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Sammanfattning 

Bakgrund till denna studie är ett intresse av att undersöka ett av de många internationella 

mätverktyg som appliceras på skola och elever. Resultat från dessa mätningar används ofta som 

måttstock i jämförelse mellan länder för att kunna döma dessa som bra eller mindre bra.   

Syftet med denna studie är att undersöka vilken typ av läsförståelse som efterfrågas i PIRLS 2011 

med fokus på sakprosatext. Studien har för avsikt att svara på forskningsfrågor rörande relation 

mellan frågor och sakprosatexter. Relationen mellan två sakprosatexter med tillhörande frågor 

från PIRLS 2011 har analyserats med analytiska verktyg hämtade från funktionell grammatik 

(textprocesser, temaorganisation) samt dialogisk grammatik (frågeorganisation). Studien utgår 

från ett funktionellt perspektiv på grammatik, läsförståelse, och sakprosatext. Studien visar bl.a. 

att de båda texterna är tematiskt uppbyggda på olika sätt samt att flerledade frågor i 

frågeformuläret används till att ge eleverna stöd när de ska svara på frågorna. Studien visar även 

att det finns skillnad i textprocesser vad gäller frågor och lästext. En av texterna varpå analysen 

görs har större skillnad vad gäller kopplingen mellan frågor och text än den andra texten. Analys 

visar även att frågor och text till viss del överensstämmer, dock inte till fullo. 
 
 
Nyckelord: PIRLS 2011, Sakprosa, Läsförståelse, Funktionell grammatik, Frågor, Textprocesser, 
Temaorganisation 
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Inledning 

Mitt intresse för internationella kunskapsmätningar, vilket är denna studies fokus, uppstod efter 

att resultat från PISAundersökningen 2012 offentliggjordes. Debatten gick hög i media om den 

nedåtgående trenden, orsak till resultat samt lämplig åtgärder för att stävja denna trend. Exempel 

på rubriksättningar till detta återfinns i “Sverige sämst i klassen” (Carp, 2012), “Björklund: Det är 

allvarligt” (Rosén, 2012), “Svenska elever allt sämre” (Zaccheus, 2013) samt “Svenska elever har 

backat mest” (Uppsala nya tidning, 2014). Jag upplevde att debatten var onyanserad och fördes i 

en domedagsdiskurs där den svenska skolan utmålades som ej kapabel till att ge eleverna den 

undervisning vilken den var utsedd att ge. Debatten saknade någon eller något som 

problematiserade detta, ingen av de röster jag stötte på pratade om provets premisser eller 

utformning. Det saknades någon som gav en mer nyanserad bild vilket ledde till att resultatet 

diskuterades flitigt men en kritisk blick på det prov som hade genererat resultatet saknades. När 

sedan möjligheten att få fördjupa mina kunskaper om internationella kunskapsmätningar gavs i 

och med detta arbete inom ramen för ett examensarbete på lärarprogrammet på Uppsala 

Universitet, tog jag den. 

 

Jag vill rikta ett tack till min familj, kurskamrater och framför allt till min handledare. Utan ert 

stöd hade denna studie ej kunnat genomföras! 
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Bakgrund 

 

Internationella test av läsförståelse 

PIRLS är, likt PISA som nämndes i inledningen, ett internationellt kunskapsprov. Bakom detta 

kunskapsprov står The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 

förkortat IEA, och är en organisation bestående av 60 medlemsländer. PIRLS testar 

elevkunskaper i läsförståelse (Mullis, Martin, Kennedy, Trong & Sainsbury, 2009, s. 7). Provet 

görs av elever som går i årskurs fyra och har genomförts vart femte år sedan 2001, dvs. tre 

gånger. I fokus står elevers läsförmåga, vilken skrivs fram som den viktigaste förmågan som 

elever utvecklar under sina tidiga skolår (a.a.). I PIRLS 2011 deltog 325 000 elever fördelade på 

49 länder (Mullis m.fl., 2012, s. 5). För svensk del deltog 4622 elever (a.a. s. 270). 

Skillnaden mellan PIRLS och PISA återfinns i de organisationer som utformar och genomför 

testen, vilka elever som testas, samt vad som testas. Bakom PISAundersökningen står 

Organisation for Economic Cooperation and Development, förkortat OECD, och är en 

organisation bestående av 34 medlemsländer. PISA testar elevkunskaper i läsförståelse, 

matematik och naturvetenskap (Skolverket, 2004). Proven görs av elever som är 15 år gamla och 

har genomförts vart tredje år sedan 2000, dvs. sex gånger. I fokus står förmågor som anses krävas 

i ett modernt samhällsliv (a.a. s. 21). 

De olika organisationernas syfte skiljer sig åt. IEAs syfte är skapa en gemensam plattform som 

möjliggör jämförelser av olika länders skolsystem samtidigt som OECDs syfte är att främja 

världshandel samt ekonomisk utveckling (Avdic, 2010, s. 280).  

PIRLS 2011 

Valet att studera PIRLS skedde utifrån två aspekter: tidsramen och närheten till materialet. 

Tidsramen för detta arbete är begränsat och därför behövdes material vilket ej tog lång tid att 

samla ihop. I och med att insamling och sammanställning av material är gjort i materialet ämnade 

det sig lämpligt för denna typ av uppgift. Närhetesaspekten var viktig ur ett tidsperspektiv 

eftersom ett material vilket skulle ta längre tid att samla in skulle försvåra möjligheten att 

genomföra studien inom utsatt tid. Då materialet fanns tillgängligt genom personal vid 

instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet, där detta 

arbete skrivs, hade jag en möjlighet att få tillgång till detta. 

Utgångspunkten i PIRLS 2011 är reading literacy, vilket här definieras som förmågan att 

kunna förstå och använda text på det sätt som krävs av samhälle och individer. Läsande skrivs 

fram som en konstruktiv och interaktiv process där läsaren är aktiv i sitt meningsskapande av text 
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där olika lässtrategier behövs för att skapa förståelse för innehåll, syfte och mening i text. 

Läsandet har tre syften, vilka är: att läsa för att lära sig, att läsa för att delta, samt läsning som nöje 

(Mullis mfl. 2009, s. 11). Denna definition ger en syn på läsande som något som sker hela tiden, 

som är aktivt och som kan ske på flera sätt. 

Det handlar således ej enbart om att kunna koppla språkljud till rätt bokstav, med betydelse att 

kunna koppla rätt fonem till rätt grafem, utan att besitta fonologisk, morfologisk, syntaktisk, 

semantisk och pragmatisk medvetenhet (Berg, 2011, s. 24). Att vara fonologiskt medveten 

innebär att förstå språkljudsskillnader samt när olika språkljud ska användas (Svantesson, u.å.). 

Exempelvis att förstå att bokstaven “b” har ett särskilt ljud samtidigt som bokstaven “a” har ett 

annat särskilt ljud. Att vara morfologiskt medveten innebär att förstå hur ord är uppbyggda av 

språkets minsta betydelsebärande enheter, dvs. morfemen. (Teleman, u.å.). Exempelvis består 

ordet “bollen” av morfemen “boll” + “en”. Att vara syntaktiskt medveten innebär att förstå hur 

ord kan kombineras för att skapa meningar (Teleman & Dahl, u.å.). Exempelvis att använda sig 

av orden ”sparka”, ”på” och ”bollen” för att skapa meningen ”sparka på bollen”. Att vara 

semantiskt medveten innebär att förstå innebörd i ord och uttryck (Dahl, u.å.), dvs. att besitta en 

lexikal ordförståelse. Exempelvis att ordet ”bollen” syftar på ett klotformat föremål som kan 

användas till att sparka på. Att vara pragmatiskt medveten innebär att förstå språkets 

användningsområde (Dahl, år saknas), dvs. ha en förståelse för att språk används på olika sätt 

beroende på situation, vem som talar och vem som är mottagare. Exempelvis är det vedertaget 

att använda ett visst språkbruk i akademiska skrifter samtidigt som det är vedertaget att använda 

ett annat språkbruk kring middagsbordet med familjen. 

Tre aspekter av läsande är i fokus i PIRLS 2011 (Mullis m. fl. 2009, s. 13): 

 

1.  Syften med läsande 

2.  Förståelseprocesser i läsande 

3.  Läsvanor och attityder till läsande 

 

Syften med läsande samt förståelseprocesser i läsande testas i det skriftliga provet. Elevernas 

läsvanor och attityder till läsande kartläggs med hjälp av enkäter som elever, vårdnadshavare, 

lärare samt rektorer svarar på. Elevenkäten berör elevens hemmiljö, inställning till läsning samt 

läsvanor. Vårdnadshavarenkäten berör hemspråk, vårdnadshavares utbildningdnivå samt 

vårdnadshavares inställning till läsning samt läsvanor. Lärarenkäten berör lärares inställning till 

läsande, möjligheter att utveckla reading literacy i klassrummet samt klassrumsklimatet. 

Rektorsenkäten berör tillgång på teknologi, föräldramedverkan, skolans lärandeklimat, rektors roll 

samt elevers kunskapsnivå gällande läsning. 

PIRLS utgår från två syften med läsning, att läsa för en litterär upplevelse samt att läsa för att 

tillgodogöra sig och använda information. Utifrån dessa testar PIRLS 2011 fyra olika 

läsförståelseprocesser (Mullis m. fl, 2009, s. 13): 
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1.  Återge explicit uttryckt information. 

2.  Göra enkla inferenser. 

3.  Tolka och integrera idéer och information. 

4.  Undersöka och utvärdera innehåll, språk och text. 

 

Att återge explicit uttryckt information betyder att läsaren ska hitta och återge efterfrågad 

information, det handlar inte om att tolka eller läsa mellan raderna utan istället efterfrågas saker 

som uttryckligen står i texten. Detta kräver en relativt omedelbar förståelse samt automatisk 

förståelse av texten. Exempel på textuppgiftstyper som prövar detta är (Mullis m. fl, 2009, s. 25): 

identifiera information som är relevant för frågan, att hitta definitioner av ord eller fraser, att 

identifiera när en berättelse sker eller att kunna beskriva ett tydligt utskrivet tema på en text. 

