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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att analysera vilka former av läskunskaper som efterfrågas på de nationella 

proven för årskurs 9 i svenska år 2000 och år 2013 för betyget G respektive E. Syftet är även att 

jämföra de former av läsförståelse som proven efterfrågar med kursplanernas innehåll. Metoden för 

denna studie är en kvalitativ analys. 

 Resultaten av denna studie visar att det nationella provet år 2000 innehåller provfrågor som 

efterfrågar de olika läsprocesserna ”söka och inhämta information”, ”sammanföra och tolka” och 

”reflektera och utvärdera” för betyget G. Dessa läsprocesser liknar de läsförståelseprocesser som det 

nationella provet år 2013:s provfrågor efterfrågar för betyget E, vilka är ”dra enkla slutsatser”, 

"sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" och ”hitta efterfrågad information”. 

Det som skiljer proven åt är att det nationella provet år 2013 även innehåller läsförståelseprocessen 

"granska och värdera innehåll, språk och textuella drag". Det nationella provet år 2000 förhåller sig 

till ett mål i sin tillhörande kursplan och det nationella provet år 2013 förhåller sig till två mål i sin 

tillhörande kursplan. 

 

Nyckelord: nationella prov, svenskämnet, läsförståelse, läsprocesser, kursplaner 
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1 Inledning 
 

Enligt PISA:s senast rapport har 15-åringars läsförståelse i Sverige försämrats sedan 2000, då den 

första PISA-undersökningen gjordes med läsförståelse som huvudområde (PISA 2013:10). 

Rapporten har varit grunden till den debatt som har blossat upp i media kring vad den försämrade 

läsförståelsen hos dagens 15-åringar beror på. Är det skolans fel eller är det på grund av att 

ungdomarna läser allt mindre skönlitteratur på fritiden? Eller finns det inte tillräckligt med 

forskningsunderlag om läsning som lärarna kan luta sig på?  

Vissa menar att datorn har tagit över ungas liv och att de därför inte läser på fritiden i lika stor 

utsträckning som förr vilket i sin tur har lett till en försämrad läsförståelse. Andra menar att ungdomar 

idag visst läser på sin fritid och att mycket av ungdomars läsning på fritiden sker på datorn istället för 

i böcker. Något som dock många håller med om är att läsförståelse är viktigt. Läsförståelsen är 

nyckeln till att även ha möjlighet att klara av andra ämnen i skolan. Att kunna läsa är även viktigt för 

att fungera som en demokratisk medborgare.  

 Som blivande svensklärare anser även jag att läsförståelse är viktig då läsning tillsammans 

med att tala, lyssna och skriva är själva grundstenarna i svenskämnet. Dock skulle jag tycka att det 

vore intressant att ta reda på vad eleverna faktiskt kan när det gäller läsning och om det är någon 

skillnad på vad eleverna kan idag jämfört med år 2000. I vad ligger denna skillnad i sådant fall? Detta 

leder oss även in på läroplanen då och nu; är det någon skillnad på vad eleverna skulle ha för 

läskunskaper i Lpo94 i jämförelse med Lgr11? För att undersöka detta närmare kommer jag att 

analysera läsdelarna i de nationella proven för niorna år 2000 och 2013 för att se vad eleverna behövde 

ha för läskunskaper för att uppnå ett G år 2000 och ett E år 2013. Denna undersökning är intressant 

för mig som lärarstuderande då jag kommer att arbeta med nationella prov i mitt blivande yrke, samt 

även med att utveckla elevernas läsförståelse och läskunskaper.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att analysera vilka former av läskunskaper som efterfrågas på de 

nationella proven år 2000 respektive år 2013 för betyget G respektive E samt att jämföra dessa former 

av läsförståelse med de olika kursplanernas syn på läsning. Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

• Vilka typer av läskunskaper efterfrågas i nationella provet år 2000 respektive år 2013? 

• Vad innebär begreppet "läsning" i respektive prov? 

• Hur förhåller sig läsproven till respektive kursplan? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Under detta kapitel presenteras en bakgrund till samt tidigare forskning om kursplanerna, begreppet 

läsförståelse samt de nationella proven. 

 

2.1 Kursplaner 

Sofia Ask (2012:15) skriver att de nya läroplanerna Lgr11 har tagit fasta på lärarnas efterfrågan av 

tydligare direktiv och utifrån detta gjorts mer konkreta och mindre fria från tolkningsmöjligheter. 

Skillnaden mellan de nya och de gamla läroplanerna är att Lpo94:s strävansmål har ersatts med 

kunskapsmål (Ask 2012:21). Konsekvensen av detta är att lärarna nu har fått en minskad frihet, 

samtidigt som detta också kan leda till en mer likvärdig utbildning (Ask: 2012:19–20).  

 Tengberg (2011:57) går specifikt in på litteraturläsningens och läsundervisningens mål på 

högstadiet. Han menar att den nya kursplanen svarar tydligare på vad-frågan om vilka texttyper som 

läsundervisning ska behandla samtidigt som den nya kursplanen i likhet med den gamla erbjuder 

eleverna en stor variation av olika texttyper i läsundervisningen. Tengberg (2011:57) menar vidare 

att de nya kursplanerna även tydligare svarar på vilket sätt att läsa som eleverna ska utveckla. 

Tengberg (2011:57–58) menar att de nya kursplanerna är utförligare i beskrivningen av till exempel 

begrepp som tolkning och lässtrategier, som bland annat visar sig i beskrivningen av vad eleven ska 

kunna för betyget A; "tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap 

som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk". 

Tengberg (2011:58) menar här att begreppen "tolka", "läsa mellan raderna" och att "förstå en text på 

djupet" är vanliga beskrivningar som vi ofta använder oss av för att tala om vad en god läsförståelse 

innebär, men att det saknas anvisningar för på vilket sätt eleverna ska göra detta och vilka strategier 

lärarna ska använda sig av för att undervisa och uppmuntra eleverna till detta. Å andra sidan menar 

han att de nya kursplanerna nu för upp kravet på att uppmärksamma undervisningen om lässtrategier 

och läsning till ytan (Tengberg 2011:58). Läsundervisningen och forskning kring utvecklandet av 

läsförståelse i de senare skolåren har varit knapp skriver Tengberg (2011:58–66). 

 

2.2 Nationella provet i svenska 

Nedan kommer en bakgrund till hur nationella provet är uppbyggt och varför man har valt att införa 

det nationella provet.  

 Christian Lundahl (2009) har gjort en undersökning om de nationella proven som han redogör 

för i boken "Varför nationella prov? Framväxt, dilemman, möjligheter". Han beskriver också närmare 

det nationella provet i svenska för årskurs nio vilket består av tre delar som prövar elevernas förmåga 
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i läsförståelse, skrivande respektive muntlig uttrycksförmåga (Lundahl 2009: 152). Läsförmågan 

testas genom att eleverna ställs inför olika typer av texter. Sedan år 2000 blev provet obligatoriskt för 

alla elever i årskurs 9. Då bestämde man även att elever med svenska som andraspråk skulle 

genomföra proven vilket ledde till att kraven ändrades för vilka texter som skulle ingå i provet 

(Lundahl 2009:152).  

 Sedan 1994 har institutionen för nordiska språk ansvarat för utvecklingen av de nationella 

ämnesproven i svenska, och även svenska som andraspråk (Lundahl 2009:150). Lundahl skriver att 

grunden för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk är att eleven ska utveckla sin 

förmåga att för det första samtala om texter, vilket innefattar innehåll, form och budskap. För det 

andra ska eleven utveckla förmågan att uppfatta hur texter i någon mening hör ihop, det vill säga "hur 

de talar med varandra” (Lundahl 2009:150).  För det tredje ska de kunna se hur text och bild 

tillsammans utgör en ytterligare dimension för förståelsen och för det fjärde ska eleven utveckla sin 

förmåga att tolka bilder av olika slag (Lundahl 2009:150). 

 År 2003 krävde Skolverket en redogörelse från institutionerna som utformade de nationella 

proven om hur de skulle säkra kvaliteten i provverksamheten (Lundahl 2009:151). Detta ledde till att 

provansvariga, konstruktörer och referensgrupper samtalade sig fram till kravgränser som de ansåg 

rimliga (Lundahl 2009:151). Samtalen och Skolverkets ökade krav på reliabilitet resulterade i 

underlag och anvisningar för kvalitativa bedömningar, vilket fick som konsekvens att man nu skulle 

lägga mer vikt vid att proven blir genomförda på ett mer likartat sätt och även under likartade former 

över hela landet (Lundahl 2009:151). Lundahl (2009:152) menar att den här utvecklingen har lett till 

att proven fungerar mer som styrdokument än som underlag för utveckling av professionen.  

 Syftet med de nationella proven är enligt Skolverket (2014) för det första att ge stöd till en 

likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och för det andra att bidra med underlag för att 

kunna analysera hur man på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå lyckas uppfylla 

kunskapskraven. De menar även att de nationella proven kan bidra till en konkretion av 

ämnesplanerna och kursplanerna samt till att fler elever når målen för ämnet i fråga 

(Skolverket:2014). Skolverket skriver att de nationella proven inte ska ses som examensprov, utan 

bara som en del av det kunskapsunderlag som läraren har från eleven (Skolverket:2014). 

Skolverket menar vidare att proven främst har en summativ funktion, det vill säga att provet 

ska fungera som en avstämning av vilka kunskaper som eleven för denna tidpunkt har i det ämne eller 

den kurs som det nationella provet i fråga gäller (Skolverket:2014). I och med den information som 

läraren då får av det nationella provet kan detta prov även användas formativt, det vill säga att läraren 

och eleven kan då stämma av vilka kunskaper eleven har vid denna tidpunkt för att veta vilka 

kunskaper som behöver utvecklas mer den resterade tiden av kursen ifråga (Skolverket:2014). Provet 

blir då även ett svar på hur undervisningen har fungerat vad gäller i utvecklandet av elevernas 
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kunskaper och därmed även ett underlag för hur läraren bör utveckla sin undervisning för bästa 

resultat hos eleverna (Skolverket:2014). 

 

2.3 Läsförståelse 

Lundberg& Herrlin (2005:14–15) beskriver vägen till läsförståelse som att barnet, innan själva 

ordavkodningen, först försöker hitta budskapet i texten genom exempelvis olika tecken eller bilder 

och att barnet då genom sammanhanget gissar sig till vad texten handlar om. Vidare beskriver de 

vägen till läsförståelse som mötet mellan läsare och text där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv 

genom att använda sig av tidigare erfarenheter och förväntningar för att skapa innebörder från texten 

och att läsaren därmed också är medskapare av texten (Lundberg & Herrlin 2005:14–15). Bråten 

(2008:14) menar också att läsförståelse handlar om att aktivt integrera med texten eftersom att läsaren 

både tar emot och ger mening åt texten. Bråten (2008:47) skriver följande om läsförståelse: 

 

 Läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och samspela med  

 skriven text. Å ena sidan handlar det alltså om att utvinna den mening som texten förmedlar - det vill säga om 

 en textnära förståelse - å andra sidan gäller det att skapa mening genom att dra slutsatser som går utöver  

 textens bokstavliga innebörd. Läsförståelse är således en komplex process (Bråten 2008:47). 

