens 

egen förståelse utifrån svaren, eftersom de endast kryssar i befintliga alternativ (Reichenberg 2000, s 

111). Som Keenan och Meenan (2014) fann i sin undersökning får testkonstruktionen stor betydelse för 

vilka aspekter av läsförståelse som fångas upp i en bedömning. 

 

5.3 Delanalys 3 -  lässtrategier 
 

Under denna rubrik avses att besvara den tredje frågeställningen om vilka typer av lässtrategier som 

övas i läromedlen och testas i nationella provet. Det empiriska materialet analyseras utifrån teorier om 

olika lässtrategier. Som tidigare nämnt används lässtrategierna: uppmärksamma och återge klart uttryckt 

information; dra enkla slutsatser; tolka och integrera idéer och information; granska och värdera 

innehåll, språk och textelement; ställa frågor och undra; sammanfatta; aktivera förkunskaper och göra 

inferenser.  

 

Samtliga inferensfrågor har räknats in under strategin att göra inferenser och samtliga textkontrollerande 

frågor har räknats in under strategin att uppmärksamma och återge klart uttryckt information. Resultatet 

visas nedan i form av två diagram, ett för berättande texter och ett för faktatexter. De blå strecken 

representerar de lässtrategier som återfinns i nationella provet, de rosa  Forma språket och de svarta 

Träna läsförståelse. Först analyseras resultatet för nationella provet följt av Träna läsförståelse och till 

sist Forma språket. I den sista underrubriken sammanfattas och jämförs nationella provet med 

läromedlen. Lässtrategierna i läromedlen och i läsprovet kommer att presenteras översiktligt och 

exemplifieras i form av utdrag från texterna. 
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Nationella provet och läromedlet Träna läsförståelse använder sig till störst del av lässtrategin att 

uppmärksamma och återge klart uttryckt information i både berättande- och faktatexterna. Även 

läromedlet Forma språket använder sig i faktatexter till störst del av denna strategi men i berättande 

texter är det till störst del att göra inferenser som används. Nedan ges exempel från provet och 

läromedlen. 

 

5.3.1 Nationella provet 

 

Nationella provet använder sig till störst del av de två lässtrategierna att uppmärksamma och 

återge klart uttryckt information samt att dra enkla slutsatser i både de berättande texterna och i 

faktatexterna. Tolka och integrera idéer och information förekommer som nödvändiga lässtrategier 

samt göra inferenser, medan ställa frågor och undra inte förekommer alls. Till viss del krävs det 
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även att aktivera förkunskaper och sammanfatta innehållet i texten.  

 

Lässtrategin att uppmärksamma och återge klart uttryckt information betyder att svaret finns att hitta i 

texten. Ett exempel på en sådan fråga från delprov C är: 

 

9) Hur lång tid kunde det ta att spinna och väva ett stort tyg förr? 

A         Det kunde ta tio dagar för en person. 

B         Det kunde ta fem dagar för en person. 

C         Det kunde ta fem veckor för en person. 

D         Det kunde ta tio veckor för en person. 

 

För att besvara frågan behöver eleven söka information och återge vad som uttryckligen står i texten. 

Andra frågor kräver fler än en lässtrategi som exempelvis denna fråga från delprov B: 

 

  14) Varför blundar Samuel 

  A  Han tror att Amanda kommer bli arg på honom. 

  B   Han är trött och vill gå tillbaka till skolan. 

  C          Han är rädd att Amanda ska ramla av cykeln. 

  D          Han tror att Amanda kommer cykla ifrån honom.  

 

I denna fråga finns det inte ett klart uttryckt svar i texten utan eleven behöver läsa flera meningar och 

även läsa mellan raderna för att komma fram till svaret, det krävs både att göra inferenser och att dra 

slutsatser av det lästa (Andreassen 2008, s 232; Reichenberg & Emanuelsson 2014, s 4; Westlund 2015, 

s 130). 