Att göra enkla inferenser betyder att läsa djupare än det som står i den utskrivna texten, att 

läsa mellan raderna och fylla de tomrum där texten inte uttryckligen skriver fram vad som har 

hänt eller vad något betyder. Exempel på textuppgiftstyper som prövar detta är (Mullis m. fl, 

2009, s. 26): förklara hur en händelse hänger ihop med annan, tolka huvudbudskapet ur en serie 

argument, bestämma vem/vilka ett pronomen syftar på, urskilja generaliseringar gjorda i texten 

eller redogöra för relation mellan karaktärer i berättelsen. 

Att tolka och integrera idéer och information betyder att läsaren skapar sig en djupare 

förståelse av texten genom att använda sig av sina kunskaper och upplevelser. Detta görs t.ex. 

genom att koppla explicita, dvs. tydligt utskrivna, eller implicita teman i texten till den 

förförståelse läsaren har av texten, händelser, teman eller annat som finns i texten. Exempel på 

textuppgiftstyper som prövar detta är (Mullis m. fl, 2009, s. 27): identifiera en texts tema, ge 

exempel på en karaktärs andra handlingsalternativ än det framskrivna, jämföra värdera olika typer 

av information, identifiera en texts stämning eller att tolka textens information utifrån verkliga 

händelser eller idéer. 

Att undersöka och utvärdera innehåll, språk och text betyder att läsaren ställer sig utanför 

texten och funderar kring vilken typ av text det är, vilket syfte som låg till grund för textens 

uppkomst eller författarens inställning till textens tema. Vidare är av intresse vilka metoder 

författaren har använt för att skapa mening i text och vilka verktyg som används för att skriva en 

text inom en viss genre. Exempelvis följer sakprosatexter specifika drag samtidigt som 

skönlitterära texter har andra framställningsmöjligheter. Exempel på textuppgiftstyper som 

prövar detta är (Mullis m. fl, 2009, s 29): värdera sannolikheten i att textens händelser skulle 

kunna hända i verkligheten, beskriva hur författaren gjorde för att skapa ett förvånande slut, 

värdera hur pass tydlig fakta i texten är eller att avgöra författarens perspektiv på textens tema. 

Eleverna läser både skönlitterära texter och sakprosatexter, fokus i denna studie är saksprosa 

och de två texterna ”Upptäck lusten att dagsvandra” och ”Mysteriet med jättetanden”, eftersom 

det är de båda prosatexter från PIRLS 2011 som släppt till allmänheten. 
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Elevresultat för respektive text är följande (siffrorna är hämtade från Med fokus på elevsvar: 

analys av svar som inte ger poäng i PIRLS 2011, Skolverket, 2013, s. 58-60):   

 

 

Figur 1. Cirkeldiagram som visar procentuell fördelning av de olika svarskategorierna i Upptäck 

lusten att dagsvandra. Totalt utgör elevsvar som ej genererade poäng 33%, fördelat på 29% nollsvar 

och 4% icke-svar. Majoriteten av svaren genererade 1 poäng och 7% av svaren genererade 2 

poäng. Av alla frågorna gav ett fåtal möjlighet att få två poäng, dvs. på flertalet av frågorna fanns 

möjlighet att få max ett poäng. Icke-svar är där svar saknas och nollsvar är svar vilka ej genererat 

poäng. 

 

 

Figur 2. Cirkeldiagram som visar procentuell fördelning av de olika svarkategoriernna i Mysteriet 

med jättetanden. Totalt utgör elevsvar som ej genererade poäng 46%, detta fördelat på 35% nollsvar 

och 11% icke-svar. Majoriteten av svaren genererade 1 poäng och 1% av svaren genererade 2 

poäng. Av alla frågorna gav ett fåtal möjlighet att få två poäng, dvs. på flertalet av frågorna fanns 
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möjlighet att få max ett poäng. Icke-svar är där svar saknas och nollsvar är svar vilka ej genererat 

poäng. 

   Cirkeldiagramen visar jämförelsevis att en större andel av svaren i Mysteriet med jättetanden 

genererade noll poäng samt att färre elevsvar gav två poäng i denna text. Sett till den totala 

fördelningen över svar som gav poäng kontra svar som ej gav poäng finns skillnader att 

uppmärksamma. I Upptäck lusten att dagsvandra har 67% av elevsvaren givit poäng samtidigt som 

54% av elevsvaren i Mysteriet med jättetanden har givit poäng.  

Olika perspektiv på internationella kunskapsmätningar 

Internationella mätningar utgår från vissa givna premisser vilket innebör att de omöjligen kan 

fånga allt som kan kopplas till skola och lärande. Exempelvis testar PIRLS läsförståelse och PISA 

testar naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Mätningarna är nulägesbeskrivningar av de 

nationella utbildningssystemen och resultaten används på olika sätt, av olika aktörer med olika 

syften. Förespråkare för dessa mätningar återfinns inom politiska och administrativa fält samtidigt 

som mer skeptiska röster återfinns bland företrädare i det vetenskapliga fältet (Pettersson, 2010). 

Mätningarna ger värdefull data vilket ger en möjlighet att jämföra länder internationellt, dock 

finns visst problematik i de tolkningar som görs av resultaten. Pettersson (a.a, s. 216) skriver att 

“kunskapsmätningar bör därför inte ensidigt tolkas som skapare av nulägesbeskrivningar, utan 

bör mer ses som en katalysator för hur en nationell nulägesbeskrivning kan legitimeras genom 

externa referenser”. 

Annan forskning (Hilton, 2006; Blum, Goldstein & Guérin-Pace, 2001; Bonnet, 2002) 

bekräftar denna kritik och skriver fram svårigheter som textöversättning, kulturella skillnader, 

skillnader i skolsystem, samt det svåra med att testa elever utifrån vissa premisser eller begrepp 

som kan ha stora skillnader mellan deltagande länder. 

Forskning vilken intar en positivare inställning till internationella test (Whetton, Twist & 

Sainsbury, 2007; Rutkowski, Gonzales, Joncas & Davier, 2010) skriver fram fördelarna med ett 

instrument som möjliggör jämförelse mellan länder utifrån många olika variabler. Vidare 

framhålls att den omfångsrika mängd data som skapas utifrån dessa test är en rik källa till 

information som öppnar för många olika forskningsingångar vilka ej enbart är begränsat till 

studier i och kring skolsystem, lärande eller andra skolrelaterade områden. Rutkowski mfl. (2010, 

s. 149) skriver att “the databases that are one of the end products of international LSAs are the 

result of a rigorous, collaborative process that provides a wealth of comparable data on the 

context of learning internationally”. LSA betyder “Large Scale assessment” vilket PIRLS är ett 

exempel på. 

Utifrån det ovan skrivna är det av intresse att studera villken relation mellan frågor och text 

som konstrueras i ett av de ovan nämnda internationella kunskapsproven, dvs. PIRLS 2011. Då 

läsförståelse skapas i samspel mellan läsinstruktioner, den text eleverna läser, samt de frågor 
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eleverna ska svara på, kommer frågorna och texterna att analyseras med avseende på relationen 

mellan frågor och text, samt om denna relation skiljer sig mellan de båda sakprosatexterna. 
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Forskningsöversikt 

Nedan presenteras tidigare forskning vilken är relevant för denna studie. Först presenteras 

lingvistiska perspektiv på läs- och skrivundervisning, följt av ämnesspecifika krav på 

läskompetens samt slutligen, forskning om frågors utformning och konsekvenser för svaret.  

Lingvistiska perspektiv på läs- och skrivundervisning  

Forskning kring läs och skrivundervisning kan delas i två perspektiv, lingvistiskt perspektiv samt 

literacy. Det lingvistiska perspektivet fokuserar på fonemens koppling till grafemen, dvs. att 

vägen till korrekt läsande sker genom att i första hand förstå kopplingen mellan ljud och bokstav 

samt att kunna de olika bokstävernas särskiljande ljud för att sedan sätta ihop dessa till längre ord 

eller fraser. Att fonologiskt kunna bearbeta text har i flera studier visat sig vara en viktig faktor i 

utvecklingen av läsförståelse (Høien, Lundberg, Stanovich & Bjaalid, 1995; Piasta, Purpura & 

Wagner, 2010; Treiman & Baron, 1983; Juel, 1988). Detta perspektiv har varit det mest 

framträdande i den svenska skolan (Andersson, 1986). Ljudmetoden kan placeras inom detta 

perspektiv eftersom den utgår från enskilda språkljud för att sedan sätta samman dessa till ord 

och meningar, denna metod kan spåras till till 1530-talet. (a.a. s. 46-47.) Ljudmetoden bygger 

enligt Kullberg (2006, s. 137138) på ett naturvetenskapligt förhållningssätt eftersom den betonar 

den tekniska aspekten av läsande framför förståelse av innehållet samt att den i början fokuserar 

på enkla förhållanden för att därefter gå mot det svårare.  

I en svensk kontext bör nämnas Jon Naeslunds (1956) studie gällande fördelar och nackdelar 

gällande en analytisk kontra en syntetisk läsmetod: ljudmetoden faller här i kategorin syntetisk 

läsmetod. Den andra kategorien utgörs av analytiska läsmetoder vilka använder sig av språkliga 

helheter som ord eller hela meningar som grund vid läsinlärning. Studiens metod var en 

komparativ analys de två olika läsmetoderna och bestod av 18 tvillingpar, dvs. totalt 36 elever i 

genomsnittsålder sex och ett halvt år. Studien gjordes genom att de tvillingparen delades in i två 

olika klasser om totalt 18 elever i varje klass där den ena tvillingen fick undervisning i analytisk 

läsmetod och den andra tvillingen fick undervisning i den syntetiska läsmetod. Klasserna fick en 

halvtimmes undervisning per dag, fem dagar i veckan under sex månaders tid, i de olika 

läsmetoderna. Samma lärare undervisade i de olika läsmetoderna i båda klasserna. Eleverna fick i 

årskurs ett och två skriva och göra olika prov vilka analyserades utifrån vilken läsmetod eleverna 

hade fått undervisning i samt hur många rätt eller fel eleverna hade. Proven bestod av muntlig 

stavning, tyst läsning, läsförståelsetest och diktamen. Även apparatur användes för att kartlägga 

elevernas läshastighet samt fixeringar vid ord i texterna de läste. Studien påvisar att den analytiska 

metoden ej ger mer positiva aspekter för de studerades läsförmåga än den syntetiska metoden. 