 

Bråten betonar således medskapandet och samspelet mellan texten och läsaren i sin definition av 

läsförståelse. Lundberg & Herrlin (2005:15) skriver även att om läsaren ska kunna fungera som 

medskapare till texten krävs det att läsaren snabbt och utan ansträngning kan göra en ordavkodning, 

kan utnyttja och uppfatta meningsuppbyggnaden i textens språk samt kan ordens betydelse. Utöver 

detta menar Lundberg & Herrlin (2005:15) även att läsförståelse handlar om förmågan att kunna göra 

inferenser, vilket innebär att läsaren har bakgrundskunskaper relaterat till textens innehåll och därmed 

kan läsa mellan raderna och således går bortom den information som texter ger. En god läsförståelse 

handlar också om att strategiskt läsa en text genom att vara flexibel och målstyrd, det vill säga att läsa 

olika texter på olika sätt, menar Lundberg & Herrlin (2005:15–16).  

 PISA använder sig av begreppet reading literacy när de definierar förmågan att läsa och skriva 

texter (PISA 2010:29). Deras definition av reading literacy är "Förmåga att förstå, använda, reflektera 

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

och för att delta i samhället." Deras utvärdering av läsförmågor bygger på tre olika huvuddimensioner 

vilka är slag av text, läsprocesser och sammanhang (PISA 2010:30). I denna undersökning kommer 

jag att använda mig av deras begrepp läsprocesser (2010:31) som är följande: 

 

• Söka och inhämta information (i texten) 
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• Sammanföra och tolka (det lästa) 

• Reflektera och utvärdera (stå vid sidan av en text och relatera den till sin egen erfarenhet) 

 

Enligt PISA (PISA 2010:34) handlar den förstnämnda läsprocessen "söka och inhämta information" 

om att finna, välja ut samt samla ihop information. Läsprocessen kan handla om allt från att 

informationen går att finna klart uttryckt i texten, till de mer avancerade läsprocesserna där 

informationen finns utspridd på flera platser i texten och där eleven kan behöva använda sig av olika 

rubriker för att finna den relevanta informationen (PISA 2010:34). Den andra läsprocessen 

"sammanföra och tolka" handlar om att processa det man har läst och nå en inre förståelse av det lästa 

samt att kunna förstå relationen mellan olika delar av en text (PISA 2010:34). Det handlar även om 

att uppfatta det som inte explicit finns uttalat i en text, att kunna dra slutsatser utifrån en text eller 

specifik fras samt att hitta delar av eller hela textens innebörd (PISA 2010:34). Den tredje 

läsprocessen "reflektera och utvärdera" handlar om att eleven ska använda sig av världen utanför 

texten, det vill säga använda sig av sina egna erfarenheter och kunskaper när denne reflekterar och 

utvärderar en text (PISA 2010:34). Läsprocessen handlar således om att eleven ska ha förmågan att 

kunna "kliva ur" texten för att därefter kunna utvärdera texten med objektiva ögon (PISA 2010:34). 

 

3 Metod och material 

Under denna rubrik kommer en beskrivning av undersökningens material och sedan en beskrivning 

av undersökningens metod.  

 

3.1 Material och urval 

Materialet i undersökningen består av 20 olika elevlösningar av nationella provets läsdel för niorna 

där 10 elevlösningar är skrivna år 2000 och 10 elevlösningar år 2013. Materialet består även av de 

tillhörande bedömningsmatriserna och läshäftena. Urvalet av 10 elevlösningar kan motiveras av att 

undersökningens metod består av en kvalitativ analys där kvantiteten inte är det viktiga och av 

uppsatsen begränsade utrymme. Utöver de nationella proven består materialet även av den gamla 

läroplanen Lpo94 och den nya läroplanen Lgr11.  

 

3.1.1 Nationella provet i svenska skolår 9, VT 2000 

Det nationella provets A-del, det vill säga läsförståelseprovet för år 2000 heter "Att läsa och förstå" 

och har ett tillhörande texthäfte med rubriken "Möta och mötas". Det består av fyra romanutdrag, två 

dikter, en krönika, en tecknad serie, en tidningsartikel, ett konstverk samt citat, uttryck och ordspråk. 

Romanutdraget "Jag vill inte be om ursäkt för vem jag är" handlar om vikten av att våga vara sig 
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själv. Dikten "Skriv" handlar om att skriva och låta orden flöda. Det andra romanutdraget "Svenska 

som fadersmål" handlar om författarens syn på hans språkliga identitet och språkets betydelse i 

koppling till invandrardebatten. Den andra dikten "När du får resa mitt barn..." handlar om att resa 

och upptäcka. Krönikan "Häng inte med!" handlar om nyhetsartiklar och dess förhållande till makt. 

Den tecknade serien handlar om den nya IT-världen och den efterföljande artikeln handlar om att 

chatta och hur man blir en god chattare. Det tredje romanutdraget "Alla dessa tjejer" handlar om 

kärlek. Det fjärde romanutdraget "Ur sidospår" handlar om barndomsminnen och kärlek. Under 

rubriken "Citat, uttryck och ordspråk" finns ordspråk och citat som handlar bland annat om möten 

och språk.  

 Eleverna har vid detta prov fått en utsatt förberedelsetid för att läsa igenom texthäftet innan 

provskrivningen (Skolverkets hemsida: 2014-02-14). Uppgifts- och svarshäftet består av 15 olika 

frågor. Frågorna är uppdelade under olika rubriker som alla är försedda med sidhänvisningar till 

läshäftet. Rubrikerna är "Möten och identitet", "Möten och utveckling", "Att mötas på nätet - att 

mötas personligen" och "Mitt val ur texthäftet". Alla frågor är därmed kopplade till specifika texter 

förutom fråga 13 där eleven får välja en valfri text och fråga 15 som är kopplad till läshäftet som 

helhet.  

 Lärarna har varit försedda med ett bedömningsunderlag som anger frågorna med respektive 

svarsexempel för olika nivåer. För vissa frågor finns även beskrivningar på vilka kvalitéer som 

elevsvaret bör innehålla för att uppnå en viss nivå. Frågorna bedöms utifrån nivå 1, nivå 2 och nivå 

3, där vissa frågor endast innehåller nivå 1. I bedömningsunderlaget finns även exempel på svar som 

inte är godtagbara. 

 

3.1.2 Nationella provet i svenska årskurs 9, VT 2013 

"Delprov B: läsa" i "Ämnesprovet" för år 2013 har ett tillhörande texthäfte som heter "Spegel, spegel 

på väggen där ..." bestående av sex texter. Texterna utgörs av två artiklar, en novell, ett dramautdrag, 

en bildserie och ett debattinlägg. 

 En av artiklarna heter "Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle" och handlar om 

könsnormer och om Kalle som bryter mot dessa könsnormer på sin förskola. Den andra artikeln heter 

"Jag ville sticka ut, våga synas" och handlar om Robin som arbetar som frisör och som vågar sticka 

ut och diskuterar samhällets utseendefixering.  Novellen heter "14 februari" och handlar om Peter och 

hans upplevelser av den årliga rosutdelningen på skolan i samband med alla hjärtans dag. 

Dramautdraget är skriven på norska av Henrik Ibsen. Den handlar om vikten av att vara sig själv fullt 

ut. Bildserien handlar om ojämställdhet på möten. Debattinlägget heter "Plastikoperationer" och är 

hämtat från hemsidan www.ungdomar.se. Där argumenterar författaren för plastikoperationer.  

http://www.ungdomar.se/
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 Eleverna har vid detta provtillfälle inte fått tid att förbereda sig genom att läsa texterna innan 

(Skolverkets hemsida: 2014-02-14). Uppgifts- och svarshäftet består av 20 uppgifter som alla är 

försedda med ett visst antal maxpoäng från 2 poäng upp till 6 poäng. Uppgifterna är fördelade under 

rubrikerna "Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle", "14 februari", "Jag ville sticka ut, 

våga synas", "Plastikoperationer" och "Övergripande fråga". 

 Lärarna har även för detta prov blivit försedda med en bedömningsmatris med en omfattad 

beskrivning av hur bedömningen av läsprovet ska gå till där bland annat en bedömningsmall ingår. 

Bedömningsmallen för provet 2013 är försedd med titel, läsprocess, antal poäng som uppgiften kan 

ge, exempel på elevsvar och en redogörelse för svar som inte godtas med kommentarer till varför 

dessa svar inte godtas.  

 

3.2 Metod 

Metoden för denna uppsats är en kvalitativ analys. Den första frågeställningen för denna uppsats; 

"Vilka typer av läskunskaper efterfrågas i nationella provet år 2000 respektive år 2013?" besvaras 

genom en analys av det nationella provet år 2000 samt det nationella provet år 2013:s innehåll.  

 Det första steget är att analysera det nationella provet år 2000:s provfrågor var för sig utifrån 

frågeställningen "vad efterfrågar provfrågan?". För att besvara frågeställningen är analysens nästa 

steg att besvara frågan "vad står det i bedömningsmatrisen?". Det tredje steget i analysen är sedan att 

jämföra svaret på denna fråga, det vill säga innehållet i bedömningsmatrisen, med innehållet i 

texthäftet. Frågeställningen är då "går det att finna ett innehåll i texthäftet som liknar innehållet i 

bedömningsmatrisen?".  

 Det fjärde steget för analysen är sedan att analysera elevlösningarna utifrån frågan "vilka olika 

typer av svar finns det?". För att besvara frågan jämförs innehållet i elevsvaren med varandra och 

med bedömningsmatrisen samt innehållet i texten för att finna likheter och skillnader.  

 Det femte steget är sedan att kategorisera provfrågan utifrån PISA: s läsprocesser som 

beskrivs närmare i kapitel 2 "Bakgrund och tidigare forskning". Provfrågan kategoriseras då utifrån 

den samlade bilden av analysen från innehållet i provfrågan, bedömningsmatrisen, texthäftet och 

elevlösningarna. Om det går att finna ett liknande innehåll i texthäftet kategoriseras provfrågan som 

läsprocessen "söka och inhämta information", eftersom provfrågan då efterfrågar information som 

går att finna i texten, vilket liknar PISA: s beskrivning av läsprocessen. Om innehållet i 

bedömningsmatrisen och elevsvaren inte går att finna i texten jämförs den samlade bilden av 

innehållet i provfrågorna, bedömningsmatrisen, elevsvaren samt texthäftet med beskrivningen av de 

andra två läsprocesserna "sammanföra och tolka" samt "reflektera och utvärdera". Sedan 

kategoriseras provfrågan som den läsprocess vars beskrivning stämmer mest överens med den 
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samlade bilden av den analyserade provfrågan, bedömningsmatrisens innehåll, elevlösningarnas 

innehåll samt texthäftets innehåll.  

  2013 års prov analyseras på ungefär samma sätt. Skillnaden är att Skolverket redan har 

kategoriserat varje provfråga i bedömningsmatrisen utifrån läsförståelseprocesserna "Dra enkla 

slutsatser", "Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera", "Granska och värdera 

innehåll, språk och textuella drag" samt "Hitta efterfrågad information". Denna undersökning utgår 

då därför utifrån dessa läsförståelseprocesser. I undersökningen analyseras varför provfrågorna har 

kategoriserats som dessa läsförståelseprocesser.  