 

5.3.2 Träna läsförståelse 

 

Till störst del kräver läromedlet att eleven återger klart uttryckt information samt gör inferenser i både 

berättande- och faktatexterna. Boken beskriver hur frågorna kan besvaras genom att skriva ut om svaret 

finns i texten eller inte. Det står antingen Kolla texten! - där eleverna hittar svaret i texten, Tänk efter… - 

där eleverna måste dra slutsatser från det lästa och läsa mellan raderna eller Vad tror du? - där eleverna 

får tänka vidare och relatera till sina erfarenheter (Ekström 2013). Flest frågor finns det till Kolla texten! 

Exemplet nedan är från berättande text 1 (Den trasiga rutan): 

 

  Var hittar Adam stenen?_____________________________________________ 

  Vems är bilen?____________________________________________________ 

  Hur ser bakrutan på bilen ut?_________________________________________ 
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  Vart går Tove?____________________________________________________ 

  Var möter Adam mamma?___________________________________________ 

  (Ekström 2013, s 2) 

 

Samtliga av dessa frågor går att finna svar på i texten, eleven behöver endast använda sig av strategin 

att uppmärksamma och återge klart uttryck information. Ytterligare en lässtrategi som detta läromedel 

använder sig av är att granska och värdera innehåll, språk och textelement. Där måste eleven använda  

sina kunskaper om språk och text för att kunna besvara frågan. Detta exempel är från berättande text 

nummer 2 (Haren och sköldpaddan): 

 

Varför ville haren så gärna tävla mot sköldpaddan?______________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Vad kan man lära sig av den här berättelsen?___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 (Ekström 2013, s 22) 

 

I båda frågorna behöver eleven hämta information från texterna genom att granska texten och 

sammanfatta. Eleven behöver urskilja vilken information som är viktig i ett summerande svar.  

(Andreassen 2008, s 232; Reichenberg & Emanuelsson 2014, s 4; Westlund 2015, s 130).  

 

5.3.3 Forma språket 

 

Forma språket använder mer variation i vilka lässtrategier som testas. I faktatexterna krävs lässtrategin 

att uppmärksamma och återge klart uttryckt information till störst del, följt av strategin att 

sammanfatta innehållet i texten. I berättande texterna är det till störst del inferenser följt av att tolka och 

integrera idéer och information. Oftast krävs en kombination av olika strategier för att besvara frågorna. 

Följande exempel är från berättande text 5 (Loves berättelse): 

   

Love kände sig stolt i parken. Berätta hur man känner sig då.______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Vad tror du att Loves pappa tänkte om det som hände i parken?____________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Varför blev Loves mamma arg på Loves pappa?________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 (Hultén 2010,s 18) 
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I den första frågan krävs det endast en strategi där eleven behöver aktivera sina förkunskaper för att 

besvara frågan. I andra frågan krävs det fler strategier för att komma fram till ett svar. För det första 

måste eleven sammanfatta innehållet i texten för att svara på vad som hände i parken. För det andra 

behöver eleven göra inferenser för att förstå hur pappan kan ha tänkt. I den tredje frågan krävs tre 

strategier. Först en sammanfattning av vad som hänt och sedan att göra inferenser samt tolka och 

integrera information i texten för att förstå varför mamman kan ha blivit arg (Andreassen 2008, s 232; 

Reichenberg & Emanuelsson 2014, s 4; Westlund 2015, s 130). 

 

I Forma språket förekommer även lässtrategin att ställa frågor och undra. I berättande text 9 (Sol, salt 

och måsar) används denna strategi: 

 

 Vilka frågor har du efter att ha läst texten? Skriv tre frågor. 

 1._____________________________________________________________________ 

 2._____________________________________________________________________ 

 3._____________________________________________________________________ 

 (Hultén 2010, s 68) 

 

I denna fråga får eleven tänka efter och ställa frågor till texten. Eleven får fundera över vad som är 

viktigt i texten och fråga om något de undrar över eller vill ta reda på (Andreassen 2008, s 232; 

Reichenberg & Emanuelsson 2014, s 4; Westlund 2015, s 130). 