Studien påvisar bl.a. att “den syntetiska metoden ger större färdighet, när det gäller att korrekt 

läsa enstaka, särskilt lågfrekventa ord, eftersom eleverna på ett tidigt stadium lär sig behärska 
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sammanljudningens teknik” (a.a. s. 150). Studien kan anses vara utdaterad eftersom den delar upp 

elever i bättre eller sämre intellektuell förmåga baserat på deltagarnas uppmätta IQvärde. 

Studiens grundsats, dvs. elevernas IQ, är idag omdebatterad. Dock påvisar den en ständigt 

pågående diskussion kring läsinlärningens “rätta” metod.  

Astrid Ahl (1998) ger i sin avhandling en bild av den grundläggande läsundervisningen i sex 

olika skolor i Sverige. Resultat vad gäller huruvida skolorna använder sig av analytisk eller 

syntetisk läsmetod påvisar att samtliga skolor använder sig av bådadera, dvs. båda läsmetoderna 

existerar men då i hybridform. Exempelvis kan lektionsfokus vara fonem eller morfem samt hur 

dessa hänger samman men exempel finns även där t.ex. ord eller fraser får ligga till grund för att 

prata om språkets bestådsdelar. Läraren i studien påvisar en förståelse av varje elevs särart och en 

syn på skolelever som en ej homogen grupp, istället en grupp bestående av individer med olika 

förutsättningar och olika styrkor och svagheter. Ahl (a.a. s. 275) skriver “Detta är i 

överensstämmelse med den postmodernistiska andan av flexibilitet och avsaknad av klara 

gränser”. Detta synsätt gör det svårt att välja en enskild metod pga. elevernas skiftande 

kunskapsnivåer, istället behövs flera metoder att välja mellan för att kunna välja ut de metoder 

eller aspekter av metoder som bäst lämpar sig. 

Gösta Dahlgren och LarsErik Olssons avhandling (1985) berör barns uppfattning om 

läsningens funktion och form. 80 barn intervjuades varav 61 fyllde sju år och därmed skulle börja 

skolan, resterande barn fyllde sex år under samma tidsperiod och gick därför kvar i förskolan. 

Resultat från deras studie gällande läsningens funktion påvisar att barnen generellt ser läsning 

som läsinlärning och ett sätt att bli självständig, bra i skolan samt att det förknippas med 

vuxenblivande. Skillnad finns i att en större andel skolbarn i jämförelse med förskolebarn ser på 

läsande som något som kan utvecklas, dvs. det går att bli bättre på att läsa. Detta återfinns inte i 

samma utsträckning hos förskolebarnen. Vad gäller läsningens form påvisar studien att 96% av 

skoleleverna uttrycker läsprocessen vara av textuell karaktär (a.a. s. 193), dvs. med fokus i ett 

lingvistiskt perspektiv på text. 11% av eleverna uppgav att läsning var en förutsättning för prat, 

8% att läsning var en kontextuell process, 4% att läsning var en analytisk process och 2% att 

läsning var en interaktiv process. Eftersom en elev kunde svara att läsning bestod av fler än en 

processtyp överstiger den totala procentsatsen till mer än 100%. Med ett lingivitiskt perspektiv på text 

menas att eleverna uttrycker att de använder sig av fonem, dvs. de olika bokstavsljuden, för att 

sätta samman dessa till ord och meningar. Elevsvar från barn i skolåldern påvisar även i större 

utsträckning att läsning är läsinlärning än vad elevsvar från barn i förskoleåldern påvisar. 

Olubsola I. Esheit (2012) studie av läsundervisning vid fyra skolor påvisar vikten av 

undervisning som fokuserar på lingvistisk medvetenhet. Resultatet visar att den grupp elever som 

medvetet fick undervisning i enlighet med “synthetic phonics” fick bättre förståelse vad gäller 

fonem och morfem än motsvarande grupp som ej fick undervisning i enlighet med ”synthetic 

phonics”. Med “synthetic phonics” menas att eleverna först får undervisning i fonem för att 

därefter sätta ihop dessa till ord (a.a.). Inom den kontext som författaren befinner sig lärs 
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fonemen motsvarande bokstäverna: s, a, t, i, p och n ut för att sedan sättas ihop till ord bestående 

av tre fonem, t.ex. pin, sat, sit, tip, tin, pit och pa (a.a.). 

Ämnesspecifika krav på läskompetens 

Studier visar att läsning i olika skolämnen ej är en och samma sak, dvs. vart ämne har sitt egna 

ämnesspråk (Geijerstam, 2014; Veel, 1997; Coffin, 2004; Sellgren, 2011). Detta medför att utöver 

de mer basala läsfärdigheterna, exempelvis att kunna avkoda samt orientera sig i texten, behöver 

elever lära sig vilka textegenskaper som är specifika för vardera ämne. Erik Knain (2003) 

bekräftar detta i sin studie av 12 elevers läsning i naturvetenskap. Studien visar att elevernas 

läsning i naturvetenskap främst är till för att skaffa sig betyg eller att eleverna anser läroboken 

vara för teoretisk utan koppling till deras vardag. Då studien är baserad på elever bestående av två 

olika elevgrupper med olika läroböcker inom ämnet, påvisar den även viktiga aspekter av 

texttyper inom detta ämne. Den elevgrupp som hade den “enklare” boken, dvs. boken innehöll 

mindre text, färre begrepp samt mindre andel klassificeringar, visade större oförstånd mot det 

som de läste. Studien visar att intentionen att förenkla för dessa elever genom att skriva på ett 

enklare sätt skapar en bok vilken gör det svårare för eleverna att förstå det som förmedlas. 

Åsa af Geijerstam och Jenny W. Folkeryd (2013) har analyserat nollsvaren. dvs. svar som ej 

har genererat poäng, skrivna av elever i den svenska skolan i PIRLS 2011. Nollsvaren 

klassificerades utifrån fyra nollsvarstyper: svar som inte är tillräckligt fullständiga eller självständiga, svar 

som skiftar fokus när det gäller tolkning av frågan eller textens innehåll, svar som skiftat fokus i graden av 

generalisering eller svar som fokuserar erfarenheter utanför texten. Fyra texter med tillhörande elevsvar 

ligger till grund för analysen där två texter är sakprosatext och resterande två är skönlitterär text. 

Analyssvaren visar att texterna får olika utslag vad gäller nollsvarstyperna samt att skillnad finns 

mellan textkategorierna skönlitteratur och sakprosa. Skillnad i textkomplexitet finns även mellan 

sakprosatexterna. I jämförelse mellan Mysteriet med jättetanden och Upptäck lusten att dasgsvandra finns 

skillnad i antal huvudteman samt inom vilken tid texten utspelar sig. Enligt af Geijerstam och 

Folkeryd (a.a. s. 18-19) är Mysteriet med jättetanden av mer komplex karaktär då den utspelar sig 

under längre tid samt att fler centrala teman berörs. 

Vidare visar studien att den textbaserade rörligheten premieras och detta blir till viss del 

problematiskt eftersom detta bara är en del av det som räknas som textrörlighet i den svenska 

läroplanen (a.a. s. 53). Analysresultaten visar även att synen på läsförmåga i detta test skapar en 

smal norm för det som räknas som god läsförmåga. 

Agnes Edlings (2006) avhandling undersöker det semantiska innehållet i texter i svenska, 

samhällsvetenskap och naturvetenskap. Fokus i denna avhandling är till vilken grad 

ämnestexterna frågar efter specifika referenter, exempelvis vilken ordklass ett ord tillhör, eller 

abstrakta och generella referenter, exempelvis övergripande tankegångar eller ideologier. Resultatet 

påvisar att det finns stora skillnader mellan ämnen samt årskurs. I svenskämnet efterfrågades 

specifika referenter till största del, i samhällsvetenskap efterfrågades fler generella referenter än i 
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svenskämnet och i naturvetenskap efterfrågades till störst andel generella referenter (a.a. s. 84). 

Vad gäller den generella abstraktionsnivån per ämne fördelat över årskurserna visar studien att 

abstraktionsnivån är högre i högre årskurser. Abstraktion, menar Edling, består av specifikation, 

generaliserbarhet samt opersonligt förhållningssätt gentemot text (a.a. s. 4548). 

 

Forskning om frågors utformning och konsekvenser för svaret 

I Camilla Lindholms doktorsavhandling Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkare-patientsamtal 

(2003) undersöks hur frågor skapade av ett eller flera påståenden ringar in möjliga svar åt den 

andra deltagande parten i ett samtal. I fokus står samtal mellan läkare och patienter bestående av 

flerledade frågeturer, dvs. två eller flera frågor som ställs efter varandra eller frågor som 

underbyggs av påståenden. Undersökningen visar bland annat att flerledade frågeturer används 

för att stödja eller styra samtalspartnern i en viss riktning, att göra en fråga relevant i samtalet, 

definiera egna behov eller säkerställa tillräcklig respons. En fråga görs relevant i samtalet genom 

att exempelvis led ett refererar till något generellt som ringar in frågans kontext och uppföljande 

led är frågekonstruerad (a.a. s. 250-252). Att definierna egna behov görs genom att exempelvis i 

de första leden ange kontext för det frågan berör, för att i sista leden ställa frågan som faller inom 

samma övergripande tema som samtalet förs men faller utanför undertema i samtalet där samtalet 

befinner sig för tillfället (a.a. s. 256-259). 