 Den andra frågeställningen för denna uppsats, det vill säga "Vad innebär begreppet "läsning" 

i respektive prov?", besvaras genom en jämförelse av provens olika läsprocesser och 

läsförståelseprocesser i form av likheter och skillnader. Därefter besvaras den tredje frågeställningen, 

det vill säga "Hur förhåller sig läsproven till respektive kursplan?", utifrån en jämförelse av de olika 

läsprocesser och läsförståelseprocesserna som provfrågorna i respektive prov visar på med innehållet 

i respektive kursplans mål. Frågeställningen för analysen är då "Vilket eller vilken del av målen liknar 

den typ av läsförståelse som provfrågorna efterfrågar?". 

 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Till att börja med presenteras resultatet för vilka 

läskunskaper som efterfrågas i det nationella provet år 2000. Dessa är "söka och inhämta 

information", "sammanföra och tolka" och "reflektera och utvärdera". Därefter presenteras de 

efterfrågade läskunskaperna i det nationella provet 2013, vilka är "dra enkla slutsatser", ”sammanföra 

och tolka information och idéer samt reflektera", "granska och värdera innehåll, språk och textuella 

drag" samt "hitta efterfrågad information".  

Sedan presenteras resultatet från jämförelsen av hur de olika nationella proven ser på 

begreppet ”läsning”. Resultatet visar att läsprocessen för det nationella provet år 2000, ”söka och 

inhämta information” liknar läsförståelseprocessen ”hitta efterfrågad information” för det nationella 

provet 2013. Läsprocesserna ”sammanföra och tolka” och ”reflektera och utvärdera” i det nationella 

provet år 2000 liknar 2013 års nationella provs läsförståelseprocess "sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera". Det som skiljer de båda proven åt är läsförståelseprocessen 

”granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" som endast återfinns i det nationella provet 

år 2013 och således inte i det nationella provet år 2000. 

Avslutningsvis presenteras en jämförelse mellan kursplanen för år 2000 med det nationella 

provet år 2000 och sedan presenteras en jämförelse mellan kursplanen för 2011 med det nationella 

provet år 2013. Resultaten visar att innehållet i det nationella provet år 2000 kan kopplas till målet 
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”[...] kunna läsa till åldern anpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt 

saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt 

kunna reflektera över det” (Skolverket 2000:101) i kursplanen för år 2000. Resultaten visar även att 

innehållet i det nationella provet år 2013 kan kopplas till det centrala innehållet ”Lässtrategier för att 

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

deras syften, avsändare och sammanhang” (Skolverket 2011:223) samt ”Hur man sovrar i en stor 

informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket 

2011:227) i kursplanen 2011. 

 

4.1 Nationella provet år 2000 

Detta kapitel presenterar resultatet av provfrågornas efterfrågade kunskaper i det nationella provet år 

2000 under de olika rubrikerna ”4.1.1 Söka och inhämta information”, ”4.1.2 Sammanföra och tolka” 

och ”4.1.3 Reflektera och utvärdera”. 

 

4.1.1 Söka och inhämta information 

Nedan kommer en presentation av de provfrågor som kan kategoriseras som läsprocessen ”söka och 

inhämta information” utifrån analysen av innehållet i dessa och de tillhörande elevsvaren, 

bedömningsmatrisen samt texthäftets innehåll. Dessa provfrågor analyseras som läsprocessen "söka 

och inhämta information" utifrån den samlade bilden av innehållet i varje provfråga i jämförelse med 

innehållet i bedömningsmatrisen, texthäftet, elevsvaren samt PISA: s olika läsprocesser. Provfrågorna 

kategoriseras som "söka och inhämta information" då svaren på provfrågorna liknar den information 

som går att finna i texthäftet, vilket liknar PISA: s beskrivning av läsprocessen som är att välja ut och 

finna information i texten (PISA 2009:34). Till att börja med presenteras ett diagram över de 

provfrågor som kategoriseras som ”söka och inhämta information” och sedan följer en presentation 

av resultaten från analysen med exempel som belyser dessa resultat. 

I diagram 1 nedan visas de provfrågor som kategoriseras som läsprocessen ”söka och inhämta 

information”. På den vågräta axeln presenteras de provfrågor som kategoriseras som ”söka och 

inhämta information” och på den lodräta axeln visas maxnivån som svaret på dessa provfrågor kan 

nå. I detta fall är maxnivån för alla de provfrågor som kategoriseras som ”söka och inhämta 

information” nivå 1, det vill säga den högsta nivån som elevlösningarna för dessa provfrågor kan 

bedömas uppnå av deras lärare och som också innebär att elevlösningarna besvarar provfrågorna 

korrekt enligt lärarna. 
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Diagram 1. ”Söka och inhämta information” 

 

 

De provfrågor som kategoriseras som ”söka och inhämta information” och som motsvarar maxnivå 

1 har följande innehåll: 

• Provfråga 1 - ”Som barn förstod inte författaren vad som menades med att svenska var hans 

modersmål. Varför var det svårt att förstå?” 

• Provfråga 4 - "Var har texten Häng inte med! publicerats?" 

• Provfråga 6 - "Det är enligt texten Så blir du en chattare lätt att hitta en chatt - men vad kan vara 

problematiskt?" 

• Provfråga 7 - ”Netiquette är ett nyskapat ord. Vad innebär ordet netiquette?”   

• Provfråga 8 - "'Nu måste jag sluta tänka på henne, bestämde jag. Nu vill jag inte sjunka djupare i 

Tycka-synd-om-mej-själv-träsket.' Så står det i inledningen av Alla dessa tjejer. Vem är det 

huvudpersonen vill sluta tänka på?" 

 

Nedan följer presentationen av resultaten samt exempel som belyser resultaten från analyserna av 

provfrågorna som kategoriseras som "söka och inhämta information".  

 

Provfrågor 

De provfrågor som kategoriseras som "söka och inhämta information" gör detta eftersom de 

efterfrågar svar innehållande information som går att finna i texthäftet. Innehållet som provfrågorna 

efterfrågar är i form av förklaringar som går att finna i en eller flera platser i texten, såsom i provfråga 

1; ”Som barn förstod inte författaren vad som menades med att svenska var hans modersmål. Varför 

var det svårt att förstå?”. Den efterfrågar en förklaring på varför författaren hade svårt att förstå att 

svenska var hans modersmål, en förklaring som således går att finna i texthäftet.  Provfråga 4; "Var 

har texten Häng inte med! publicerats?" efterfrågar en källhänvisning som går att finna i texthäftet.  

Provfråga 8; "'Nu måste jag sluta tänka på henne, bestämde jag. Nu vill jag inte sjunka djupare i 

Tycka-synd-om-mej-själv-träsket.' Så står det i inledningen av Alla dessa tjejer. Vem är det 

huvudpersonen vill sluta tänka på?" efterfrågar ett namn på en specifik person som huvudpersonen i 
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berättelsen inte kan sluta tänka på, vilken går att finna en uttalad information om i texten. Denna typ 

av efterfrågade svar, det vill säga svar som går att finna information om i texthäftet, framkommer av 

en analys av bedömningsmatrisen och texthäftet. 

  

Bedömningsmatrisen 

Bedömningsmatrisen ger exempel på hur svaren bör se ut på provfrågorna som kategoriseras som 

"söka och inhämta information". Exempel på detta är svarsexemplet för provfråga 1 ”Eftersom hans 

mamma var norsk så trodde han att norska var hans modersmål" som liknar meningarna ”Jag förstod 

ordet modersmål ordagrant och frågade om norska var mitt modersmål. Det var det inte. Fadersmålet 

– svenska var mitt modersmål" i texthäftet. Svarsexemplen för provfrågorna i kategorin "söka och 

inhämta information" liknar den information som går att finna i texthäftet eller stämmer överens med 

den information som finns uttalad i texthäftet. På grund av detta kan provfrågorna kategoriseras som 

"söka och inhämta information". 

  

Elevsvar 

De elevsvar som kategoriseras som "söka och inhämta information" visar ett innehåll som liknar 

bedömningsmatrisens innehåll och texthäftets innehåll i och med att de innehåller olika ord eller 

meningar som återfinns i någon av dessa. Dessa elevsvar har bedömts uppnå nivå 1 av deras lärare 

och har därmed bedömts som korrekta svar enligt deras lärare. Exempel på elevsvar som visar på 

detta är elevsvaren i citaten nedan som alla besvarar provfråga 1. 

 

- ”För att hans mamma var norsk, då trodde han att hans modersmål var norska.” 

- "För att han hade inslag av norska i sitt sätt att tänka och agera. Och hans mamma var från 

Norge". 

- "Hans mamma var från utlandet." 

- "Han trodde att det språk som modern talade, det var modersmålet. I detta fall var ju inte 

modern svensk och kunde därför inte förstå att svenska var hans modersmål." 

 

Det första elevsvaret liknar bedömningsmatrisens svar "Eftersom hans mamma var norsk så trodde 

han att norska var hans modersmål." då elevsvaret innehåller "mamma" och "norsk". Det andra 

elevsvaret liknar bedömningsmatrisens svar och det första elevsvaret, då svaret innehåller orden 

"mamma" och "Norge". Det tredje svaret liknar de övriga svaren och bedömningsmatrisens svar då 

det innehåller ordet "mamma". Det som skiljer svaret från de övriga elevsvaren samt 

bedömningsmatrisens innehåll är ordet "utlandet". Ordet "utlandet" kan kopplas till ordet "utlänning" 

i en mening i texthäftet; "När mamma kom hit på femtiotalet, efter giftermålet med pappa, var hon 
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utlänning [...]”. Det sista elevsvaret liknar också innehållet i texthäftet; då svaret innehåller orden 

"mamma" och "modersmål", eleven har dock inte med ordet "Norge" eller "norsk" till skillnad från 

några av de andra elevsvaren samt bedömningsmatrisen. Alla dessa exempel på elevsvar visar dock 

på läsprocessen "söka och inhämta information" då svaren liknar innehållet i texthäftet. 

 Den samlade bilden från analysen av innehållet i provfrågorna, bedömningsmatrisen, 

texthäftet och elevlösningarna visar sammanfattningsvis på läsprocessen "söka och inhämta 

information" då svaren på provfrågorna liknar den information som går att finna i texthäftet, vilket 

liknar PISA: s beskrivning av läsprocessen som är att välja ut och finna information i texten (PISA 

2010:34).  

 

4.1.2 Sammanföra och tolka 

Nedan följer en presentation av de provfrågor som kan kategoriseras som läsprocessen "sammanföra 

och tolka" utifrån analysen av innehållet i dessa och den tillhörande bedömningsmatrisen, texthäftet 

samt de tillhörande elevsvaren. Utifrån den samlade bilden av analysen av dessa visar provfrågorna 

på läsprocessen "sammanföra och tolka" då de efterfrågar svar som innehåller slutsatser som är 

dragna utifrån den lästa texten och därmed liknar PISA: s beskrivning av läsprocessen. Nedan är ett 

diagram över de provfrågor som kategoriseras som "sammanföra och tolka". Därefter följer resultaten 

från analysen av innehållet provfrågorna, bedömningsmatrisen, texthäftet samt elevlösningarna. 

