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Under senare år har storskaliga internationella studier av elevers prestationer fått allt större 
uppmärksamhet. I olika massmedier rapporteras om hur de svenska eleverna klarar sig i förhållande 
till elever i andra länder. När det gäller läsning och läsförståelse har det visat sig att svenska elever står 
sig bra i ett internationellt perspektiv. Trots detta kan man inom landet se tendenser till en försämring i 
elevers läsförståelse under de senaste tio åren. Resultaten visar signifikanta skillnader mellan infödda 
elever och elever med utländsk bakgrund och mellan flickor och pojkar. Elever med utländsk 
bakgrund och pojkar är överrepresenterade i den grupp som klarar sig sämst (Rosén, Myrberg & 
Gustafsson 2005, Skolverket 2004a, Skolverket 2004b). En naturlig fråga blir då vad detta beror på. 
En förklaring som nämnts är de förändringar som ägt rum i skolsystemet de senaste 10-15 åren. I detta 
innefattas bland annat en förändring av styrningen av skolarbetet (från regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning); en ny lärarutbildning (från klasslärarutbildning till 1-7 lärarutbildning); förändrade 
kulturella och språkliga landskap som barn vistas i (från en mer skrifttextlig miljö till en mer visuell 
miljö – från text till skärm) samt det allmänt försämrade ekonomiska läget i landet. Däremot har man 
inte i någon större utsträckning diskuterat de test som används i de internationella undersökningar som 
ligger till grund för jämförelserna mellan länder och inom länder över tid. Målet för projektet Testet 
under lupp – Konstruktion av läsförståelse i internationella undersökningar är därför att undersöka 
vad det är för typ av läsning som konstrueras genom de testinstrument och de bedömningsprocedurer 
som används. 1  En väsentlig aspekt av en sådan studie är också att undersöka om vissa grupper av 
elever, exempelvis flickor samt elever med en viss språklig och sociokulturell bakgrund, kan påvisas 
vara gynnade av de testinstrument och bedömningsprocedurer som används medan andra grupper är 
missgynnade. I fokus för studien står PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study), 
ett internationellt lästest som genomförs av elever i skolår 4.2 Följande frågor står i centrum för 
studien: 

 
1. Hur ser testinstrumentets texter ut? Vad i texterna fokuseras genom frågorna till texterna? 

Vilka normer för texter och vad som är väsentligt i dem realiseras genom texternas 
innehåll, form samt val av frågeställningar? 

2. Hur ser elevernas svar ut? Vad karakteriserar de svar som accepteras respektive inte 
accepteras enligt bedömninsguiden? Vilken typ av läsning kan man se i de svar som inte 
accepteras? Vilka normer för vad läsande och läsförståelse är realiseras genom de svar som 
accepteras respektive inte accepteras? 

3. Hur ser det läsande som skapas i testet ut i relation till det läsande som skrivs fram i 
nationella styrdokument för skolan och det som finns i klassrummet respektive i elevens 
egen vardag? Utgör dessa verksamheter realiseringar av olika normer för vad läsande är? 

                                                 
1 Projektet Testet under lupp – Konstruktion av läsförståelse i internationella undersökningar finansieras av 
Vetenskapsrådet 2008-2010. Deltagare i projektet är Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten 
Folkeryd (samtliga institutionen för didaktik, Uppsala universitet). 
2 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) organiseras av IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) och genomfördes första gången 2001. 
 
 



4. Hur kan man kvalificera och nyansera bilden av vad som kan avses med att lyckas 
respektive misslyckas på denna typ av test? Finns det olika sätt att lyckas respektive 
misslyckas och finns det artskillnader och/eller gradskillnader med avseende på detta? 

5. Vad karaktäriserar en elev som lyckas respektive misslyckas med avseende på de olika sätt 
framanalyserad i punkt 4 vad gäller språklig och kulturell bakgrund samt kön? 