 

5.3.4 Sammanfattning och jämförelse av lässtrategier i nationella provet och i läromedlen 

 

I läromedlen testas de flesta lässtrategierna och Forma språket består även av introduktionssidor till 

varje kapitel där det förklaras vad eleven ska göra och vad de ska tänka på när de exempelvis läser en 

faktatext (Hultén 2010). Träna läsförståelse består som tidigare beskrivet av tre olika typer av uppgifter 

där eleverna får ledtrådar om hur de ska besvara frågorna (Ekström 2013). Reciprocal teaching är 

utformat så att läraren ska modellera strategierna innan eleverna får testa dessa själva (Recihenberg 

2015, s 131). Om eleven fått öva lässtrategier med hjälp av dessa två läromedel finns förhoppningsvis 

goda förutsättningar för dem att klara nationella provets läsförståelseprov. Enligt Westlund (2013), som 

jämförde bedömningsdiskurser av läsförståelse i Sverige och Kanada, så tog lärare i Kanada en roll som 

instruktörer för att stödja läsförståelse medan lärare i Sverige endast tog rollen som uppgiftsinstruktörer. 

För att få en god utveckling anser jag att läromedlen bör kombineras med en lärare som stödjer 

läsförståelse i likhet med de kanadensiska lärarna.  
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Det finns relativt stora skillnader mellan nationella provet och läromedlen när det gäller koppling av 

lässtrategier och uppgift. Läromedlen har en tydlig koppling av fråga och lösningsmetod, till skillnad  

från nationella provet där ingen närmare beskrivning ges. Detta fann även Lundberg (2011) som 

undersökte Matematik A på gymnasiet. Däremot får eleverna i nationella provet en introduktion genom 

att höra texterna Lärarens högläsning och gemensamt svara på tre frågor. 

 

Liberg (2010) skriver att det är viktigt att elever får bekanta sig med olika strategier och lära sig att de 

passar olika bra i olika sammanhang. Min undersökning visar att nationella provet till störst del 

använder lässtrategierna att uppmärksamma och återge klart uttryck information samt dra slutsatser. 

Det krävs inte i någon större utsträckning att kunna läsa mellan rader eller aktivera förkunskaper. Den 

typen av lässtrategier är viktiga att inkludera i undervisning men är enligt Liberg (2010) svår att mäta i 

stora undersökningar eftersom det skulle vara svårt att genomföra en likvärdig bedömning.  

6. Sammanfattande diskussion 
 

Med utgångspunkt i hur viktig läsförståelse är i dagens samhälle och från rapporter om elevers 

sjunkande läsförståelse var syftet med studien att undersöka två läsförståelseläromedel för årskurs 3 och 

jämföra dessa med ett nationellt prov. Detta för att ta reda på om det finns överensstämmelse 

och se om läromedlen är användbara för att träna läsförståelse. Likheter och skillnader mellan 

texter och uppgifter undersöktes med hjälp av teorier om läsbarhet, frågetyper och lässtrategier. I min 

diskussion utgår jag från ett antagande om att eleverna behöver få möta och arbeta med varierade texter, 

läsförståelse- uppgifter och strategier för att kunna utveckla en grundläggande läsförståelse. 

 

Nationella provet är idag det enda verktyget för utvärdering på gruppnivå av skolresultat i årskurs 3 och 

är utformade för ett mäta en basnivå av de kunskaper som elever i grundskolan ska uppnå. Alltså 

förutsätts att de flesta elever har mer avancerade kunskaper i svenska än vad de nationella proven mäter 

(Levlin 2014). Syftet med nationella provet är att ge lärare stöd i sin bedömning samt att identifiera 

elevers kunskapsutveckling (Skolverket 2016b). I denna studie har det framkommit 

både likheter och skillnader mellan det nationella provet och de undersökta läromedlen när det gäller 

olika aspekter av läsbarhet, uppgiftstyper och lässtrategier.  