 I diagram 2 visas de provfrågor som kategoriseras som läsprocessen ”sammanföra och tolka”. 

På den vågräta axeln presenteras de provfrågor som kategoriseras som ”sammanföra och tolka” och 

på den lodräta axeln visas maxnivån som svaren på dessa provfrågor kan nå. I detta fall är maxnivån 

för alla de provfrågor som kategoriseras som ”söka och inhämta information” nivå 1 eller nivå 3, det 

vill säga den högsta nivån som elevlösningarna för dessa provfrågor kan bedömas uppnå av deras 

lärare och som innebär att elevlösningarna besvarar provfrågorna korrekt enligt lärarna. Ju högre 

kvalitet som svaret erhåller enligt lärarna desto högre nivå får svaret på de frågor som kan ge upp till 

nivå 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  16 

Diagram 2. "Sammanföra och tolka" 

 

 

De provfrågor som kategoriseras som "sammanföra och tolka" är följande frågor: 

• Provfråga 2 - "Vad vill författaren säga med sin text?" 

• Provfråga 3 - "En orm byter eller ömsar skinn varje år. Vad menas med formuleringen att 'ömsa 

skinn' i dikten När du får resa mitt barn...?" 

• Provfråga 4 - ”Författaren till texten Häng inte med! Berättar om att hon börjat åka snowboard och 

slutat prenumerera på DN. Vad finns det för koppling mellan de två händelser hon berättar om?” 

• Provfråga 9 - "'Hela denna lek' tänker huvudpersonen när han sitter vid datorn och sin e-post. Hur 

förstår man av texten att han verkligen ser internetkontakterna som en lek?" 

• Provfråga 10 - "Datorns värld och drömmens värld beskrivs i det här korta kapitlet. Vilken av 

världarna är mest verklig för huvudpersonen? Motivera ditt svar!" 

• Provfråga 11 - "Berättaren minns så väl den första julklapp han gav bort. Vilka olika skäl hittar du 

i texten till att han minns den?" 

 

Nedan presenteras resultatet utifrån analysen av provfrågorna, innehållet i bedömningsmatrisen, 

texthäftet samt elevlösningarna med exempel som belyser resultatet.  

 

Provfrågor 

Provfrågorna som kategoriseras som "sammanföra och tolka" gör detta eftersom de enligt 

bedömningsmatrisens innehåll efterfrågar svar som innehåller slutsatser utifrån den lästa texten. 

Provfrågorna efterfrågar slutsatser om vad som sägs i olika delar av en text, som exempelvis 

provfråga 11; "Berättaren minns så väl den första julklapp han gav bort. Vilka olika skäl hittar du i 

texten till att han minns den?". Provfrågorna efterfrågar även slutsatser utifrån delar av texten som 

ger oss information till en författares bakomliggande tankar med en text, såsom provfråga 2; "Vad 

vill författaren säga med sin text?". Provfråga 3; "En orm byter eller ömsar skinn varje år. Vad menas 

med formuleringen att 'ömsa skinn' i dikten När du får resa mitt barn...?" är ett exempel på en 
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provfråga som efterfrågar ett svar som innehåller en slutsats om betydelsen bakom ett uttryck. 

Provfråga 9; "'Hela denna lek' tänker huvudpersonen när han sitter vid datorn och sin e-post. Hur 

förstår man av texten att han verkligen ser internetkontakterna som en lek?" är ett exempel på en 

provfråga som efterfrågar ett svar som innehåller slutsatser utifrån händelseförloppet i en text. Svaren 

på dessa frågor finns således inte explicit uttalade i texthäftet. Den här typen av efterfrågade svar 

framkommer i analysen av bedömningsmatrisen. 

 

Bedömningsmatrisen 

Bedömningsmatrisen ger exempelsvar som innehåller slutsatser utifrån texternas innehåll. Innehållet 

i bedömningsmatrisens exempelsvar för de olika provfrågorna kan ses som slutsatser då dessa 

exempelsvar inte explicit uttalas i texthäftet. Exempel på ett innehåll från bedömningsmatrisen som 

innehåller slutsatser, och således inte går att återfinna i texthäftet är exempelsvaret för provfråga 2; 

”Att man ska lära känna sig själv väldigt bra dvs. sitt ursprung, kultur, språk. Ju fler språk vi lär oss 

desto bättre är det, men hur många språk vi än kan, så har man alltid ett språk från barndomen. 

[Elevens svar är utvecklat och innehåller många relevanta aspekter.]". Bedömningsmatrisen ger 

exempel på slutsatser som inte går att finna explicit uttalade i texthäftet. Informationen som ges i 

texthäftet är endast meningarna ”Senare har jag ofta tänkt på hur användbara språken är för att ge en 

tydlig form åt olika sidor av mig själv” och ”Det kan vara bra att lära sig flera olika språk, de hjälper 

oss att uttrycka mer, utöka våra register, så att vi kan förstå mer och göra oss förstådda inför fler.” 

Meningarna ger oss således författarens åsikter. För att besvara provfrågan bör eleven sedan 

sammanfatta dessa åsikter som framkommer i texten för att sedan dra slutsatser om vad författaren 

vill ha sagt med sin text som helhet. Detta gäller även för de övriga provfrågorna; att sammanföra 

olika delar av texten och dra slutsatser utifrån dessa delar. Läsaren får "läsa mellan raderna" för att 

finna det efterfrågade svaret på frågan. Den information som ges i texthäftet bör därmed tolkas.  

 

Elevsvar 

Elevsvaren visar även på denna läsprocess då svaren innehåller sammanfattningar av det lästa och 

slutsatser av vad som framkommer ur texten samt liknar innehållet i bedömningsmatrisen. 

Slutsatserna varierar men de flesta elevsvaren visar på "sammanföra och tolka" trots detta. Exempel 

på elevsvar som varierar i sitt innehåll och som visar på "sammanföra och tolka" är följande exempel, 

vilka besvarar provfråga 2. 

 

- "Det finns olika saker: Att man uttrycker sig bättre om man kan fler språk, och även att kunna 

fler/olika språk ger oss chans till att både få fler sidor hos oss själva och att det kan vara viktigt att 

kunna olika/många språk inte minst för att hjälpa invandrare som har svårt för det svenska språket". 
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- "Att det inte är så lätt att hitta sin identitet alla gånger om ens föräldrar kommer från olika länder". 

- "Lärarna & allmänheten måste ta hänsyn till språk skillnader". 

- "Att man har en utvecklad språkkänsla så förstår man på ett bredare sätt. Att man använder språket 

olika beroende på vem man talar till". 

 

Det första elevsvaret innehåller tre slutsatser som liknar den information som framkommer i texthäftet 

såsom orden "uttrycka sig" och "fler sidor hos sig själva", vilka liknar meningarna "de hjälper oss att 

uttrycka oss mer" samt "olika sidor av mig själv" i texthäftet. Eleven har flera aspekter i sitt svar, 

vilket liknar bedömningsmatrisens beskrivning av hur ett elevsvar bör se ut. Det andra elevsvaret 

liknar bedömningsmatrisens innehåll i och med att svaret innehåller ordet "identitet" vilket liknar 

bedömningsmatrisens ord "lära känna sig själv". Det tredje elevsvaret skiljer sig från de övriga 

elevsvaren, men eleven har dragit en slutsats utifrån texten samt innehåller ordet "språk" vilket liknar 

innehållet i både bedömningsmatrisen och texthäftet. Det fjärde elevsvaret innehåller orden "Att man 

har en utvecklad språkkänsla så förstår man på ett bredare sätt" vilket liknar bedömningsmatrisens 

exempelsvar "ju fler språk vi lär oss desto bättre". Samtliga av dessa elevsvar har bedömts som nivå 

1 eller högre av deras lärare och visar därmed på läsprocessen "sammanföra och tolka" i varierande 

grad. Det gemensamma för alla de elevsvar som visar på läsprocessen "sammanföra och tolka" är att 

de innehåller sammanfattningar av det lästa samt slutsatser utifrån vad som framkommer i texten. 

 Sammanfattningsvis visar den samlade bilden av de presenterade provfrågorna, innehållet i 

bedömningsmatrisen, texthäftet samt elevsvaren på läsprocessen "sammanföra och tolka" då de 

innehåller slutsatser utifrån den lästa texten, vilket liknar PISA:s beskrivning av läsprocessen som är 

att processa det lästa för att nå en inre förståelse och att kunna dra slutsatser utifrån en del av en text 

eller hela textens innebörd (PISA 2010:34). 

 

4.1.3 Reflektera och utvärdera 

Nedan presenteras de provfrågor som kategoriseras som läsprocessen "reflektera och utvärdera" 

utifrån analysen av dessa samt bedömningsmatrisen, texthäftet och elevsvaren. Den samlade analysen 

av dessa liknar PISA:s beskrivning av läsprocessen "reflektera och utvärdera" som är att använda sig 

av världen utanför texten samt att "kliva ur" denna för att kunna utvärdera den med objektiva ögon 

(PISA 2010:34). Till att börja med presenteras ett diagram över dessa provfrågor. Därefter presenteras 

resultaten från analysen med hjälp av exempel som belyser resultaten. 

I diagram 3 visas de provfrågor som kategoriseras som läsprocessen ”reflektera och 

utvärdera”. På den vågräta axeln presenteras de provfrågor som kategoriseras som ”reflektera och 

utvärdera” och på den lodräta axeln visas maxnivån som svaret på dessa provfrågor kan nå. Maxnivån 

för de provfrågor som kategoriseras som ”reflektera och utvärdera” är nivå 3, det vill säga den högsta 
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nivån som elevlösningarna för dessa provfrågor kan bedömas uppnå av deras lärare och som innebär 

att elevlösningarna besvarar provfrågorna korrekt enligt lärarna. 

 

Diagram 3. "Reflektera och utvärdera" 

 

 

Följande provfrågor kategoriseras som "reflektera och utvärdera": 

• Provfråga 12 - "Både flickan och cykeln har namn. Vilka är namnen? På vilket sätt passar namnen 

ihop med vad som händer i berättelsen?" 

• Provfråga 13 - "Kommentera ett citat ur texterna i häftet. Välj bland citaten nedan eller gör ett eget 

val. Förklara vad citatet visar och motivera varför du valt det." 

• Provfråga 14 - "Välj ett ord ur dikten När du får resa mitt barn… som du tycker är vackert, 

innehållsrikt, roligt eller tänkvärt. Beskriv vad ordet innebär och förklara varför du har valt det." 

• Provfråga 15 - "Formulera en fråga som berör temat i hela häftet och som kan bli utgångspunkt för 

en diskussion i klassen eller ett vidare arbete. Förklara hur frågan hör ihop med texterna och 

motivera varför den är intressant och viktig att diskutera." 

 

Nedan presenteras resultatet från analysen av dessa provfrågor, bedömningsmatrisen, texthäftet och 

elevsvaren, samt exempel som belyser detta resultat. 