 
Det material som kommer att utgöra grunden för undersökningen är i första hand de olika delar som 
ingår i testet, det vill säga texterna, frågorna som ställts till varje text, bedömningsmallen (där det även 
finns exempelsvar för att underlätta bedömarnas arbete), elevsvaren samt enkäter till föräldrar, lärare, 
elever och skolledare. I denna artikel kommer framförallt den första forskningsfrågan att behandlas 
genom en diskussion av de textanalytiska metoder som vi i projektet valt att använda oss av. Vi 
kommer att belysa de textanalytiska metoderna med ett textexempel ur testet, samt diskutera 
preliminära resultat från undersökningen. 

Testets texter  
PIRLS-testet omfattar totalt tio olika texter varav fem är skönlitterära och fem är informativa. Varje 
elev testas på två olika texter. För att kunna göra jämförelser mellan olika år då testet ges, återanvänds 
ett antal texter. Av denna anledning är bara fyra texter från PIRLS 2006 publicerade och dessa finns 
tryckta i den nationella rapporten från PIRLS 2006 (Skolverket 2007).  

Ett antal olika krav ställs på de texter som används i testet (Mullis et al. 2006). Texterna skall vara 
sådana att eleverna inte mött dem förut, de skall inte missgynna deltagande länder, språk, etniska, 
religiösa eller socioekonomiska grupper, flickor eller pojkar. Texterna skall dessutom vara autentiska 
och alltså inte skrivna speciellt för detta tillfälle. I regel är texterna inte längre än 1000 ord. Samma 
texter används i översättning i alla deltagande länder. Under de fem åren mellan provtillfällena arbetar 
grupper med representanter för olika länder fram textutbudet baserat på de textförslag som skickats in 
från deltagande länder.  

Textanalytiska metoder 
Forskning om texters form och innehåll som är relevanta för det här projektet återfinns inom text- och 
diskursanalytiska studier med olika angreppssätt. Textens funktionella uppbyggnad och graden av 
läsarindrag är exempel på aspekter som i tidigare forskning lyfts fram som bidragande till hur en 
läsning gestaltar sig och hur en text förstås. Bland annat har det visat sig att läsförståelsen påverkas av 
hur tydlig den innehållsliga funktionella strukturen är i texten (t.ex. Torvatn 2004). Detta har bland 
annat studerats genom analys av de funktioner textens olika delar har i förhållande till varandra (t.ex. 
Mann & Thompson 1988; www.sfu.ca/rst). Vidare visas på att en hög grad av läsarindrag kan hjälpa 
en läsare att läsa och lättare komma ihåg texter (t.ex. Beck m.fl. 1995, Reichenberg 2000).  

Mer specifikt analyseras i projektet den innehållsliga funktionella strukturen med inspiration från 
Rhetorical Structure Theory (RST) (Mann & Thompson 1988), reliefanalys (Evensen 2005) samt 
analys av logisk-semantiska relationer (Halliday & Matthiesen 2004).  

Texterna delas först in i analytiska textenheter baserat på vad som utgör de minsta enheterna med 
en identifierbar kommunikativ funktion för läsaren (sammanfaller ofta med det finita verbet) (Evensen 
2005). Dessa textenheter kategoriseras sedan utifrån den logisk-semantiska relationen mellan 
enheterna genom att undersöka hur en textenhet specificeras, definieras eller byggs ut av en annan 
enhet. Denna analys baseras på Hallidays tankar om hur expansioner i text bygger upp semantiska 
relationer av olika slag mellan satser (Halliday & Matthiesen 2004).  

För att ytterligare undersöka den innehållsliga funktionella strukturen analyseras vilka textavsnitt 
som potentiellt kan tolkas som att de står i textens förgrund och vilka som utgör textens bakgrund. 
Enligt Evensen (2005) framträder en texts relief just genom samspelet mellan förgrund och bakgrund. 
På detta sätt ser vi exempelvis i berättande texter ett samspel mellan händelseförloppet i förgrunden 
och de beskrivningar, skildringar, dialoger samt olika former av evalueringar som utgör bakgrund. I en 

http://www.sfu.ca/rst


utredande eller argumenterande text är påståendena ofta förgrund, medan argument och 
underbyggning av argumenten ofta utgör bakgrund (Evensen 2005:197f). 