 

Överensstämmelsen mellan det nationella provet och läromedlen var relativt stor i den utsträckningen att 

det finns texter på olika svårighetsnivåer när det gäller läsbarheten i texterna, även om nationella provet 

hade något högre värden i genomsnitt. I både provet och läromedlen var de berättande texterna längre än 
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faktatexterna, medan faktatexterna hade högre lix än de berättande texterna. Vid jämförelse med 

Björnssons (1968) lixtolkar visade resultatet att samtliga texter var på nivån mycket lätt och lätt text i 

den generella lixtolken. I årskurslixtolken varierade texterna mellan samtliga olika typer: lätt, 

normal och svår text. Eftersom nationella provets texter i genomsnitt var längre och hade ett 

genomsnittligt högre lix har dessa texter tolkats som mindre läsbara än läromedlens texter. Det som kan 

diskuteras i detta resonemang är att två av texterna i nationella provet läser läraren högt för eleverna. 

När de får texten uppläst försvinner problem med avkodning av långa ord och meningar. De behöver 

fortfarande förstå orden i texten och hänga med vad som berättas, men egen läsning av texten behövs  

inte.  

 

Överensstämmelsen var inte så stor i jämförelse av frågetyper i det nationella provet och i läromedlen. 

Nationella provet dominerades av textkontrollerande flervalsfrågor och bestod endast till liten del av 

kombinations- och inferensfrågor. I läromedlen varierade frågetyperna i större utsträckning och eleverna 

får både träna på att skriva svar på öppna frågor samt göra fler inferens- och kombinationsfrågor. 

Nationella provets flervalsfrågor är för det mesta textkontrollerande samtidigt som de följer ordningen i 

texten. Därför har nationella provets frågor tolkats som enklare än läromedlens eftersom frågorna där är 

mer varierande och inte alltid följer textens ordning. Ett svar på varför nationella provet är 

utformat på detta sätt är att flervalsfrågor är lätta att bedöma när det är många elever som ska  

undersökas samt att texterna är långa och det skulle leda till förvirring om inte frågorna skulle följa 

texten (Levlin 2014, s 16).  

 

I frågan om vilka lässtrategier som testas visar resultatet att både nationella provet och läromedlen 

använder sig av de flesta strategier, men till olika stor del. Nationella provet använder sig till störst del 

av strategierna att uppmärksamma och återge klart uttryckt information och att dra enkla slutsatser. 

Även läromedlen använder till stor del att uppmärksamma och återge klart uttryckt information 

men sedan är det strategierna att göra inferenser och sammanfatta innehållet som till stor del övas. 

Eftersom läromedlen tillsammans tränar samtliga strategier blir svaret att de är användbara för att öva 

lässtrategier i årskurs 3. Skolan behöver med jämna mellanrum göra avstämningar för att kontrollera att 

skolan fullföljer sitt uppdrag. Ju större betydelse summativa bedömningar får, desto viktigare är det att 

bedömningen visar en bredd i vad som bedöms. Det är viktigt att vi får kunskap om eleven 

verkligen förstår det lästa (Westlund 2015, s 250). Nationella provet är summativt och måste mäta 

elevers kunskaper på ett reliabelt sätt vilket gör att vissa typer av frågor och strategier blir aktuella att 

använda. Läroböcker behöver innehålla mer än de nationella proven och vara mer formativa för att få 

igång elevernas lärande.  
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Något som påverkar eleverna och deras läsprocess är hur lässtrategierna används och hur medvetna 

eleverna är om dessa. Om inte eleverna görs uppmärksamma på vad de använder för strategier och när 

de ska användas är det svårt att prestera exempelvis på ett prov. I en undersökning av Keene och 

Zimmerman (2013) berättar lärare om sina erfarenheter av lässtrategier. Genom att lärarna själva 

började använda lässtrategier i sin läsning så upptäckte de kraften av att använda dem. Vid medveten 

användning av strategierna såg de vilka fördelar dessa gav dem i sin läsning. Lärarna övade på att 

använda dem i sin egen läsning och pratade med varandra om det. Många har inte blivit lärda att 

använda strategier i sin läsning och förstår därför inte riktigt vad de läser. De upptäckte att de blev mer 

medvetna läsare med hjälp av strategierna och att dessa uppmuntrar tänkande och förståelse under 

läsningen. Utifrån detta är det viktigt att läraren tar ansvar för att själv göra sig medveten om 

strategierna och hur de används genom att applicera dem på sin egen läsning.  