Johan Hofvendahls magisteruppsats Flerledade frågor i institutionella samtal (2000) studeras 

flerledade frågor i institutionella miljöer, dvs. domstolsförhör, mödravårdenbesök, kontakt med 

med socialtjänst och polisförhör. Analysera görs av struktur, funktion samt led mellan syntaktisk, 

semantisk och pragmatisk relation. Undersökningen visar exempelvis att de led som inte används 

som frågeyttring används till att rama in en kontext inom vilken frågeyttringen senare kan ställas 

(a.a. s. 58 – 62). Undersökningen visar även att led kan användas som återknytande hjälpled för 

att referera till sådant som togs upp tidigare, dvs. sådant som togs upp tidigare i samtalet (a.a. s. 

62 - 63). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras teoretiska utgångpunkter vilka är relevanta för denna studie. Teoretiska 

utgångspunkter som denna studie vilar på är läsförståelse som kognitiv process, literacyperspektiv på läs- 

och skrivundervisning, och funktionell grammatik.  

Läsförståelse som kognitiv process 

Läsförståelse definieras som en process som innefattar tre delar: läsaren, texten och lässituationen 

(Snow, 2002 , s. 11). Det finns enligt Stenlund flera definitioner av läsförståelse och gemensamt 

för dessa är att de utgår från ett processtänkande kring läsförståelse (2011, s. 24). Läsförståelse är 

dels att utvinna den mening som texten vill förmedla samtidigt som det är att skapa mening 

genom att läsa mellan raderna och dra slutsatser ur det som står i texten (a.a; Eckeskog, 2013, s. 

21). Faktorer som påverkar läsförståelse är lingvistiska aspekter som syntaktisk medvetenhet, dvs. 

kunskap om hur ord kan kombineras för att skapa meningar och semantisk medvetenhet, dvs. att 

förstå innebörd i ord och uttryck. Andra faktorer är avkodningsförmåga, minneskapacitet, känslighet för 

berättelsestrukturer samt möjlighet till inferensskapande (Stenlund, 2011, s. 25-31). Avkodningsförmågan 

påverkar läsförståelsen genom att god avkodningsförmåga ger ett flyt i läsningen vilket medför att 

fokus i läsningen kan flyttas från att förstå ytliga aspekter, exempelvis ordbetydelse, till djupare 

aspekter av texten, exempelvis författarens syfte med texten. Minneskapacitet påverkar 

läsförståelsen genom att en begränsad minneskapacitet gör det svårare att förstå, behandla och 

bearbeta text och information. Känslighet för berättelsestrukturer påverkar läsförstålsen genom att 

kunskap i olika texttypers organisation underlättar bearbetandet av text. Exempelvis är det 

organisatorisk skillnad i en berättande text kontra en informativ text. Inferenser är att kunna gå 

djupare i texten från ytförståelsen (Stenlund, 2011, s. 30). Ytförståelse är exempelvis att kunna svara 

på frågor till en text där svaret står tydligt skrivet i texten, dvs. det krävs inte av läsaren att 

integrera olika delar i texten eller söka svaret genom att sammanföra flera olika källor i texten, 

något som kräver större kognitiv förmåga. Inferensskapande är en av tre faktorer som behövs för 

att utveckla läsförståelse, resterande två är övervakning av förståelse och känslighet för 

berättarstrukturer (a.a.). Det Stenlund menar med förståelseövervakning är att läsaren behöver vara 

uppmärksam och medveten om sitt eget läsande för att kunna upptäcka svårigheter och luckor. 

Berättarstrukturskänslighet återkopplar till ämnesspråk (Geijerstam, 2014; Veel 1997; Coffin, 2004; 

Sellgren, 2011), dvs. att läsaren behöver ha kunskap i vad som är specifikt för texter i olika 

ämnen. Förståelseövervakning är även viktigt i aktiv läsning. Med aktiv läsning menas att läsaren 

vet hur och varför vissa lässtrategier ska användas vid olika textgenrer, att läsaren kan bedöma sin 

egen förståelse och att läsaren går i dialog med, samt vågar ifrågasätta, texten (Reichenberg, 2005, 

s. 11-12). Inferensskapandet sker i den aktiva läsningen av sig självt genom att läsaren vet när det 
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ska göras eller efterfrågas, läsaren behöver alltså inte bli styrd till den djupare läsning utan detta 

sker automatiskt.  

Eckeskog (2013, s. 26) menar att mening i text uppstår när läsaren är målmedvetet engagerad i 

att tänka under tiden läsningen sker och att olika lässtrategier hjälper läsaren att bli medveten om 

olika saker i en text. En del strategier kan användas övergripande, dvs. de kan användas oavsett 

var läsaren är i läsningen, andra lässtrategier kan kopplas till olika delar av läsningen: före, under 

och efter (Roe, 2014, s. 105-142). Före läsningen behöver förkunskaper och erfarenheter 

aktiveras eftersom för stort avstånd mellan det som läsaren möter i texten och förkunskaper gör 

det svårare att knyta an till det som ska läras (a.a. s. 115). Andra strategier som är viktiga före 

läsningen är att skapa sig en översikt av texten, att förstå målet med läsningen och att skapa 

motivation för läsningen. Under läsningen behöver läsaren övervaka sin förståelse, dra slutsatser ur 

det lästa, vara selektiv vid läsande, urskilja viktig information, fokusera på språk och textstruktur 

och kunna bedöma texten (a.a. s. 118-138). Dessa aspekter är liktydiga med Stenlunds 

förståelseövervakning. Efter läsningen behöver läsaren sammanfatta huvudbudskapet i det lästa samt 

reflektera över läsandet,(a.a. s. 140-142). 

Literacyperspektiv på läs- och skrivundervisning 

Literacy, eller det mer svenskklingande benämningen av begreppet, litteracitet var tidigare ett 

snävare begrepp än vad det är idag. Från att ha betytt läs- och skrivförmåga i betydelsen urskilja 

språkljud eller sammanfoga bokstäver till ord är det idag ett begrepp som räknar in fler faktorer 

än att kunna avkoda och inkoda (Schmidt, 2011, s. 39). En literacysyn på text, i jämförelse med 

det lingvistiska perspektivet, öppnar för fler tolkningsmöjligheter vilket tar i beaktande att fler 

förmågor och färdigheter behövs för att kunna skapa mening i och av text. 

En vidareutveckling av literacy finns i form av new literacy studies där man menar att läsande och 

skrivande är integrerat och något som ständigt lärs om i olika meningsfulla sammanhang, dvs. det 

går ej att hävda att läs och skrivinlärningen någonsin tar slut eftersom varje läs eller 

skrivsituation är unik (Danielsson & Selander, 2014; Ivanič, 2004). Enligt Roz Ivanič (a.a., s. 

222224) kan språk tolkas som bestående av fyra lager. Lager ett är den lingvistiska synen på 

språk, vilket också är den smalaste synen på språk av dessa fyra lager. Lager två består av 

kognitiva aspekter av språk och hur språk används. Lager tre är händelse, dvs. inom vilket 

sammanhang språk används, språkanvändandets intention, interaktion från omgivning samt tid 

och plats där språkanvändandet sker. Lager fyra är den sociokulturella och politiska kontext där 

språkanvändandet sker. Från new literacy studies perspektiv är meningen i varje text bestående av 

flera tolkningar samtidigt, tolkningar som görs, verifieras, falsifieras och byts ut ständigt (Langer, 

1995). Forskning inom detta fält har gjort forskningenfältet literacy mer pluralistiskt (Schimdt & 

Gustavsson, 2011, s. 36) vilket öppnar för fler möjliga tolkningar av literacy.  
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Funktionell grammatik 

Funktionell grammatik har sin grund i Michael Hallidays teori om språk. Den funktionella 

grammatiken är en språkmodell där: 

1. betydelse och funktion - inte form - är utgångspunkten. 

2. kontext och språkbruk inte används för att förklara avvikelser och fel, utan snarare 

ses som grunden för hela grammatiken. 

3. grammatiken inte bara ger uttryck för utan också skapar betydelse (Holmberg & 

Karlsson, 2013, s. 10-11). 

Den funktionella grammatiken delar in språklig funktion i tre metafunktioner: interpersonell, 

ideationell och textuell (a.a. s. 20-24). Med interpersonell metafunktion menas att vi i användandet 

av språk är kontaktsökande gentemot andra samt att vi förhåller oss till andra därigenom, dvs. 

social interaktion. Med ideationell metafunktion menas att vi i språkandet beskriver våra 

erfarenheter av världen runt omkring oss, dvs. påvisar en tolkning av verkligheten. Med textuell 

metafunktion menas att vi i språkandet förmedlar information med hjälp av språket och kan 

skapa samband mellan olika bitar av information, dvs. hur betydelse skapas genom att olika delar 

av information kombineras. 

    De fyra textprocesser med vilka texterna analyserades är materiell process, mental process, relationell 

process och verbal process. Dessa processer fångar in det ideationella i texten (a.a, s. 73). Process är 

det i en sats som görs, känns, sägs eller finns till samt binder ihop första- och andradeltagare (a.a. 

s. 74). Processer utgörs av verbgrupper, vilka kan bestå av flera ord. I satsen Kalle skulle gå hem 

utgör exempelvis skulle gå verbgrupp. Dock kan endast ett ord utgöra processkärna, denna 

återfinner vi i verbet gå i föregående exempelmening. Processkärnan står för verbgruppens 

erfarenhetsmässiga huvudbetydelse. De ord i en verbgrupp som inte är processkärna 

kännetecknas som hjälpverb eftersom de hjälper till att uttrycka processbetydelsen (a.a. s. 77).  

    Materiell process skriver fram en förändring i den yttre världen och kräver oftast någon form av 

energi, något händer eller någon eller något gör något (a.a. s. 80). Exempel på mening som 

innehåller materiell process är: 

Apan (förstadeltagare) lyfte (materiell process) stolen (andradeltagare).  

    Mental process skriver fram vad förstadeltagare tänker på ett på ett symboliskt plan, dvs. det sker 

på ett mentalt plan (a.a. s. 85). Exempel på mening som innehåller mental process är: 

Apan (förstadeltagare) hörde (mental process) deras rop (andradeltagare). 