 

Provfrågor 

Provfrågorna kan kategoriseras som läsprocessen "reflektera och utvärdera" då de efterfrågar ett svar 

som innehåller en koppling från händelseförloppet i texten till det mer allmängiltiga, det vill säga 

världen utanför texten, och således inte ett svar som endast går att finna i texthäftet. Provfråga 12; 

"Både flickan och cykeln har namn. Vilka är namnen? På vilket sätt passar namnen ihop med vad 

som händer i berättelsen?" är ett exempel på detta då svaret som efterfrågas enligt 

bedömningsmatrisen innehåller både en koppling till händelseförloppet i texten samt världen utanför 

texten.  
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Bedömningsmatrisen 

Samtliga av bedömningsmatrisens exempelsvar i kategorin "reflektera och utvärdera" kopplar 

innehållet i texten till det mer allmängiltiga. Bedömningsmatrisens exempelsvar för provfråga 12; 

"Flickan heter Elefteria, som betyder frihet. Och cykeln kallas fjäril. Båda namnen syftar på flickan, 

tycker jag. Han hade henne, men hon försvann lika snabbt som hon kommit. Som en fjäril som sitter 

på ett finger, den sitter inte kvar särskilt länge. Den är ständigt på jakt efter frihet." kopplar 

händelseförloppet i texten till det mer allmängiltiga med hjälp av orden "frihet" och "fjäril". I 

texthäftet ges endast informationen "[...] Elefteria, som betyder frihet [...] Hennes pappa hade köpt 

en cykel till henne [...] som vi kallade "fjäril" [...]". Därmed återfinns inte hela innehållet som ges i 

bedömningsmatrisens exempelsvar i texthäftet, förutom det som innefattar flickan och cykelns namn 

samt berättelsens händelseförlopp.  

 Bedömningsmatrisens exempelsvar för provfråga 13; "'Så långt hon kan minnas har hon fått 

höra att hon borde smälta in mer.' Citatet visar att man inte kan vara för annorlunda i skolan eller på 

fritiden om man ska bli accepterad. Det här är en viktig sak att diskutera eftersom det stämmer in på 

många unga människor idag." kopplar ett citat till det mer allmängiltiga genom att beskriva hur citatet 

stämmer in i det verkliga livet, det vill säga världen utanför texten. Exempelsvaret för provfråga 14; 

"Älska. Man kan älska på många olika sätt. Kärleken till ett nyfött barn är naturlig och finns där hos 

modern [...] Jag valde just älska för att jag tycker om de olika innebörderna ordet har." kopplar ett 

ord i texten till det mer allmängiltiga, det vill säga till världen utanför texten. Bedömningsmatrisens 

exempelsvar för provfrågorna i kategorin "reflektera och utvärdera" går således inte i sin helhet att 

återfinna i texthäftet, utan innehåller utöver den information vi kan finna i texthäftet, även en koppling 

till världen utanför texten. Detta gäller även för elevsvaren. 

  

Elevsvar 

De flesta av elevsvaren visar på "reflektera och utvärdera" då de innehåller en koppling mellan 

händelseförloppet i den lästa texten till det mer allmängiltiga, det vill säga världen utanför texten. 

 Följande exempel på elevsvar besvarar provfråga 12 och har bedömts som nivå 2 eller nivå 3 

av deras lärare. De har således bedömts som godtagbara svar av deras lärare och bör därför svara mot 

den typ av svar som provfrågan efterfrågar. 

 

- "[...] Jag tror namnen kan symbolisera att Elefteria var fjärilen som inte kunde bli fångad hon ville 

vara fri. Förstå symboliken." 

- "Fjäril (cykelns namn) flyger och är fri och Elefteria (flickans namn) var Elefteria = frihet." 
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- "[...] Namnen passar eftersom fjärilar är ute i det fria. Dom flyger omkring som dom vill, vart dom 

vill, hur dom vill. Dom lever i frihet."

 

- "[...] Hon cyklade ju i väg med en annan kille, hon ”flög” i väg som en fjäril."

 

 

Det första elevsvaret jämför flickan i berättelsen med hur fjärilar är; "fjärilen som inte ville blir 

fångad". Det andra svaret har ett mer kortfattat innehåll men jämför cykeln med ordet "fjäril", som 

"flyger och är fri". Det tredje svaret jämför namnen, flickan och fjärilen i berättelsen, med det mer 

allmängiltiga ordet "frihet" som i meningen "Dom flyger omkring som dom vill, vart dom vill, hur 

dom vill. Dom lever i frihet.". Det fjärde elevsvaret jämför ett händelseförlopp i texten med fjärilar i 

liknelsen "hon flög iväg som en fjäril". Samtliga elevsvar som har bedömts som korrekta enligt deras 

lärare visar således på "reflektera och utvärdera" då de, som i de nämnda exemplen, kopplar innehållet 

i texten till det mer allmängiltiga, det vill säga världen utanför texten.  

 Sammanfattningsvis visar analysen av innehållet av provfrågorna, bedömningsmatrisen, 

texthäftet och elevsvaren på att provfrågorna kan kategoriseras som "reflektera och utvärdera" då de 

efterfrågar ett svar som kopplar textens innehåll till det mer allmängiltiga, det vill säga världen utanför 

texten, vilket liknar PISA: s beskrivning av läsprocessen som är att eleven använder sig av världen 

utanför texten samt kan "kliva ur" denna för att kunna utvärdera den med objektiva ögon (PISA 

2010:34). 

 

4.2 Nationella provet 2013 

Detta kapitel presenterar resultatet av provfrågornas efterfrågade kunskaper i det nationella provet år 

2013 under de olika rubrikerna "4.2.1 Dra enkla slutsatser", "4.2.2 Sammanföra och tolka information 

och idéer samt reflektera", "4.2.3 Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" och "4.2.4 

Hitta efterfrågad information". 

 

4.2.1 Dra enkla slutsatser 

Nedan presenteras resultaten från analysen av de provfrågor som kategoriseras som läsprocessen "dra 

enkla slutsatser" av Skolverket. Dessa provfrågor visas nedan i diagram 4. På diagrammets lodräta 

linje visas det högsta antalet poäng som respektive provfrågor kan bedömas ge av läraren. På 

diagrammets vågräta linje visas de provfrågor som kategoriseras som läsprocessen "dra enkla 

slutsatser".  
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Diagram 4. "Dra enkla slutsatser" 

 

 

Provfrågorna som visas i diagrammet har följande innehåll: 

• Provfråga 1 - "Många föräldrar har känt sig lättade när de har träffat Kalle. Ge ett exempel ur texten 

på ett positivt bemötande av Kalle när han har haft klänning." 

• Provfråga 8 - "Förklara varför Peter tycker att mattelektionen är 'angenämt enformig'." 

• Provfråga 15 - "Vilka två olika sätt att förhålla sig till utseendet finns i samhället enligt Robin?" 

• Provfråga 16 - "Robin säger att: 'Ingen skulle köpa ett par kalsonger som jag hade på mig på en 

bild.' Varför drar han den slutsatsen? Kryssa för rätt alternativ." 

• Provfråga 18 - "Medicinsk kirurgi är mer accepterat än estetisk kirurgi. Förklara vad skillnaden är 

mellan de båda typerna av plastkirurgi enligt texten." 

 

Provfrågor 

Provfrågorna som kategoriseras som "dra enkla slutsatser" efterfrågar svar där eleven får dra 

slutsatser utifrån det lästa. Det handlar således inte om att finna en uttalad information i texten, utan 

mer om att "läsa mellan raderna". Provfråga 1; "Många föräldrar har känt sig lättade när de har träffat 

Kalle. Ge ett exempel ur texten på ett positivt bemötande av Kalle när han har haft klänning." visar 

ett exempel på en provfråga som efterfrågar ett svar som innehåller ett exempel på "ett positivt 

bemötande av Kalle när han har haft klänning". I detta fall bör eleven dra en slutsats om var i texten 

som detta "positiva bemötande" framkommer. Detta blir tydligt vid en analys vilka svar som 

provfrågorna efterfrågar enligt bedömningsmatrisen. Nedan följer resultatet av bedömningsmatrisens 

innehåll. 

 

Bedömningsmatrisen 

Bedömningsmatrisen innehåller svar som utgörs av exempel som belyser slutsatser som i 

bedömningsmatrisens exempelsvar för provfråga 1; ”[Av svaret framkommer både en korrekt 
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situation/person och hur bemötandet gick till]. Fullständiga svar innehåller något av följande: Två 

killar utklädda till Batman byter också om till klänning, hans kompisar jämför honom med Michael 

Jackson eller att Kalles mamma Lena låter honom vara som han är.] […].” Bedömningsmatrisen ger 

en beskrivning av hur svaret bör se ut samt en beskrivning av vad exemplen bör innehålla. Exemplen 

går att finna i texthäftet, men att dessa exempel visar på "positivt bemötande" får eleverna dra 

slutsatsen om själva då det inte explicit uttalas i texten att detta är exempel på "positivt bemötande".  

 Bedömningsmatrisen innehåller även slutsatser utifrån ett påstående, såsom för provfråga 16; 

"Robin säger att: 'Ingen skulle köpa ett par kalsonger som jag hade på mig på en bild.' Varför drar 

han den slutsatsen? Kryssa för rätt alternativ." där det i bedömningsmatrisen står "Rätt alternativ 

förkryssat: Robin ser inte ut som idealet". Bedömningsmatrisen anger således den korrekta slutsatsen 

utifrån ett påstående hämtat från texten.  

 Bedömningsmatrisen innehåller också slutsatser utifrån vad som framkommer i en del av en 

text såsom för provfråga 8; "Förklara varför Peter tycker att mattelektionen är 'angenämt enformig'." 

där bedömningsmatrisen bland annat ger exempelsvaret i form av slutsatsen "Den får alla att glömma 

bort blommorna". Bedömningsmatrisen innehåller även slutsatser utifrån vad som framkommer i 

olika delar av en text såsom för provfråga 18 där det bedömningsmatrisen står "Av svaret 

framkommer både en förklaring av vad medicinsk kirurgi är och en förklaring till vad estetisk kirurgi 

är enligt texten.". Nedan följer resultatet från analysen av elevsvaren för provfrågorna inom kategorin.  

 

Elevsvar 

Samtliga elevsvar som visar på läsförståelseprocessen "dra enkla slutsatser" och som har bedömts 

som korrekta enligt läraren innehåller antingen ett exempel som belyser slutsatsen eller själva 

slutsatsen. Nedan följer exempel på elevsvar som visar på läsförståelseprocessen "dra enkla 

slutsatser" som alla har besvarat provfråga 1. 

 

- ”När Kalle var på barnmaskerad fick han 2 andra killar att ta på sig klänningar.” 

- ”'Du Kalle är som Michael Jackson, både tjejig & killig. Jag är inte tjejig och killig', protesterade 

Kalle. 'Jo, och killig också. Det finns inget som är killigt och tjejigt.'”