Vad gäller faktorer som kan påverka vad som står i förgrund respektive bakgrund, hänvisar 
Evensen (2005:196) till tidigare lingvistisk forskning där man sett en samstämmighet mellan 
grammatisk kodning på olika grammatiska nivåer och kommunikativt funktionell relief, exempelvis 
vid: 
 
− Bisats (bakgrund)  i förhållande till huvudsats (förgrund) 
− Statiska verb (bakgrund) i förhållande till handlingsverb (förgrund)  
− Bestämd form (bakgrund) i förhållande till obestämd form (förgrund) 
− Värderingar (bakgrund) 
− Tempusväxlingar (exempelvis en övergång till presens i narrativer vilket ofta signalerar förgrund)  
− Ökad skriftstorlek och annan förstärkande layout (förgrund) 
 
De kategorier som används i projektets textanalys är också inspirerade av Rhetorical Structure Theory 
där retoriska relationer undersöks mellan det man ser som innehållsliga kärnor respektive innehållsliga 
satelliter (Mann & Thompson 1988). Grundtanken inom RST är att för varje del av en koherent text, 
finns det en funktion eller roll. Det vanligaste strukturella mönstret är att två intilliggande delar av en 
text (vanligtvis men inte alltid intilliggande) är relaterade på så vis att en av delarna har en specifik roll 
i förhållande till den andra. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett påstående som följs av bevis för 
detta påstående. Just denna typ av relation kallas för evidence. Eftersom påståendet är väsentligare för 
textens innehåll än beviset, benämns detta kärna eller nucleus medan beviset benämns som satellit. 

För att komplettera analysen av relationer mellan textenheter och längre textavsnitt analyserar vi 
också potentiellt läsartilltal på ord och uttrycksnivå. Här används Appraisalanalys, ett semantiskt 
ramverk utvecklat inom den systemisk-funktionella lingvistiken för att beskriva värderande ord och 
uttryck (Martin & White 2005, Folkeryd 2006). Genom denna analys undersöker vi lingvistiska 
resurser som potentiellt fungerar engagerande för en läsare. Inom Appraisalanalys tittar man bland 
annat på uttryck för attityd (personliga känslor, åsikter om saker och bedömning av mänskligt 
beteende). Dessutom undersöker man förstärkningar av värderingar genom gradering, dvs. uttryck som 
skruvar upp volymen hos värderingen, exempelvis ’mycket bra’.  Man ser också att denna typ 
graderingar i sig kan implicera värderingar även när explicita värderingsuttryck saknas. Med andra ord 
kan uttrycket ’mycket’ implicera värdering också när det inte följs av en explicit, direkt värdering som 
i exemplet ovan.  

Analysexempel 
I följande textanalys visas exempel på analys av ett avsnitt ur texten Antarktis. Ett land av is. 
Inledningsvis analyseras den innehållsliga funktionella strukturen i textavsnittet, och sedan analyseras 
de lingvistiska resurser som kan fungera engagerande för en läsare. De kategorier som används för 
analys av den innehållsliga strukturen är3: 

 
Logisk semantiska relationer: 
− extending (ext.)– tillägg av ny information 
− enhancing (enh.) – specificering med mer information som tid, plats eller anledning 

 
Funktionella relationer: 
− description (descr.) – beskrivning med underkategorierna: 

o classification (class.) – klassificering. Presentation av det som ska beskrivas. 