    Relationell process skriver fram relation mellan första- och andradeltagare eller en enda deltagares 

existens. Denna process skriver fram förhållanden och därför sker ingen synbar förändring (a.a. s. 

89). Exempel på mening som innehåller relationell process är: 

Apan (förstadeltagare) har (relationell process) svart päls (andradeltagare). 

   Verbal process skriver fram att något sägs, fysiskt av en person eller symboliskt av en skylt, 

affisch eller dylikt (a.a. s. 94). Exempel på mening som innehåller verbal process är:  

Apan (förstadeltagare) sa (verbal process) hej (andradeltagare). 
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Tematisk organisation 

Varje text utgörs av teman vilka finns explicit och implicit. Enligt Hellspong & Ledin styrs 

läsarens tankar åt vissa håll med hjälp av dessa (1997, s. 117). De explicita teman är utskrivna 

samtidigt som implicit tema återfinns mellan raderna. Rubriksättning är exempel på något som talar 

om explicit tema samtidigt som textens underliggande tema, med vilket menas de eller det tema 

som återfinns utifrån en tolkning av det som står, utgör textens implicita tema. Till skillnad från tal, 

vilket sker mellan två eller flera parter, är skrift inte beroende av att en mottagare finns med när 

texten skapas. Eftersom mottagaren inte finns där måste texten själv upplysa om sitt ämne, vilket 

den gör i form av explicit tema i exempelvis rubriksättning eller kursiverad text i anslutning till 

rubriken (a.a, s. 121). Vanligaste sättet att påvisa explicit tema är i rubriken, kursiverad text i 

anslutning till rubriken eller genom att texten är indelad i underrubriker. Underrubrikerna ger 

information om vilken formation som läsaren kommer att stöta på i textavsnittet. I denna studie 

sker en indelning av texten i explicit tema, explicit underordnat tema och implicit tema. 
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Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovan skrivna bakgrund samt tidigare forskning ämnar denna studie 

undersöka vilken typ av relation mellan fråga och text som konstrueras i PIRLS 2011 med fokus 

på sakprosatext. Detta syfte har genererat följande forskningsfrågor: 

 

 Vilken är relation mellan frågor och text rörande teman? 

 Vilken är relation mellan frågor och text rörande verbprocesser? 

 Vilken är relationen mellan de båda läsuppgifterna rörande frågeformer? 
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Metod 

För att kunna svara på forskningsfrågorna gjordes kvantitativa textanalyer av 

läsförståelseuppgifterna Mysteriet med jättetanden och Upptäck lusten att dagsvandra, som vardera 

består av en sakprosatext med tillhörande frågeformulär. Frågorna till texterna har analyserats 

utifrån verbprocess samt om de är enledade eller flerledade. Sakprosatexterna har analyserats med 

avseende på verbprocesser, explicit tema, explicit underordnat tema samt implicit tema.  

Kvantitativ och kvalitativ textanalys 

Textanalys är ett sätt att fånga explicita eller implicita meningar i en text. Detta kan göras på 

kvalitativt eller kvantativt sätt. Fördel med kvantitativ textanalys är dess möjlighet att ge reslutat 

på en större mängd data, nackdel är att det ej är möjligt att gå in på djupet på datan. Fördel med 

kvalitativ textanalys är möjligheten att ge mer djupgående resultat på en mindre mängd data. De 

två textanalystyperna ger antingen bredd, dvs. kvantitativ textanalys, eller djup, dvs. kvalitativ 

textanalys. Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 197) är kvantitativ textanalys ett användbart verktyg 

när svar söks på frekvens eller hur stort utrymme vissa kategorier i texten får. Frekvens och 

utrymme är det kvantitativa analysverktygets främsta fokus där intresset, istället för att uttolka 

textens underliggande mening, är att ge resultat av en eller flera kategoriers förekomster i texten. 

Tidigt skede i processen är att fundera på och definiera analysenheter samt vilka variabler som 

ska registreras i dessa analysenheter, dvs. data samt vilka variabler som ska analysera datan  (a.a. s. 

200-208). Exempel på variabler är formvariabler vilka fokuserar på olika ytliga egenskaper, t.ex. 

rubriksättning, bildsättning eller texttyp. Annan variabelform är innehållsliga variabler vilka 

fokuserar på aspekter i text som inte finns lika ytligt, t.ex. meningslängd, antal substantiv kontra 

verb eller implicit texttema.  

Hellspong & Ledin (1997, s. 11) vidhåller att textanalys är användbart för att påvisa texters 

innehåll, dvs. vad de egentligen menar, men lägger även till att textanalys är användbart för att 

påvisa hur något sägs, dvs. vilka medel författaren använder för att skriva fram innehållet. Dessa 

två aspekter, innehåll och utfomning av innehåll, samspelar till att skapa mening och är 

svårskiljbara eftersom de är beroende av varandra. Textens innehåll blir påverkat av det sätt varpå 

innehållet framskrivs samtidigt som omvänt förhållande även gäller, dvs. sättet att skriva texten 

påverkas av innehållet i texten. 

Holme & Solvang (1991, s. 157-162) skriver angående förutsättningar för det konkreta arbetet 

vid kvantitativ textanalys att den är uppdelad i olika faser. Fas ett består av val och definition av 

problemområden, fas två är utveckling av den teoretiska begreppsapparaten och frågeställningen 

och fas tre består av uppläggning och strukturering av undersökningen. När dessa tre faser är 

färdiga kan arbetet påbörjas med analysen. 
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Kvalitativ textanalys kan, i jämförelse med kvantitativ textanalys, ge mer ingående svar på 

mindre mängd data. Där kvantitativ textanalys kan ge svar om frekvens och utrymme (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 197) kan kvalitativ textanalys ge svar på frågor som 

inte kan besvaras genom att läsa av texten ytligt. Genom att läsa en text mer djupgående och 

analysera den mening som texten skapar är det möjligt att uttala sig angående vilka implicita 

meningar som konstrueras i texten. 

Urval 

Eftersom en stor del av texterna i PIRLS återanvänds till nästkommande test var urvalet delvis 

gjort innan jag fick materialet i mina händer. Frisläppta texter från PIRLS 2011 består av två 

skönlitterära texter och två sakprosatexter. Sakprosatexterna valdes utifrån Geijerstam & 

Folkeryd (2013, s. 39) vilka skriver fram att resultat för läsning av sakprosatext bland svenska 

elever har försämrats 2011 i jämförelse med 2006. Resultat för läsning av skönlitterära texter 

ligger på samma nivå i mätningarna. I PIRLS 2011 är skillnaderna mellan skönlitterära texter och 

sakprosatexter värt att uppmärksamma. För skönlitterär text visar resultatet att totalt 29% av 

svaren är icke-svar eller nollsvar, 4% icke-svar och 25% nollsvar, för sakprosatext är totalt 40% 

icke-svar eller nollsvar, 8% icke-svar och 32% nollsvar (a.a, s. 41-42). Icke-svar är där svar saknas 

och nollsvar är svar vilka ej genererat poäng. Detta påvisar en tydlig skillnad dels i fördelningen 

felsvarstyper sinsemellan, samt hur stor del totalt av svaren som ej genererade poäng. 

Fördelningen över de olika felsvarskategorierna visar att dubbelt så stor andel elevsvar i 

sakprosatext gav ett icke-svar jämfört med samma kategori för skönlitterär text. 

Material 

Material i denna studie är två läsförståelseuppgifter bestående av sakprosatexterna “Upptäck 

lusten att dagsvandra” samt “Mysteriet med jättetanden” med tillhörande frågeformulär. 

Grepstad (1997, s. 500) definierar sakprosa enligt följande:  

“Sakprosa er føremålsretta og situasjonsprega saksframstilling av individuelle eller kollektive 

forfattarar som styrer lesinga av tekstane i retning av deira intensjonar. Framstillinga er prega av 

etterlikning av etablerte skrivemåtar og sjangrar, dominert av tekstsamspel og autorisert gjennom 

tekstar som alt ligg føre”.  

Två faktorer blir här framträdande: sanningsanspråket samt ett etablerat skrivsätt vilket har 

grund i tidigare texter. Utifrån sanningsanspråket kan sägas att sakprosa framställer sanningar 

och hur fenomen är konstruerade, hänger ihop eller förhåller sig till varandra. Sakprosatextens 

grund i tidigare texter har sin förklaring att texter av denna typ, jämförelsevis med skönlitterär 

text, ej öppnar för skrivtekniska experiment eller ickenormativt skrivande. Exempelvis skulle 

en labbrapport skriven med diktnorm falla utanför sakprosatextens definition och därmed ej 

vara gångbar inom det den var ämnad för, dvs. tetxen blir ej bruklig inom detta fält. Oavsett 
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författarens ambition kan avvikelse från given textnorm ge läsaren intryck av att texten är 

mindre trovärdig inom bruklig textnorm.  

Verklighetsanspråket bekräftas av Anders Örom (1997, s. 8) som skriver fram att sakprosans 

relation till verkligheten är metonymisk samtidigt som skönlitterär text är av metaforisk relation 

till verkligheten. Metaforisk relation till verkligheten ger vidare tolkningsmöjlighet än metonymisk 

relation samt öppnar för fler möjliga beskrivningar eftersom den ej besitter det sanninganspråk 

som en  metonymiska relation, per definition, besitter. Örom skriver angående texttypernas olika 

relation till verkligheten att detta är lättare att glömma inom sakprosa eftersom det finns en 

naturvetenskaplig norm som bas där texten framstår som objekjtiv och sann (a.a.). Metaforisk 

relation till verkligheten behöver inte betyda en icke-sann beskrivning av verkligheten, istället 

skrivs fram att textförfattarens subjektiva tolkning av en verklighet är textens grund och således 

blir just en tolkning av verkligheten vilken ej är gångbar inom fält med hårt styrda textnormer 

som t.ex. recept, historiebeskrivningar och vetenskaplig text. 