 

 

Båda elevsvaren har bedömts som korrekta enligt deras lärare och elevsvaren visar båda exempel som 

belyser den korrekta slutsatsen; i detta fall exempel som visar på slutsatsen att "Kalle har blivit 

positivt bemött". Den första eleven har angivit ett händelseförlopp som visar på ett positivt bemötande 

av Kalle, där då Kalle fick två andra killar att klä på sig klänning. Det andra elevsvaret skiljer sig från 

det första elevsvaret i och med att det innehåller ett annat exempel. Detta exempel visar också på ett 

positivt bemötande av Kalle, där Kalle då blir jämförd med Michael Jackson av hans klasskamrat. 
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Samtliga elevsvar som visar på läsförståelseprocessen "dra enkla slutsatser" innehåller, som i de 

nämnda exemplen, exempel som belyser en slutsats eller slutsatser utifrån vad som framkommer i en 

eller flera delar av en text. 

 Sammanfattningsvis efterfrågar provfrågorna i kategorin "dra enkla slutsatser", utifrån den 

samlade bilden av analysen av provfrågorna, bedömningsmatrisen, texthäftet samt elevsvaren, svar 

som visar exempel på en slutsats eller som innehåller slutsatser utifrån en eller flera delar av en text. 

 

4.2.2 Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 

De provfrågor som presenteras under denna rubrik har kategoriserats som "sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera" av Skolverket. De presenteras i diagram 5 nedan och därefter 

följer en presentation av resultaten från analysen av dessa. På den lodräta linjen av diagrammet visas 

de maxpoäng som provfrågorna högst kan bedömas ge eleverna utifrån lärarens bedömning. På den 

vågräta linjen av diagrammet visas de provfrågor som har kategoriserats som läsprocessen ifråga.   

 

Diagram 5. "Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" 

 

 

I innehållet i de provfrågor som presenteras i diagrammet ovan är följande: 

• Provfråga 2 - "Kalles mamma har blandade känslor inför Kalles intresse för att klä sig i klänning. 

Hur framgår det av texten?" 

• Provfråga 3 - "Peter hör hur det knackar i dörren under svensklektionen. Hur reagerar Peter? Varför 

reagerar han på det viset?" 

• Provfråga 7 - "Gusten visar först sin stolthet över att ha fått en ros när han träffar Peter. Hur gör 

han sedan? Varför ändras hans sätt att vara?" 

• Provfråga 10 - "Vilket påstående beskriver bäst hur Peter ser på relationen med Gusten? Kryssa för 

rätt alternativ. Fler kryss än ett gör svaret ogiltigt." 

• Provfråga 11 - "Varför känner sig Gusten tvingad att avslöja att det är han som givit Peter rosen?" 
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• Provfråga 12 - "Tycker du att det är lämpligt att dela ut rosor i skolan? Skriv ner din åsikt. Förklara 

också hur händelserna stödjer din åsikt." 

• Provfråga 14 - "Vilka tankar uttrycker Robin om varför han ville ha en egen stil i tonåren? Ge tre 

olika exempel." 

• Provfråga 19 a - "'Skönhet kommer inifrån' heter det. Hur kan begreppet 'skönhet kommer inifrån' 

användas som argument mot plastikoperationer enligt texten?" 

• Provfråga 19 b - "Hur kan begreppet användas som argument för plastikoperationer enligt texten?" 

• Provfråga 20 - "Här följer ett utdrag ur en pjäs av Henrik Ibsen. […] Jämför Ibsens text med 

'Roligare att vara prinsessa än Batman tyckte Kalle' […]. Vilken liknande huvudtanke uttrycks i de 

båda texterna? Ge exempel på hur huvudtanken visar sig i texten 'Roligare än att vara prinsessa än 

Batman tyckte Kalle.'" 

 

Provfrågor 

Provfrågorna som kategoriseras som "sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" 

efterfrågar svar som innehåller slutsatser om vad som framkommer i olika delar av en text samt 

tolkningar av delar av eller en hel texts innebörd. Ett exempel på en av dessa provfrågor är provfråga 

20; "Här följer ett utdrag ur en pjäs av Henrik Ibsen. […] Jämför Ibsens text med 'Roligare att vara 

prinsessa än Batman tyckte Kalle' […]. Vilken liknande huvudtanke uttrycks i de båda texterna? Ge 

exempel på hur huvudtanken visar sig i texten 'Roligare än att vara prinsessa än Batman tyckte 

Kalle'.". Provfrågan efterfrågar ett svar som innehåller en jämförelse av två olika texters 

gemensamma budskap samt ett exempel som belyser detta budskap. I besvarandet på provfrågan får 

eleven söka efter och tolka texternas innebörd. För att kunna besvara provfrågan får eleven "läsa 

mellan raderna" för att hitta texternas budskap och sedan dra slutsatser om texternas gemensamma 

budskap.  

 Det gemensamma för provfrågorna är att de efterfrågar svar som utgår från slutsatser av vad 

som framkommer i texten. Eleven får då tolka och "läsa mellan raderna" för att komma fram till dessa 

svar. I några av provfrågorna får eleven dessutom ta ställning och komma med egna åsikter med stöd 

från den lästa texten, såsom i provfråga 12; "Tycker du att det är lämpligt att dela ut rosor i skolan? 

Skriv ner din åsikt. Förklara också hur händelserna stödjer din åsikt". Provfrågorna efterfrågar således 

slutsatser och tolkningar av det lästa. Att provfrågorna efterfrågar slutsatser och tolkningar av texterna 

framgår i bedömningsmatrisen vilket förklaras närmare nedan.  

 

Bedömningsmatrisen 

Bedömningsmatriserna innehåller beskrivningar om att elevsvaren bör innehålla vissa slutsatser och 

tolkningar av texterna. Bedömningsmatrisens innehåll går inte att återfinna explicit uttalat i texthäftet. 
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Exempel på ett sådant innehåll är bedömningsmatrisens anvisningar för bedömning av provfråga 20; 

"Eleven jämför pjäsutdraget med texten. Av svaret framkommer huvudtanken i de båda texterna dvs. 

att man ska vara sig själv/vara sann mot sig själv, och ett exempel på hur detta tar sig uttryck i texten 

'Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle'". Exemplet visar att eleven ska ange 

"huvudtanken" i de båda texterna samt ange ett exempel ur en text som visar på denna huvudtanke. 

Eleven får dra slutsatser om vad som är huvudtanken samt var den framkommer i texten. För samtliga 

av provfrågorna för denna kategori får eleverna tolka och "läsa mellan raderna" för att kunna dra 

slutsatser om vad som framkommer i de olika texterna, då svaret som ges i bedömningsmatrisen inte 

går att finna i texthäftet. Elevsvaren visar även på läsförståelseprocessen "sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera" vilket förklaras närmare nedan. 

 

Elevsvar 

Elevsvaren som har bedömts få maxpoängen på respektive provfråga av deras lärare visar på 

läsförståelseprocessen i och med att de innehåller slutsatser om vad som framkommer i texten eller 

egna åsikter med stöd av det som framkommer i texten. Nedan är två elevsvar som har bedömts som 

6 poäng enligt deras lärare och därmed bedömts visa på denna läsförståelse. Eleverna besvarar här 

provfråga 20. 

 

Liknaden är att båda betyder att vem du än är, hur du än ser ut så är du lika mycket värd. Kalle var på maskerad, han hade 

satt på sig klänning, där han träffade på två barn som var utklädda till Batman sen när dom fick syn på Kalle så satte dom 
också på sig klänningar [...]. 

 

Att man är så just den dagen och man är så nästa dag och med åren blir så. Det var vad som hände med Kalle i berättelsen 

”Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle”. Han var prinsessa en dag och nästa dag var han en annan, men med 

åren så växte han ifrån det och började leka med killeksaker istället […]. Det tror jag är budskapet i berättelsen. Var dig 

själv. Alltid! Det blir bäst då. 

 

 

Man ska vara sig själv och ingen annan för är du dig själv så är det fullt och helt. Men försöker du vara någon annan så 

delar man på saker och inte är styckevis. Kalle bryr sig inte om att Batman [...]. 

 

Det första elevsvaret har dragit slutsatsen att texternas gemensamma huvudtanke är att "hur du än ser 

ut är du lika mycket värd" samt ger ett exempel på detta ur texten. Det andra svaret har dragit 

slutsatsen utifrån en av berättelserna att huvudtanken är "var dig själv", vilket liknar meningen "att 

man ska vara sig själv" i bedömningsmatrisen. Det tredje elevsvaret innehåller också slutsatsen "man 

ska vara sig själv" precis som i bedömningsmatrisen samt innehåller ett exempel på detta från texten. 

Det första elevsvaret skiljer sig därmed från de andra två elevsvaren vad gäller slutsatsen om texternas 

huvudtanke. Alla de tre elevsvaren visar trots att de innehåller olika slutsatser på 

läsförståelseprocessen "sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" då de har 

bedömts som 6 poäng av deras lärare. 
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 Sammanfattningsvis visar resultaten av analysen att provfrågorna inom kategorin 

"sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" efterfrågar svar innehållande slutsatser 

om vad som framkommer i texten, samt i vissa av frågorna även elevernas egna åsikter med stöd från 

texten. Eleverna får tolka samt "läsa mellan raderna" för att söka svaren på provfrågorna.   

 

4.2.3 Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 

Provfrågorna som av Skolverket har kategoriserats som "granska och värdera innehåll, språk och 

textuella drag" presenteras nedan i ett diagram. Därefter presenteras resultaten från analysen av 

provfrågorna, bedömningsmatrisen, texthäftet och elevlösningarna.   

 Diagram 6 visar de provfrågor som kategoriseras som "granska och värdera innehåll, språk 

och textuella drag". På den lodräta linjen visas maxpoängen som respektive fråga kan bedömas ge 

och på den vågräta linjen visas de provfrågor som kategoriseras som läsprocessen "granska och 

värdera innehåll, språk och textuella drag". 

 

Diagram 6. ”Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag” 

 

 

Provfrågorna inom kategorin har följande innehåll: 

• Provfråga 4 - ”Vad bestämmer i vilken ordning som rosorna delas ut i klassen? Skriv de två 

principerna.” 

• Provfråga 9 - ”Författaren visar på ett ställe i texten att han är ironisk. Skriv av den mening där det 

framkommer." 

• Provfråga 17 - ”Vilken genre är 'Jag ville sticka ut, våga synas'? Kryssa för rätt alternativ. Fler kryss 

än ett gör svaret ogiltigt. Skriv två kännetecken för genren." 

 

Provfrågor 

Provfrågorna som kategoriseras som "granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" 

efterfrågar svar som innehåller information om texternas form och stil. För att besvara frågorna får 

eleverna använda sina förkunskaper vid läsningen och granskningen av dessa. Ett exempel på detta 
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är provfråga 9; ”Författaren visar på ett ställe i texten att han är ironisk. Skriv av den mening där det 

framkommer." Provfrågan efterfrågar en mening som visar på en viss stil, i detta fall ironi. Eleven får 

då "kliva ur" och granska texten samt använda sina förkunskaper om stilanalys för att kunna besvara 

provfrågan, vilket framkommer ur resultatet av analysen av bedömningsmatrisen. 