                                                 
3 Här tas de kategorier som används i analysexemplet upp. Det är alltså inte en fullständig lista över alla 
analyskategorier som används i textanalysen. 
 



o behavior (beh.)  – beteende 
o appearence (app.) – utseende 
o properties (prop.) – egenskaper 

− contrast (contr.) – motsats. Ett motsatsförhållande uttrycks till en annan enhet. 
− evaluation (ev.) – värdering. En tydlig värdering av en annan enhet. Analys av värderingar görs 

mer utförligt i Appraisalanalysen. 
− cause (ca.) – orsak. En enhet som utgör orsak till en annan.  
− effect (eff.) – effekt 

 
 

 Förgrund Bakgrund   Logisk-
semantisk 
relation 

Funktionell 
relation 

1 Pingviner är 
vanligare än alla 
andra sorters fåglar 
i Antarktis.  
 

  AS Descr class 

2a De kan inte flyga    AS Descr beh 
2b  utan använder sina 

korta vingar som 
simfötter. 

 Ext 2a Contr 2a 

3   De är fantastiska 
simmare. 

Ext 2b Ev 2b 

4a  På land vaggar de 
fram upprätt  

 Ext 2a Descr, beh 

4b   eller förflyttar sig 
med små skutt. 

Ext 4a Descr. beh 

5a Pingviner har 
många fjädrar  
 

  AS Descr app 

5b  som ligger i flera 
lager. 

 Ext 5a Descr app 

6  Fjädrarna och det 
ulliga dunet, 
tillsammans med ett 
tjockt fettlager, 
stänger ute den kalla 
luften, vinden och 
vattnet. 

 Ext 5a Descr prop 

7a   För att få extra 
värme 

Enh 7b Ca 7b 

7b  tränger pingvinerna 
ihop sig i grupper. 

 Ext 6 Eff 7a 

 
 

De textenheter som finns i spalten längst till vänster är de som hamnar i textens förgrund, och de 
följande kolumnerna visar enheter som utgör fördjupningar av olika grad och alltså finns i textens 
bakgrund. Siffrorna i spalterna längst till höger visar hur de olika enheterna är relaterade till varandra. 
Till exempel är rad 3, ’De är fantastiska simmare’, ett tillägg av information till rad 2b ’utan använder 
sina korta vingar som simfötter’ i form av en värdering (ev.). 

I analysen ovan ser vi att tre enheter står i förgrund (1, 2a och 5a). Inledningsvis finns avsnittet med 
en klassificering av pingviner som ’vanligare än alla andra sorters fåglar i Antarktis’. Denna enhet 



utgör förgrund med motiveringen att den kommer först i stycket, men också på grund av att 
’pingviner’ omtalas i obestämd form. Enhet 2a som tar upp pingvinernas flygförmåga hamnar också i 
förgrund. Här introduceras ett nytt innehållsligt tema, vilket motiverar förgrunden. Detta tema 
fördjupas sedan med mer information om hur pingvinerna förflyttar sig i stället för att flyga. Enhet 4a 
och 4b skildrar med hjälp av handlingsverb (’vaggar’, ’förflyttar sig’) hur pingvinerna rör sig. 
Handlingsverb kan ofta motivera att en enhet utgör förgrund, men i detta fall utgör 4a-b en 
fördjupning av resonemanget om pingvinernas rörelser. Den tredje enhet som hamnar i förgrund (5a) 
handlar om pingvinernas fjädrar. Här presenteras pingviner återigen i obestämd form, och dessutom 
introduceras ett nytt innehåll. I originaltexten ser man även att denna enhet utgör inledningen på ett 
nytt grafiskt stycke. Allt detta tillsammans motiverar att tolka enheten som förgrund. Enhet 5a 
fördjupas sedan genom att diskutera fjädrarnas utseende och funktion.  

De enheter som hamnar i förgrund markeras även för vilken språkhandling de utgör, om de är ett 
påstående, en fråga, uppmaning eller utrop. Dessa förgrundsenheter kan betraktas som en 
utgångspunkt (”point of reference”, se Langer, 1995) för den fortsatta delen av textavsnittet och anses 
därför intressanta att markera.  