Utöver dessa två faktorer kännetecknas sakprosatext även av informationsordning och 

pragmatisk intention. Med informationsordning menas att informationen i texten är framskriven 

på ett sätt vilket gör det tydligt för läsaren vad texten vill förmedla. dvs. textens syfte och innehåll 

är överblickbart och framkommer tydligt. Ett recept vilket är skrivet normenligt, dvs.  som 

sakprosa, ger en tydlig överblick vad gäller namn på maträtt, ingredienser som krävs samt 

arbetsordning. Motsvarande recept skrivet icke normenligt skulle försvåra tillagning av maträtten 

samt att det skulle ta längre tid att tyda receptet för att ursklija vad som behöver göras. 

Med pragmatisk intention menas att sakprosatext vill få läsaren att agera på något sätt eller lära 

sig något. Olika exempel på detta är recept, här ska läsaren få överblick över ingredienser och 

arbetsgång för att tillaga en maträtt, eller bruksanvisningar, här ska läsaren få överblick över 

material som behövs och arbetsgång för att bygga ihop någonting.  

Utifrån de ovan framskrivna definitionerna åsyftas i denna analys en sakprosadefinition 

bestående av fyra delar: sanningsanspråk, grund i tidigare text, informationsordning, samt pragmatisk 

intention. 

“Upptäck lusten att dagsvandra” utgörs av en broschyr i svart och vitt som handlar om att 

dagsvandra. En stor del av texten består av listor som skriver fram vad som är bra att tänka på 

för att vandra tryggt, hur en dagsvandring kan planeras samt sådant som är bra att packa med sig. 

Övrig text skriver fram positiva sidor med vandring: att det ger motion, att det ger möjlighet att 

upptäcka nya saker och att det är fritt att välja själv hur vandringen utformas. Broschyren 

innehåller även en karta med kartförklaring. I denna karta finns olika potentiella besöksmål på 

vandringen och i kartförklaringen finns angivet hur lång tid en vandring till vardera besöksmål 

förväntas ta. Broschyren är utsmyckad med bilder på bl.a. djur och insekter. På framsidan av 

broschyren finns en bild på en grupp barn som är ute på en vandring. Totalt är broschyren två 

sidor lång. Textens sanningsanspråk utgörs av broschyrentextens sätt att framställa vandring, dvs. 

som något positivt, och de positiva effekterna av vandring. Grund i tidigare text utgörs av att texten 
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är utformad i enlighet med textnorm, dvs. borschyrens text använder sig avv enbart positiva 

argument till vandring samt att den är utformad i enlighet med hur brocshyren vanligtvis ser ut. 

Pragmatisk intention utgörs av att texten uppmanar läsaren att ge sig ut och vandra. 

“Mysteriet med jättetanden” utgörs av en historisk exposé över upptäckten av dinosaurien 

Iguanodon. Texten tar sin startpunkt vid fossilfynd före 1800-talet och vad som kunde vara 

konsekvensen av att lägga fram en teori om att det förr hade funnits levande varelser som nu var 

utdöda på den tiden. Senare i texten skrivs fram hur senare tiders ideal möjliggjorde att 

upptäckter av fossil och teorier om vad dessa kunde vara bidrog till att nya upptäckter gjordes. 

Texten avslutas med att övergripande skriva om hur tidsideal förändras och kunskap har sin 

grund i tidigare kunskap. Vardera sida har en bild i färg och totalt är berättelsen fem sidor lång. 

Textens sanningsanspråk utgörs av att texten skriver fram hur de tidiga upptäckterna möjliggjorde 

senare upptäckter vilket i sin tur möjliggjorde att forskarna kunde lägga fram til teori om 

Iguandon. Grund i tidigare texter utgörs av att texten, på ett kronologiskt vis, skriver fram hur 

upptäckten av Iguanodon skedde. Informationsordning utgörs av att det i direkt anslutning till 

rubriken finns en förklarande text till ordet fossil samt att det i slutet finns ett sammanfattande 

parti som återkopplar till tidigare textavsnitt i texten. Pragmatisk intention utgörs av att texten 

förmedlar information kring Iguanodon på ett kronologiskt vis vilket gör att läsaren kan, utifrån 

texten, lära sig om Iguanodon. 

Till vardera texterna finns frågeformulär vilket eleverna ska svara på. Frågorna är utformade 

på två sätt, flervalsfrågor eller öppna frågor. Flervalsfrågor består av fyra alternativ där eleven ska 

kryssa i det svar som är rätt, öppna frågor kräver att eleven konstruerar svaret själv. För att en 

likvärdig bedömning ska ske finns en bedömningsguide till frågorna, i denna förklaras hur svaren 

ska vara utformade för att generera poäng. “Upptäck lusten att dagsvandra” har ett frågeformulär 

som består av 12 frågor. “Mysteriet med jättetanden” har ett frågeformulär som består av 14 

frågor. 

Bearbetning av data samt analysmetoder 

Sakprosatexterna samt frågorna fick jag tillgång till i form av digitala dokument från Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. Texterna skrevs ut och 

efter utskrift skedde läsning, först översiktligt och sedan djupare, för att få ett grepp om vilken 

typ av texter det var samt vilka teman de berörde. Efter detta skedde analys av sakprosatexter och 

sedan analys av frågorna. 

Analys av tematisk organisation i sakprosatexterna. 

Analys av tematisk organisation i sakprosatexterna gjordes genom att läsa texterna noga flertalet 

gånger samt dela in texten i explicit tema, explicit underordnat tema eller implicit tema. 

Indelningen i explicit tema, explicit underordnat tema eller implicit tema gjordes genom att 

texterna först analyserades översiktligt för att utröna explicit samt explicit underordnat tema för 
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att sedan läsas närmare för att utröna implicit tema. Det som skrevs fram i titeln eller i anslutning 

till titeln kategoriserades som explicit tema. Exempelvis är fossil explicit tema i “Mysteriet med 

jättetanden” trots att detta inte nämns i titeln samtidigt som explicit tema i “Upptäck lusten att 

dagsvandra” återfinns i dess titel. Se nedan för förklaring varför. Eventuella underrubriker 

kategoriserades som explicit underordnat tema, exempelvis återfinns flera explicit underordnade 

teman i “Upptäck lusten att dagsvandra” samtidigt som detta saknas i “Mysteriet med 

jättetanden”. Teman i texterna som ej var explicita, dvs. tydligt utskrivna, kategoriserades som 

implicit tema. Exempelvis återfinns flera passager i “Mysteriet med jättetanden” vilka berör 

evolution, något som ej textens titel eller andra indikationer skriver fram. 

Analys av frågornas utformning (en- eller flerledade) 

Med frågor till skaprosatexterna menas de frågor till sakprosatexterna Mysteriet med jättetanden och 

Upptäck lusten att dagsvandra som eleverna ska svara på. Frågorna har analyserats utifrån om de 

utgör enledade eller flerledade frågor. 

Enledad eller flerledad fråga. Detta är relevant att undersöka hur frågorna är formulerade i termer 

av antal led, eftersom en flerledad fråga antingen kan göra det lättare eller svårare att svara på 

frågorna. Johan Hofvendahl skriver i sin magisteruppsats Flerledade frågor i institutionella samtal 

(2000) om flerledade frågor i samtalsspråk och hur frågor träder fram i tid. Detta görs genom att 

analysera struktur, funktion samt leden mellan syntaktisk, semantisk och pragmatisk relation. 

Studien som är i fokus i denna uppsats analyserar skriftspråk och därför har applicering av 

Hofvendahls begrepp enledad fråga och flerledad fråga skett på skriftspråk istället för samtalsspråk.  

Med led menas ett självständigt frågesegment ur innehållssynpunkt, dvs. det behöver inte 

utökas för att förståelse ska skapas. Detta kan skapas med en frågeformad enkel satskonstruktion, 

och frågan bli då enledad. En fråga anses vara flerledad om den innehåller minst två led vilka utgör 

delar av en enda övergripande kommunikativ handling och där minst ett led är frågeformat, jmf. 

Hofvendahl (2000, s. 40). Om samtliga led i en flerledad fråga hänvisar till samma textavsnitt där 

frågans svar återfinns är detta till stöd när frågan ska besvaras, men om leden hänvisar till olika 

delar av textavsnittet eller foksuerar på något olika aspekter av texten än det som är i fokus i 

annat led kan detta försvåra möjligheten att svara rätt på frågan. Exempelvis är 

frågekonstruktionen ”En vetenskapsman visade Gideon Mantell en tand från en Leguan. Varför 

var detta viktigt för Gideon Mantell?” bestående av två led. Led ett utgörs av den första 

meningen, dvs. påståendesatsen ”En vetenskapsman visade Gideon Mantell en tand från en 

Leguan.”. Led två utgörs av den andra meningen, dvs. frågesatsen ”Varför var detta viktigt för 

Gideon Mantell?”. I detta fall kan vi se att leden kompletterar varandra, led ett visar vilken del av 

texten som är relevant för att svara på frågan och led två specificerar frågan som ska besvaras av 

eleven. 
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Analys av verbprocess i frågor och prosatexter 

Textanalys av prosatexterna gjordes genom att först utforma ett schema där förekomst av vardera 

processtyp kunde noteras. Schemat med fyra rader, ett för vardera process, fylldes i varefter de 

olika processerna påträffades i texterna, se figur 3.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Processanalysschema vilken användes vid analys av textprocess.  

 

När de olika processerna påträffades skrevs detta in under antal, när analysen av texterna var slut 

sammanställdes antal för vardera processtyp. 

Efter detta genomfördes analysen flera gånger för att säkerställa reliabiliteten. Efter detta 

analyserades samma texter av en kurskamrat för att etablera en medbedömarreliabilitet. Analyser 

gjorda av författaren och analyser gjorda av kurskamrat överensstämde till 85%. 

Även frågorna till lästexterna har analyserats med avseende på verbprocesser som finns i 

frågornas formulering. Verbprocess är relevant att undersöka eftersom det påvisar vilken 

processtyp som återfinns i frågorna, om detta ej överenstämmer med processer i lästexterna 

försvårar detta när frågorna ska besvaras. Dessa begrepp förklaras mer ingående i efterföljande 

text. 