 

Bedömningsmatrisen 

Bedömningsmatrisen innehåller de korrekta svaren som innehåller citat ur texten, som för provfråga 

9; ”'Men som om det inte vore nog med själva utdelningen, har man kommit på den briljanta idén att 

tejpa upp sina blommor på skåpen'". Bedömningsmatrisen ger ett exempelsvar i form av ett citat ur 

texten där författarjaget är ironisk. Meningen går således att återfinna i texthäftet. Dock ger inte 

texthäftet någon information om att författarjaget är ironisk, utan eleven får istället göra en stilanalys. 

Bedömningsmatrisen innehåller även sammanfattningar av information från olika delar av texten som 

för provfråga 4; "[Av svaret framkommer både principen kön och principen alfabetisk ordning]" och 

ett rätt förkryssat påstående samt olika exempel på kännetecken för genren "reportage" som för 

provfråga 17; "Rätt alternativ förkryssat [...] Korrekta kännetecken, t.ex. Ingress, byline, 

mellanrubriker, intervju, faktaruta om personen, en bild på Robin [...]". Bedömningsmatrisens 

innehåll för dessa provfrågor visar att eleverna behöver en del förkunskaper om olika stildrag och 

former för texter. Eleverna får här granska texters innehåll.  

 

Elevsvar 

Elevsvaren på dessa provfrågor visar på läsförståelseprocessen i och med att de har svarat i likhet 

med bedömningsmatrisen och därmed använder sina förkunskaper kring stil och form för att 

analysera och granska texterna. Exempel på två elevsvar som besvarar provfråga 17 och visar på 

läsförståelseprocessen enligt lärarna, då de har bedömts få full poäng på frågan, är elevsvaren nedan.  

 

- "Reportage. För att det är som en intervju. Det handlar om en kille och lite om hans liv." 

- "Reportage. Han berättar utifrån egna erfarenheter och reportern ställer frågor till Robin." 

 

Dessa elevsvar visar att eleverna har förkunskaper om texters form, i detta fall genren "reportage" 

och att de kan motivera varför texten tillhör genren, vilket liknar bedömningsmatrisens anvisningar.  

 Sammanfattningsvis visar analysen av provfrågorna, bedömningsmatrisen, texthäftet samt 

elevsvaren på att provfrågorna inom kategorin "granska och värdera innehåll, språk och textuella 

drag" efterfrågar svar där eleven får granska och analysera texter genom att ta hjälp av sina 

förkunskaper gällande texters stil och form. 

 



 

  29 

4.2.4 Hitta efterfrågad information 

Nedan presenteras de provfrågor som kategoriseras som "Hitta efterfrågad information" av 

Skolverket. De visas i diagrammet nedan. På den vågräta linjen i diagram 7 visas de provfrågor som 

kategoriseras som "hitta efterfrågad information". På den lodräta linjen av diagram 7 visas antalet 

maxpoäng som varje provfråga kan bedömas ge av läraren.  

 

Diagram 7. ”Hitta efterfrågad information” 

 

 

Innehållet för provfrågorna är följande: 

• Provfråga 5 - "Hur många rosor har Peter skickat i år? Kryssa för rätt alternativ. Fler kryss än ett 

gör svaret ogiltigt." 

• Provfråga 6 - "Vilket påstående stämmer in på Peters förhållande till Kerstin? Kryssa för rätt 

alternativ. Fler kryss än ett gör svaret ogiltigt." 

• Provfråga 13 - "Vilket motto lyfter Robin fram? Skriv av mottot." 

 

Provfrågor 

Provfrågorna inom kategorin "hitta efterfrågad information" efterfrågar svar som går att finna i texten. 

Detta visar exempelvis provfrågan "Vilket motto lyfter Robin fram? Skriv av mottot.". Provfrågan 

ger anvisningen "skriv av mottot". Eleven får således leta och finna svaret i texten, det vill säga 

mottot.  

 

Bedömningsmatrisen 

Bedömningsmatrisen innehåller exempelsvar samt beskrivningar av de korrekta svaren. Dessa 

exempelsvar och beskrivningar liknar eller överensstämmer med innehållet i texthäftet. Exempelvis 

ger bedömningsmatrisen det korrekta svaret "[Robin lyfter fram mottot 'Ingen är vackrare än du'.]". 

Det efterfrågade svaret enligt bedömningsmatrisen är "Ingen är vackrare än du" vilket går att finna 

uttalad information om i texthäftet.  
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Elevsvar 

Elevsvaren som har bedömts som korrekt inom denna kategori enligt läraren har citerat den korrekta 

informationen ur texthäftet i provfråga 13 och kryssat för det rätta alternativet på de respektive 

kryssfrågorna, det vill säga provfråga 5 och provfråga 6. Dessa elever visar således på att de har funnit 

den efterfrågade informationen i texthäftet och på läsförståelseprocessen "hitta efterfrågad 

information".  

 Sammanfattningsvis efterfrågar provfrågorna inom kategorin "hitta efterfrågad information", 

utifrån analysen av dessa, bedömningsmatrisen samt elevsvaren, ett svar som liknar den information 

som går att finna i texthäftet.  

 

4.3 Begreppet läsning i respektive prov 

Utifrån resultatet av de olika nationella proven följer nedan en jämförelse av de läsprocesser och 

läsförståelseprocesser som respektive prov innehåller.  

Det nationella provet för år 2000 innehåller de tre läsprocesserna "söka och inhämta 

information", "sammanföra och tolka" samt "reflektera och utvärdera" medan det nationella provet 

för år 2013 innehåller läsförståelseprocesserna "dra enkla slutsatser", "sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera", "granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" samt 

"hitta efterfrågad information".  

Läsprocessen för det nationella provet år 2000, ”söka och inhämta information” liknar 

läsförståelseprocessen ”hitta efterfrågad information” för det nationella provet år 2013. Detta 

eftersom provfrågorna för dessa kategorier efterfrågar svar som det går att finna information om i 

texthäftet. Läsningen handlar då om att välja ut och finna information i texten.  

 Läsprocesserna ”sammanföra och tolka” och ”reflektera och utvärdera” i det nationella provet 

år 2000 liknar 2013 års nationella provs läsförståelseprocesser "dra enkla slutsatser" samt 

"sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera". Detta eftersom provfrågorna i 

kategorin "sammanföra och tolka" efterfrågar slutsatser från en del av eller hela textens innebörd. 

Läsningen handlar då om att tolka och "läsa mellan raderna", då dessa slutsatser inte finns explicit 

uttalat i texterna. Detta liknar den läsning som provfrågorna efterfrågar inom kategorierna "dra enkla 

slutsatser" samt "sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera". Dessa 

läsförståelseprocesser utgörs av provfrågor som efterfrågar svar som innehåller slutsatser om vad som 

framkommer i texten, där läsningen då även här handlar om att "läsa mellan raderna" och tolka den 

lästa texten.  

Provfrågorna inom kategorin "reflektera och utvärdera" liknar provfrågorna inom kategorin 

"sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" då dessa provfrågor efterfrågar svar 

som kopplar innehållet i texten till världen utanför texten, vilket även liknar några av provfrågorna 
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inom kategorin "sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera". Detta eftersom denna 

kategori utgörs av provfrågor som efterfrågar svar som kopplar texten till världen utanför texten, i 

detta fall i form av elevens egna åsikter.  

Det som skiljer de båda proven åt är läsförståelseprocessen "granska och värdera innehåll, 

språk och textuella drag" som endast återfinns i det nationella provet år 2013 och således inte i det 

nationella provet år 2000. Det nationella provet år 2013 innehåller en typ av läsning som handlar om 

att granska och analysera texterna, exempelvis genom en stilanalys vilket således inte provet för år 

2000 gör.  

 

4.4 Läsprovens förhållande till respektive kursplan 

Nedan presenteras resultaten för de undersökta provens förhållande till respektive kursplan. Till att 

börja med presenteras resultaten i det nationella provet år 2000 i förhållande till kursplanen år 2000. 

Därefter presenteras resultaten i det nationella provet år 2013 i förhållande till kursplanen år 2011. 

  

4.4.1 Det nationella provet 2000 i jämförelse med kursplanen 2000 

I "Grundskolan. Kursplaner och för grundskolan 2000" finns kursplaner för svenskämnet med mål 

som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (Skolverket 2008:101). Det första målet 

som rör läsning är följande: 

 

Eleven skall [...] kunna läsa till åldern anpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra  länder samt 

saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna 

reflektera över det (Skolverket 2000:101). 

 

Detta mål återfinns även i det nationella provet då provfrågorna handlar om att "söka och inhämta 

information" vilket handlar om att återge innehållet i en text. Målet återfinns även genom att några 

provfrågor även handlar om att "reflektera och utvärdera", det vill säga reflektera över innehållet 

vilket det ovanstående målet således innehåller. Målet rör utöver detta endast vad eleverna ska läsa. 

Ett annat mål som berör läsning är följande: 

 

 Eleven skall [...] kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och  

 författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka (Skolverket 2000:101). 

 

Detta mål har också ett fokus på vad eleverna ska läsa mer än hur de ska läsa. I det nationella provet 

finns inte heller någon provfråga som förhåller sig till detta mål då provet inte fokuserar på att 
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eleverna ska reflektera över specifika skönlitterära verk "med betydelse för människors sätt att leva 

och tänka".  

 

4.4.2 Det nationella provet år 2013 i jämförelse med kursplanen 2011 

I det "Centrala innehållet" för kursplanen i svenska finns en underrubrik som heter "Läsa och skriva". 

Under denna underrubrik finns det en punkt som innehåller läsning: 

 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap,  

 tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang (Skolverket 2011:223). 

 

Det nationella provet 2013 förhåller sig till detta centrala innehåll i och med att det innehåller 

läsförståelseprocesserna "dra enkla slutsatser", "sammanföra och tolka information och idéer samt 

reflektera", "granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" samt "hitta efterfrågad 

information" som alla innefattar att förstå, tolka, analysera samt att finna budskapet, temat, motiv och 

syftet med texten samt även textens sammanhang.  

 I det ”Centrala innehållet” finns även en underrubrik som heter ”Informationssökning och 

källkritik”. Under denna rubrik finner vi även här en punkt som rör läsning, vilken lyder följande: 

 

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt 

(Skolverket 2011:227). 

 

Det nationella provet 2013 förhåller sig till detta centrala innehåll i och med att det innehåller 

läsförståelseprocessen "granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" som innefattar att 

sovra i en stor informationsmängd samt att ha ett källkritiskt förhållningssätt. Utöver dessa punkter 

innehåller kursplanen endast begreppet läsning med fokus på vad som ska läsas, vilket finns under 

rubriken "Berättande texter och sakprosatexter" i kursplanen.  

 

5 Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka former av läskunskaper som efterfrågas på de 

nationella proven år 2000 respektive år 2013 för betyget G respektive E. Syftet var även att jämföra 

dessa former av läsförståelse med de olika kursplanernas syn på läsning. Resultaten av 

undersökningen visar att de läskunskaper som efterfrågas i det nationella provet år 2000 för betyget 

G är läsprocesserna "söka och inhämta information", "sammanföra och tolka" och "reflektera och 

utvärdera". Resultaten visar även att de läskunskaper som efterfrågas på det nationella provet år 2013 

för betyget E är läsförståelseprocesserna "dra enkla slutsatser", "sammanföra och tolka information 
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och idéer samt reflektera", "granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" samt "hitta 

efterfrågad information". 