Många av enheterna utgörs av beskrivningar av olika slag, vilket är vanligt i informativa texter. I de 
fall där delar av beskrivningarna även visar på exempelvis en kausal relation (t. ex. enheterna 7a-b) 
låter vi i stället den kausala relationen synas i analysen. Man skulle här kunna argumentera för en 
dubbelkategorisering, och i så fall låta 7a-b klassificeras både som en beskrivning av beteende, men 
även en kausal relation. I det fallet har vi dock fokuserat på den kausala relationen och ger denna 
företräde i analysen eftersom kausala samband är sådant som ofta fokuseras i textfrågorna. På samma 
sätt resonerar vi runt värderingar och kontrastrelationer. 

Användningen av de strukturella analysmetoderna motiveras, som tidigare nämnts, av forskning 
kring aspekter som påverkar läsförståelse. Bland annat har Torvatn (2004) visat att informationens 
placering i textens hierarkiska struktur spelar roll för elevens förståelse av texten. Ju högre upp i 
strukturen och ju mer underbyggd informationen är, desto större är sannolikheten att eleven förstår 
texten. Det är således av intresse att ställa denna aspekt av textanalys i förhållande till såväl textens 
frågor som bedömningsmallens riktlinjer för accepterade svar. 

I texten används vidare en mängd lingvistiska resurser som potentiellt fungerar engagerande för en 
läsare. Vi ser exempel på en gradering som implicerar en värdering genom komparering i enhet 1. 
Pingviner omnämns som ’vanligare’, inte bara vanliga vilket kan tolkas som ett uttryck för att 
mängden pingviner är en speciell faktor att lägga märke till i texten. Vidare fokuseras pingvinernas 
simförmåga i en explicit bedömning av förmågan (’de är fantastiska simmare’, i enhet 3) och deras 
sätt att röra sig, genom en gradering av skutten som ’små’. Möjligtvis kan också valet av uttrycket 
’skutt’ i sig associera till något litet, gulligt och tilltalande.  

I enheterna 5-6 ser vi också uttryck för gradering som implicerar värdering på olika sätt. 
Framförställd mängd i uttrycken ’många’ och ’flera’ pekar mot pingvinernas speciella fjäderdräkt och 
volym, uttryckt som i ’ett tjockt fettlager’, leder läsaren mot en positiv tolkning av pingvinernas 
särskilda förutsättningar att överleva i det kyliga klimatet. Förutom dessa framförställda implicita och 
explicita värderingar ser vi också hur verben kan graderas och därmed förstärka en betydelse i texten. 
Uttrycket ’stänger ute’ ger associationer till något skyddande och positivt i detta sammanhang av svåra 
väderförhållanden. Även upprepning av förutsättningar kan fungera förstärkande. På detta sätt 
fokuseras återigen de negativa väderförhållandena genom upprepningen av den ’kalla luften, vinden 
och vattnet’. Slutligen ser vi en positiv förstärkning av pingvinernas förutsättningar i att de ’tränger 
ihop sig’ för skydd (inte bara exempelvis ’samlas’). I detta fall fungerar även bilden i texten 
förstärkande för budskapet genom att visa hur pingvinerna tränger ihop sig.4 

Användningen av denna analysmetod motiveras bland annat av resultat från en tidigare 
undersökning (Folkeryd, 2006) som visar på en tendens att elever fokuserar just de avsnitt i texterna 
som är värdemässigt förstärkta när de ombeds sammanfatta en text. Detta är av intresse för den 
aktuella undersökningen eftersom den bland annat syftar till att undersöka vad det är för typ av läsning 

                                                 
4 I anslutning till textavsnittet finns en bild som föreställer tre fullvuxna pingviner och två pingvinungar som står 
tätt tillsammans. 



som konstrueras genom de testinstrument som används, dvs. vad eleverna väljer att fokusera i 
texterna.  