Detta har gjorts genom att ett identitiskt schema likt det som användes vid analys av 

verbprocesser i lästexterna har använts. Processen var identisk, dvs. när de olika processerna 

påträffades skrevs detta in under antal, när analysen av texterna var slut sammanställdes antal för 

vardera processtyp. För att säkerställa validiteten i analysen gjordes varje analys tre gånger samt 

att utomstående person genomförde en kontrollanalys. Om oklarhet eller skillnad uppstod i 

analysresultat togs detta upp till diskussion, definition och förståelse diskuterades sedan för att ny 

samsyn skulle uppstå. 

Etiska överväganden 

Denna studie skrivs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer inom 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (2002). Materialet var anonymiserat innan jag fick ta 

del av det och en blankett att ej röja känsliga uppgifter fylldes i och skickades till Skolverket. 

Materialet har förvarats på ett säkert sätt samt endast visats för medbedömare och handledare 

som falsifierade eller verifierade analyserna.  



 

 28 

Reflektioner kring metodvalet 

En studie har har hög validitet om den mäter det som den säger sig mäta. Sker det motsatta, att 

studien mäter saker som den inte är ämnad att mäta, brister studien i validitet. I denna studie 

analyseras vilken typ av läsförståelse som efterfrågas i PIRLS 2011 utifrån:  

1. Frågor till sakprosatexterna. 

2. Sakprosatexter eleverna läser för att kunna besvara frågorna. 

3. Sambandet mellan frågor och text. 

 Detta görs genom att analysera efterfrågat tema/texttema, textprocess och en- eller flerledad 

fråga. Frågor till sakprosatexterna analyseras med hjälp av en ledanalys, samt genom att definiera 

textprocesser och teman. Sakprosatexter eleverna läser för att kunna besvara frågorna analyseras 

genom att identifiera tematisk organisation och textprocess. Sambandet mellan frågor och text 

analyseras genom en jämförelse mellan frågor och text med avseende på textprocesser och teman.  

Dessa fem analysverktyg ger en viss bild av läsförståelse i läsförståelseuppgifterna, hade andra 

analysverktyg valts hade andra aspekter av läsförståelse kunnat påvisas. Exempelvis är fokus i 

textprocess textens ideationella metafunktion och analyserar sådant som kan analyseras utifrån 

detta. Att tolka texterna utifrån analysverktyg som fångar aspekter av interspersonell eller textuell 

metafunktion i texterna hade även det kunna användas för att studera läsförståelse, dock hade 

andra analysverktyg behövts. 

Studien använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder i form av analys utifrån 

processförekomst som kvantitativ metod. Som kvalitativ metod återfinns analyser utifrån enledad 

eller flerledad fråga och tematisk analys av sakprosatexterna. 

Hög reliabilitet har en studie om analys utförs på ett korrekt och noggrant sätt utifrån de 

analysverktyg som används i studien. För att öka reliabiliteten i denna studie har varje analys 

utförts tre gånger samt att en utomstående person har genomfört en medbedömning av 

analyserna. Analyser gjorda av författaren och analyser gjorda av kurskamrat överenstämde till 

85%. I de fall där analyserna ej var överensstämmande togs detta upp till diskussion vilken 

utmynnade i nya analyser vilka i sin tur medbedömdes av samma utomstående person. Fördelar 

med detta arbetssätt är att en mer träffsäker definition och förståelse av analysverktygen skapas. 

Att analys utfördes flertalet gånger minskar risken att analysverktygen används på et otydligt och 

osystematiskt sätt samt att de mäter det önskvärda. Självfallet kan det ifrågasättas om enbart en 

utomstående person som verifierar eller falsifierar svaren och antal analyser för varje 

analysverktyg är tillräckligt för att hävda att analyser utförs på korrekt sätt. 
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Analys 

Nedan presenteras analyser vilka studien bygger på. Först presenteras jämförande analys av 

processer i frågorna och processer i sakprosatexterna. Efter detta presenteras jämförande analys 

av texttema i sakprosatexterna och slutligen presenteras jämförande analys av en- eller flerledade 

frågor till de båda sakprosatexterna. 

Jämförande analys av processer i frågorna och processer i sakprosatexterna 

Materiell process i frågorna till Upptäck lusten att dagsvandra återfinns t.ex. i fråga 3 (s. 5) ”Vilka två 

saker bör du enligt broschyren hålla i minnet när du vandrar i grupp?”. Detta eftersom ordet 

hålla kräver energi, någon eller något håller i någonting. Denna frågekonstruktion innehåller även 

en materiell process i form av ordet vandrar. Materiell process i sakprosatexten Upptäck lusten att 

dagsvandra återfinns t.ex. i meningen ”Välj ut en rolig och intressant plats att vandra till”. Samma 

sak gäller här likt föregående exempel, det krävs energi för att gå. 

    Mental process i frågorna återfinns t.ex. i fråga 2 (s. 5) ”Ange två intressanta saker som du kan 

komma att se på en dagsvandring och som nämndes i broschyren”.  Detta eftersom att seendet 

görs genom ögonen men processen att tolka och förstå det som ses sker mentalt. Mental process i 

sakprosatexten återfinns t.ex. i ”Genom att vandra kan du få se vilda växter, fåglar och djur”. 

Samma sak gäller här, seende sker men och detta är något som sker mentalt.  

   Relationell process i frågorna återfinns t.ex. i fråga 1 (s. 5) ”Vilken är broschyrens viktigaste 

budskap till dig om vandringar?”. Detta eftersom den skriver fram förhållande mellan 

”broschyrens viktigaste budskap till dig om vandringar” och ”vilken”. Reationell process i 

sakprosatexten återfinns t.ex. i ”Att dagsvandra är roligt och ger bra motion!”. Detta eftersom det 

skriver fram förhållandet mellan ”roligt och ger bra motion” och ”att dagsvandra”. 

    Verbal process i frågorna återfinns t.ex. i fråga 4 (s. 6) ”I vilken del av broschyren talas det om 

att du måste vara rätt klädd med tanke på vädret? ”. Detta eftersom broschyren symboliskt 

”talar” i detta fall, dvs. broschyren menar något. Verbal process i sakprosatexten återfinns t.ex. i 

”Tala sedan om för honom eller henne att du är tillbaka”. Detta eftersom att tala i detta fall 

syftar på en person som ska tala.  

    I frågorna till Upptäck lusten att dagsvandra är materiell process den mest förekommande, följt av 

mental process samt slutligen relationell och verbal process. I sakprosatexten Upptäck lusten att dagsvandra 

är relationell process ungefär lika vanlig som materiell process (27/31 st), därefter följer mental process 

(10) samt slutligen verbal process (2).  

Det som bl.a. går att utläsa av analysen är att både frågor och sakprosatext består till minsta 

del av verbal process. I sakprosatexten förekommer dessa processer under ett och samma stycke 

som består av tre meningar samtidigt som två av tre verbala processer i frågorna syftar till annat 

stycke än detta. Den mest förekommande processen i lästexten är relationell process samtidigt som 
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den inte till lika stor del är förekommande i frågorna, här är istället den mest förekommande 

processen materiell process. 

Verbal process återfinns i tidigare nämnda fråga 4, fråga 2 ”Ange två intressanta saker som du 

kan komma att se på en dagsvandring och som nämndes i broschyren”, samt i fråga 8 ”Varför är 

det viktgt att tala om för någon när du räknar med att vara tillbaka från din vandring?”. Av dessa 

tre frågor är det endast fråga 8 som syftar på det stycke i sakprosatexten där verbal process återfinns. 

Övriga två frågor använder sig av verbformerna ”nämnde” och ”talas” samtidigt som de syftar på 

stycken i texten där inte talande förekommer i den meningen att någon uppmanas säga någonting 

eller bild ger information. 

 

Materiell process i frågorna till Mysteriet med jättetanden återfinns t.ex. i fråga 5 (s. 14) ”Varför sattes 

Bernard Palissy i fängelse?”. Detta eftersom det det krävs energi för att sätta någon i fängelse. 

Materiell process i sakprosatexten Mysteriet med jättetanden återfinns t.ex. i ”När människor för länge 

sedan hittade enorma fossil visste de inte vad det var” (s. 9). Detta eftersom det krävs energi för 

att att hitta något, samt att hitta något görs av någon eller något. 

    Mental process i frågorna återfinns t.ex. i fråga 8 (s. 15) ”Gideon Mantell trodde att tanden 

kunde har tillhört olika typer av djur”. Detta eftersom att tro någonting är något som sker på ett 

mentalt plan. Mental process i sakprosatexten återfinns t.ex. i ”Dessa enorma ben fick en del 

människor att tro på jättar” (s. 9). Detta eftersom att tro sker på ett mentalt plan. 

    Relationell process i frågorna återfinns t.ex. i fråga 1 (s. 13) ”vad är ett fossil?”. Detta eftersom det 

skriver fram förhållande mellan ”vad” och ”ett fossil”. Relationell process i sakprosatexten återfinns 

t.ex. i ”Han var en berömd krukmakare” (s. 10). Detta eftersom var skriver fram förhållande 

mellan ”Han” och ”en berömd krukmakare”. 

    Verbal process i frågorna saknas. Verbal process i sakprosatexten återfinns i t.ex. ”Han kallade 

varelsen Iguanodon” (s. 12). Detta eftersom verbet kallade signalerar att det är något som gjordes 

verbalt. 