 

Elever behöver få möta olika typer av texter och frågor samt veta hur de ska besvara dessa med hjälp av 

olika strategier. Westlund (2009) skriver att elever behöver veta när, hur och varför de ska använda 

olika strategier. Förståelse av en text är komplicerat och olika prov skiljer sig i vad som bedöms. 

Nationella provet bedömer endast elevens svar på flervalsfrågor och som Keenan och Meenan (2014) 

skriver så behövs fler olika typer av test för att fastställa en elevs läsning. Läromedlen består av olika 

texter med olika typ av frågor och lässtrategier där eleverna får träna vilken typ av strategi som passar i 

vilket sammanhang. Endast nationella provet kan enligt ovanstående påstående inte fastställa elevernas 

läsning eftersom det bara testar en liten del av läsförståelse. Lundberg (2011) skriver att lärare behöver 

få kunskap om skillnader mellan läroplaner och läromedel och hur dessa tolkas i nationella proven. 

Detta för att lärare ska kunna välja både varierat undervisningsinnehåll och övningsuppgifter kopplat till 

kursplanernas mål. Innan lärare använder ett läromedel är det viktigt att ha kontrollerat dess läsbarhet. 

Det räcker inte bara att kolla igenom den utan det behövs noggranna undersökningar enligt Cline (1972). 

För att lärare ska kunna välja relevant undervisningsinnehåll behövs fler och större undersökningar om 

läromedel, prov och läroplaners innehåll. Detta eftersom vi inte längre har en läromedelsgranskning i 

Sverige och ett stort ansvar hamnar på läraren. 

 

Läromedlen som analyseras i denna undersökning är användbara i årskurs 3 för att träna läsförståelse. 

Däremot behöver eleverna även få möta mer avancerade och längre texter eftersom läromedlens texter 

var enklare i genomsnitt.  Denna undersökning omfattar endast undersökning av nationellt prov och 

läromedel. Läraren har möjlighet i klassrummet att komplettera med texter som saknas i läromedlen, 

men utan en lärare som visar och guidar eleverna kan inte läsförståelsen utvecklas hos alla elever. 

Liberg (2010) skriver att det hela tiden finns möjligheter att utveckla elevers läsförståelseförmåga 
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oavsett hur omfattande den är. Det är skolans uppgift att ge stöd för vidareutveckling av den. Det blir 

alltså av betydelse att utgå från olika sammanhang av läsande samt att reflektera över vilka 

läsförståelsestrategier som passar i olika sammanhang. Citatet i inledningen av denna undersökning 

beskriver en syn på läsförståelse där skolan och lärarens roll är av betydande karaktär. Med en sådan syn 

på läsförståelse i dagens skola i kombination med engagerade lärare och bra läromedel finns det goda 

möjligheter att utveckla och förbättra läsförståelse hos elever. 

  

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

Resultatet i min undersökning visar endast vilka möjligheter läromedlen och nationella provet ger till att 

arbeta med läsförståelse. Hur läromedlen används kan ge olika läranderesultat i olika klassrum. För att 

gå vidare med undersökningen hade det varit intressant att studera lärare och elever i 

undervisningssituationer i klassrummet. En intressant sak att studera är om och hur lärare modellerar 

lässtrategier för eleverna samt hur de tar hjälp av läromedel i sin undervisning.  

 

Eftersom det är brist på granskade läromedel försvårar det för lärare att välja bra undervisningsmaterial. 

Mitt förslag på vidare forskning är att undersöka läromedel i ämnet svenska i grundskolans tidigare 

år eftersom det finns stor avsaknad av läromedelsanalyser inom ämnet svenska.  
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