Resultatet från de analyser som exemplifierats ovan jämförs sedan med de frågor som ställs på 
texterna i testet och de svar som godkänns enligt testets bedömningsguide.  

Preliminära resultat 
Preliminära resultat från analysen av texterna i förhållande till de frågor som ställs på texterna och de 
svar som enligt bedömningsguiden är godkända, visar bland annat att de avsnitt från vilka eleverna 
förväntas hämta sina svar, ofta är värdemässigt förstärkta. Exempelvis ställs följande fråga till texten 
Antarktis. Ett land av is:  

Skriv tre saker som gör att pingvinerna kan hålla sig varma.5 
Enligt bedömningsguiden skall det korrekta och fullständiga svaret hämtas från ett av de avsnitt som 
ovan kommenterats utifrån värdemässigt förstärkta uttryck (enheterna 5-7). Godkända anledningar till 
att pingvinerna kan hålla sig varma är med andra ord att de har ’många fjädrar’, ’ett tjockt fettlager’ 
och att de ’tränger ihop sig’ i grupper för skydd. 

En vägledning till de värdemässigt förstärkta avsnitten fås också ofta genom frågan som i sig är 
värdemässigt förstärkt.  Exempelvis ställs denna fråga till texten (de värderingsmässigt förstärkta 
avsnitten är markerade med fetstil): 

Antarktis är den kallaste platsen på jorden. Vilka andra rekord har den? 
Enligt bedömningsguiden hämtas det korrekta svaret i det avsnitt i texten som genom komparering är 
värdemässigt förstärkt. I inledningen av texten Antarktis. Ett land av is. står det att Antarktis också är 
den ’torraste, högsta och blåsigaste platsen’. I detta exempel fokuseras de extrema väderförhållandena 
således genom värdemässiga graderingar i såväl fråga som förväntat svar. 

Preliminära resultat indikerar till sist också att det sällan är huvudteman eller förgrund i texten som 
efterfrågas i svaren på frågorna, utan snarare information som finns i textens bakgrund. Sammantaget 
kan dessa resultat betraktas som ett sätt att se på den läsning som konstrueras och efterfrågas. Av stor 
relevans blir sedan också att undersöka de faktiska elevsvaren i förhållande till texterna och de 
förväntade svaren, dvs. vad eleverna genom sina svar faktiskt fokuserar i läsningen av texterna.  

Sammanfattning och diskussion 
Genom de analyser vi hittills genomfört av texter, frågor och bedömningsguide från PIRLS 2006 ser vi 
att vissa delar av texten lyfts upp som väsentliga, medan andra delar inte är lika centrala eller viktiga. 
På så sätt premieras vissa typer av läsning, där texternas övergripande struktur eller nyckelpunkter blir 
mindre viktiga än mer detaljerad information som finns i textens bakgrund. För att lyckas på testet 
måste eleven således göra en textnära läsning och kunna överföra denna läsning till sina skriftliga svar.  

Appraisalanalysen indikerar vidare att de värderande orden kan ge ledning vad gäller central 
information i texten. En läsning och svarsformulering som tar fasta på värderande ord och uttryck 
gynnar med andra ord elevens resultat. Av intresse är då att undersöka om det läsande som konstrueras 
och premieras i testet står i samklang med eller bryter mot de läsarter som skrivs fram i nationella 
styrdokument för skolan och det som finns i klassrummet respektive i elevens vardag.  

Projektet Testet under lupp väntas bidra både teoretiskt och praktiskt till en mer tydlig och klar 
diskussion om vad som menas med begrepp som läsning och läsförmåga. På så sätt kan resultaten 
också bidra till hur man kan tolka resultaten från internationella lästest. Förhoppningsvis kan studien 
också leda till vidare diskussioner om de pedagogiska konsekvenser som en nyanserad bild av läsning 
kan få. 
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5 Till varje text hör ca tolv uppgifter varav hälften är flervalsfrågor och hälften öppna frågor. 
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