 De provfrågor som kategoriseras som "söka och inhämta information" efterfrågar svar som 

liknar den information som går att finna i texthäftet, vilket liknar PISA:s beskrivning av läsprocessen 

som är att välja ut och finna information i texten (PISA 2010:34). Bråten (2008:47) definierar 

läsförståelse som att å ena sidan utvinna den mening som texten förmedlar, det vill säga en textnära 

förståelse, och å andra sidan att skapa mening genom att dra slutsatser som går utöver texternas 

bokstavliga innebörd. De provfrågor som kategoriseras som "söka och inhämta information" handlar 

således mer om den textnära läsförståelsen. Eleverna får finna informationen i texten och får således 

inte skapa mening genom att dra slutsatser som går utöver texternas bokstavliga innebörd. Den 

textnära läsförståelsen efterfrågar även de provfrågor som ingår i det nationella provet år 2013. De 

provfrågor som efterfrågar denna typ av läsförståelse är de provfrågor som kategoriseras som 

läsförståelseprocessen "hitta efterfrågad information". Detta eftersom dessa provfrågor även de 

efterfrågar ett svar som liknar den information som går att finna i texthäftet. Dessa provfrågor 

efterfrågar således inte heller slutsatser som går utöver textens bokstavliga innebörd, såsom Bråten 

(2008:47) beskriver den andra delen av läsförståelsen.  

 De provfrågor som kategoriseras som "sammanföra och tolka" visar dock på båda delarna av 

den läsförståelse som Bråten (2008:47) beskriver. Provfrågorna inom kategorin "sammanföra och 

tolka" efterfrågar svar som innehåller slutsatser utifrån den lästa texten, vilket liknar PISA: s 

beskrivning av läsprocessen som är att processa det lästa för att nå en inre förståelse och att kunna 

dra slutsatser utifrån en del av en text eller hela textens innebörd (PISA 2010:34). Provfrågorna 

efterfrågar då både den textnära läsförståelsen där eleverna får utvinna den mening som texten 

förmedlar, samtidigt som eleverna även får skapa mening genom att dra slutsatser som går utöver 

textens bokstavliga innebörd. Detta gör även provfrågorna i det nationella provet år 2013. 

 Provfrågorna som kategoriseras som läsförståelseprocesserna "dra enkla slutsatser" och 

"sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" handlar om att dra slutsatser. 

Provfrågorna "dra enkla slutsatser" efterfrågar svar som visar exempel på en slutsats eller som 

innehåller slutsatser utifrån en eller flera delar av en text. Provfrågorna som kategoriseras som 

"sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" efterfrågar svar innehållande slutsatser 

om vad som framkommer i texten, samt i vissa av frågorna även elevernas egna åsikter med stöd från 

texten. Eleverna får tolka samt "läsa mellan raderna" för att söka svaren på provfrågorna. Båda 

läsförståelseprocesserna handlar därför både om att utvinna och skapa mening såsom Bråten 

(2008:47) beskriver läsförståelse. Eleverna får därför fungera som medskapare i deras läsning av 

texterna i båda de undersökta proven.  
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 Utöver dessa läsprocesser efterfrågar, som tidigare nämnt, även provfrågorna i det nationella 

provet år 2000 läskunskaper i form av att "reflektera och utvärdera" då provfrågorna efterfrågar svar 

som kopplar textens innehåll till det mer allmängiltiga, det vill säga världen utanför texten. Detta 

liknar PISA: s beskrivning av läsprocessen som är att eleven använder sig av världen utanför texten 

samt kan "kliva ur" denna för att kunna utvärdera den med objektiva ögon (PISA 2010:34). Lundberg 

& Herrlin (2005:14–15) beskriver vägen till läsförståelse som bland annat ett möte mellan läsare och 

text där läsaren ofta är konstruktiv och aktiv då denne använder sig av sina tidigare erfarenheter och 

förväntningar för att skapa innebörder från texten. De menar vidare att läsaren då fungerar som 

medskapare till texten. I det nationella provet år 2000 får eleverna också fungera som medskapare till 

texten utifrån Lundberg & Herrlins (2005:14–15) beskrivning av läsförståelse. Detta eftersom de 

besvarar provfrågorna som kategoriseras som "reflektera och utvärdera" och då får koppla till världen 

utanför texten samt använda sig av deras erfarenheter och förväntningar. Eleverna får således skapa 

innebörder från texterna på det sätt som Lundberg & Herrlin (2005:14–15) beskriver läsförståelse.  

 På det nationella provet år 2013 får eleverna också fungera som medskapare till texten utifrån 

Lundberg & Herrlins (2005:14–15) beskrivning av läsförståelse. Detta eftersom det nationella provet 

år 2013 innehåller provfrågor som kategoriseras som läsförståelseprocessen "sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera", vilka efterfrågar svar innehållande slutsatser om vad som 

framkommer i texten, samt i vissa av frågorna även elevernas egna åsikter med stöd från texten. I och 

med att eleverna får tillföra sina egna åsikter, och därmed använda sig av sina egna erfarenheter och 

förväntningar, får de skapa innebörder från texterna enligt Lundberg & Herrlins (2005:14–15) 

beskrivning av läsförståelse. 

 Det som skiljer de nationella provens "läsning" åt är att det nationella provet år 2013 

innehåller läsförståelseprocessen "granska och värdera innehåll, språk och textuella drag", vilket det 

nationella provet år 2000 således inte gör. Denna läsförståelseprocess innehåller provfrågor som 

efterfrågar svar där eleven får granska och analysera texter genom att ta hjälp av sina förkunskaper 

gällande texters stil och form. Lundberg & Herrlin (2005:15) menar att då läsaren har 

bakgrundskunskaper som relaterar till textens innehåll har denna en förmåga att göra så kallade 

inferenser. Det nationella provet år 2013 efterfrågar därmed läskunskaper som handlar om att kunna 

göra inferenser. Lundberg & Herrlin (2005:15) menar även att inferenser handlar också om att kunna 

läsa mellan raderna och gå bortom den information som textens innehåll ger i och med att läsaren har 

bakgrundskunskaper relaterat till textens innehåll. I både det nationella provet år 2000 och år 2013 

efterfrågas denna typ av läsning. Denna typ av läsning ingår i år 2000:s provfrågor inom kategorierna 

"sammanföra och tolka", där eleverna får läsa mellan raderna och dra slutsatser, samt "reflektera och 

utvärdera", där eleverna får koppla texten till det mer allmängiltiga, det vill säga världen utanför 

texten. Denna typ av läsning ingår i provet år 2013, utöver provfrågorna inom kategorin "granska och 
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värdera innehåll, språk och textuella drag", även i läsförståelseprocessena "dra enkla slutsatser" och 

"sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera" där eleverna får läsa mellan raderna 

och dra slutsatser. I båda de undersökta proven får således eleverna göra inferenser.  

 Lundahl (2009:150) skriver att grunden för de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk är att eleven ska utveckla sin förmåga att samtala om texter, vilket innefattar innehåll, 

form och budskap. Båda de undersökta nationella proven ger möjlighet att utveckla elevernas förmåga 

att samtala om texters innehåll och budskap i och med att de innehåller läsprocesserna "söka och 

inhämta information" respektive "hitta efterfrågad information" som rör innehållet, och 

läsprocesserna "sammanföra och tolka" respektive "sammanföra och tolka information och idéer samt 

reflektera" som båda rör innehåll och budskap. I det nationella provet 2013 får eleverna även 

möjlighet att utveckla deras förmåga att samtala om texters form, i och med att provet innehåller 

läsförståelseprocessen "granska och värdera innehåll, språk och textuella drag" som handlar om 

texters stil och form. Det nationella provet 2013 lever därför något bättre upp till syftet med det 

nationella provet enligt Lundahls (2009:150) beskrivning, då eleverna får möjlighet att utveckla sina 

förmågor att samtala om både texters innehåll, budskap och form.  

 Vad gäller de nationella provens förhållande till respektive kursplan återfinns följande mål ur 

kursplanen år 2000 i det nationella provet år 2000. 

 

Eleven skall [...] kunna läsa till åldern anpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra  länder samt 

saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna 

reflektera över det (Skolverket 2000:101). 

 

Målet innehåller läsprocesserna "söka och inhämta information" vilket handlar om att återge innehållet 

i en text. Målet innehåller även läsprocessen "reflektera och utvärdera", då det i målet står reflektera 

över innehållet.  

 Vad gäller det nationella provet år 2013 i förhållande till kursplanen år 2011 återfinns följande 

mål: 

 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap,  

 tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang (Skolverket 2011:223). 

 

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt 

(Skolverket 2011:227). 

 

I dessa mål återfinns läsförståelseprocesserna "dra enkla slutsatser", "sammanföra och tolka 

information och idéer samt reflektera", "hitta efterfrågad information" samt "granska och värdera 

innehåll, språk och textuella drag". 
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 Tengberg (2011:57) menar att den nya kursplanen tydligare svarar mot vilket sätt som 

eleverna ska läsa. Denna studie har endast studerat det centrala innehållet i den nya kursplanen och 

där finns begrepp som är tydligare än den gamla kursplanen i beskrivningen av hur eleverna ska läsa. 

Den nya kursplanen innehåller orden "lässtrategier", "förstå", "tolka", "analysera" samt "urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang". Den nya kursplanen 

innehåller även den källkritiska typen av läsning som i ”hur man sovrar i en stor informationsmängd” 

samt ”ett källkritiskt förhållningssätt”. Kursplanen år 2000 innehåller färre ord som berör hur eleverna 

ska läsa. Den innehåller orden "återge innehållet sammanhängande", "reflektera över det" och "sätta 

in i ett sammanhang". Den nya kursplanen år 2011 är därmed mer inriktad på vilket sätt eleverna ska 

läsa. Sofia Ask (2012: 15) skriver att den nya läroplanen Lgr11 har tagit fasta på lärarnas efterfrågan 

av tydligare direktiv och utifrån detta gjorts mer konkreta och mindre fria från tolkningsmöjligheter. 

Denna studie visar att den nya kursplanen gör detta när det gäller läsning, då den nya kursplanen 

innehåller fler ord som berör sättet som eleverna ska läsa på. Den nya kursplanen visar därmed på 

tydligare direktiv vad gäller läsning. 

 Syftet med de nationella proven är enligt Skolverket (2014) för det första att ge stöd till en 

likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och för det andra att bidra med underlag för att 

kunna analysera hur man på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå lyckas uppfylla 

kunskapskraven. De menar även att de nationella proven kan bidra till en konkretion av 

ämnesplanerna och kursplanerna samt till att fler elever når målen för ämnet i fråga 

(Skolverket:2014). Denna studie visar att de nationella proven konkretiserar de beskrivna målen ovan, 

då de nationella proven innehåller olika läsprocesser och läsförståelseprocesser som återfinns från ett 

mål ur respektive kursplan. 
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