    

Mest förekommande process i frågorna är materiell process, följt av relationell process, mental process 

samt slutligen verbal process vilket saknas. För sakprosatexten är mest förekommande textprocess 

relationell process, följt av materiell process, mental process samt slutligen verbal process. Ytterligare ett 

resultat i analysen är att verbal process finns till minst del i både frågor och sakprosatext. I frågorna 

finns inte denna process alls och i sakprosatexten förekommer det på två ställen där det på båda 

ställena benämns med verbet kalla fast i olika tempus. Utöver den tidigare nämnda meningen 

återfinns processen i ”Idag kallar vi dem dinosaurier”. Det går även att utläsa av analysen att 

mest förekommande processen i frågor respektive sakprosatext skiljer sig åt. Frågorna består till 

största del av materiell process samtigt som det i sakprosatexterna till största del är relationell process.  
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I en jämförelse mellan sakprosatexterna visar analyserna att båda texerna till största del består av 

relationell process, följt av materiell, mental  och verbal process. 

Tematisk analys av frågor och lästexter. 

Nedan följer analyser av frågorna till texterna samt texterna. Frågorna har analyserats utifrån en- 

eller flerledad fråga och efterfrågat texttema. Texterna har anlyserats utifrån texttema. 

Upptäck lusten att dagsvandra 

Nedan följer en sammanställning av resultat för texten Upptäck lusten att dagsvandra med 

tillhörande frågor. 

 

Fördelning av texttema som efterfrågas i frågorna ser ut som följer:  

Explicit tema 1 av 12 st. 

Explicit underordnat tema 11 av 12 st. 

Implicit tema 0 av 12 st. 

 

I sakprosatexten Upptäck lusten att dagsvandra återfinns följande textteman:  

Explicit tema Dagsvandra 

Explicit underordnat tema Vandra tryggt 

Planera dagsvandring 

Packa rätt 

Kartförklaring 

Fördelar med vandring 

Implicit tema Naturen är vacker 

Motion är bra 

 

Explicit tema återfinns i rubriken till lästexten ”Upptäck lusten att dagsvandra” och i frågorna 

efterfrågas detta tema vid ett tillfälle, vilket sker i den enledade fråga 12 (s. 9) ”Ge två skäl från 

broschyren till varför du skulle välja denna led”. Eleverna ska i denna fråga motivera varför de 

har valt en av de utmärkta vandringarna. Eftersom det i frågan inte specificeras att valet måste 

grundas på kartan med kartförklaring kategoriserades detta som det övergripande temat, dvs. 

efterfrågat explicit tema. 

Explicit underordnat tema åtefinns t.ex. i textavsnittet ”Vandra tryggt” vilket ger tips på vad en 

vandrare måste tänka på för att vandra tryggt. Efterfrågat explicit underordnat tema återfinns t.ex. i 

den enledade fråga 7 (s. 7) ”Vad bör du göra för att undvika att bli trött alltför snart?”. Här 

efterfrågas åsyftas temat ”vandra tryggt” vilket kategoriseras som explicit underordnat tema i 

skaprosatexten.  



 

 32 

I sakprosatexten finns två implicita teman: naturen är vacker och motion är bra. Dessa återfinns på 

flera ställen i texten, exempelvis pekar meningen ”Lägg märke till landskapets och naturens 

skönhet samtidigt som du får hälsosam motion”, vilket återfinns under ”Vandra tryggt”, ganska 

starkt på detta. Andra textavsnitt som pekar på detta är den lista som skriver fram fördelar med 

vandring, i denna analys kategoriserad som fördelar med vandring under explicit underordnat tema, där 

står exempelvis ”Håll dig i fysisk form!” och ”Du kan vandra till vackra platser och se fantastiska 

vyer”. Efterfrågad implict tema förekommer ej. 

 

Mysteriet med jättetanden 

Nedan följer en sammanställning av resultat för ”Mysteriet med jättetanden” med tillhörande 

frågor. 

 

Fördelningen av textteman som efterfrågas ser ut som följer: 

Explicit tema 2 st. 

Explicit underordnat tema 0 st. 

Implicit tema 12 st. 

 

I sakprosatexten Mysteriet med jättetanden återfinns följande textteman: 

Explicit tema Jättetanden 

Fossil 

Explicit underordnat tema - 

Implicit tema Evolution 

Kunskap har grund i tidigare upptäckter 

Arkeologiska upptäckter 

 

Explicit tema, vilket är jättetanden och fossil, återfinns i rubriken (s. 9) ”Mysteriet med jättetanden” 

samt i texten som finns i direkt anslutning till rubriken (a.a.) som förklarar innbörden av ordet 

fossil. Anledning till att denna text kategoriserades med två explicita teman är att jättetanden 

förekommer i textens rubrik samt att fossil återfinns i direkt anslutning till rubriken, samt är det 

textavsnittets fokus. I frågorna återfinns efterfrågat explicit tema vid två tillfällen, exempelvis i den 

enledade fråga 1 (s. 13) ”Vad är ett fossil?”. I denna fråga ska eleverna svara på frågan genom att 

välja rätt svartalternativ av fyra möjliga. 

 Explicit underordnat tema saknas i texten eftersom det saknas underrubriker som delar in texten 

tematiskt, i och med detta saknas det även efterfrågat explicit underordnat tema. Detta eftersom det är 

analystekniskt svårt att kategorisera en fråga utifrån ett tema som saknas i texten.  

Däremot återfinns tre stycken implicita teman i texten, dessa är evolution, kunskap har grund i 

tidigare upptäckter och arekologiska upptäckter. Textavsnitt som indikerar evolution återfinns 
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exempelvis i det avsnitt där Gideon tar med den upphittade tanden, omnämnd som jättetanden i 

rubriken, till en forskare som studerar leguaner (s. 11-12). När Gideon får se en leguantand drar 

han slutsatsen att tanden måste ha tillhört ett djur som såg ut som en leguan fast större eftersom 

den upphittade tanden är mycket större än en leguantand. Efterfrågat implicit tema som hänvisar till 

evolution återfinns i den flerledade fråga 10 (s. 16) “En vetenskapsman visade Gideon Mantell en 

tand från en leguan. Varför var detta viktigt för Gideon Mantell?”. För att svara rätt på frågan 

krävs att eleverna hämtar svar ut det tidigare nämnda textavsnittet i sakprosatexten. De tre 

implicita teman efterfrågas totalt 12 gånger i frågorna. 

Det implicita texttemat kunskap har grund i tidigare upptäckter återfinns exempelvis i det textavsnitt 

som skriver fram hur Gideon Mantell ändrade sina idéer om hur Iguanodon såg ut (s. 13). Stycket 

efter detta berör Gideon Mantells upptäckter och hur dessa ligger till grund för vad forskare vet 

idag om iguanodon. Efterfrågat implict tema som hänvisar till kunskap har grund i tidigare upptäckter 

återfinns exempelvis i fråga 13 (s. 17) “Senare upptäckter visade att Gideon Mantell hade fel om 

hur Iguanodon såg ut. Fyll i de tomma rutorna i tabellen”. I denna uppgift ska eleverna fylla i en 

tabell med skillnader mellan hur Gideon Mantell ansåg en Iguanodon såg ut och hur forskare idag 

tror att en Iguanodon såg ut.  

Det implicita temat arkeologiska upptäcker återfinns exempelvis i översta stycket på sida 13 

“Många år senare hittade man flera kompletta skelett från Iguanodon”. I samma textavsnitt står 

även “De här upptäckterna gjorde att vetenskapsmännen ändrade sina idéer om hur Iguanodon 

såg ut” (a.a.). Eftefrågat implicit tema som hänvisar till arkeologiska upptäckter återfinns i t.ex. fråga 14 

(s. 18) “Vilken upptäckt visade att Gideon hade fel om hur Iguanodon såg ut?”. I denna fråga ska 

eleverna hämta svaret ur det textavsnitt som nämndes på s. 13. 

Jämförande analys av frågornas konstruktion 

Nedan följer en sammanställning över huruvida frågorna är enledade eller flerledade. 

Upptäck lusten att dagsvandra 

I frågorna till Upptäck lusten att dagsvandra ser fördelningen av en- och flerledade frågor ut som 

följer:  

Enledad 6 av 12 st. 

Flerledad 6 av 12 st. 

 

I frågorna är alltså fördelningen av enledad och flerledad fråga lika stor, 6 stycken för vardera 

kategori. En enledad fråga återfinns i t.ex. fråga 1 (s. 5) ”Vilket är broschyrens viktigaste budskap 

till dig om vandringar?”. En flerledad fråga återfinns i t.ex. fråga 12 (s. 9) som är uppbyggd på 

annorlunda sätt än de övriga frågorna. I frågan uppmanas eleven först att göra ett val ”Planera en 

vandring med hjälp av kartan över Utkiksberget och kartförklaringen. Ta reda på vilken du skulle 

välja.” Här ska eleverna göra ett individuellt val av de inskrivna vandringsrutterna i 
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kartförklaringen. När eleverna gjort detta ska de ge belägg för varför de väljer denna led, ”Ge två 

skäl till varför du skulle välja denna del” (s. 9). Detta skiljer från övriga frågor vilka är uppbyggda 

likt fråga 11 (s. 9). ”Vilka två saker kan du få veta genom att studera kartförklaringen?”. Dessa 

frågor söker aspekter i texten som eleven ej själv får välja.  

    Inför fråga 5, 6, 7, 8, 9 och 12 lotsas eleverna till rätt del i frågeformuläret där svar finns. 

Lotsning till fråga 5 och 6 sker i form av den flerledade instruktionen ”Titta på packlista. Använd 

den för att besvara frågorna 5 och 6” (s. 6). Lotsning till fråga 7 och 8 sker i form av den 

flerledade instruktionen ”Titta på avsnittet Vandra tryggt. Använd det för att besvara frågorna 7 

och 8” (s. 7). Detta är en uppmanande frågekonstruktion som används för att referera till var i 

lästexten som svaret finns. 

Mysteriet med jättetanden 

I frågorna till  Mysteriet med jättetanden ser fördelningen av en- eller flerledad fråga ut som följer:  

Enledad 10 av 14 st. 

Flerledad 4 av 14 st. 

 

I frågorna är fördelningen en- och flerledad fråga 10 stycken enledade och 4 stycken flerledade. Enledad 

fråga återfinns t.ex. i fråga 4 (s. 14) ”Vilken var Bernard Palissys nya ide?”. Flerledad fråga åtefinns 

t.ex. i fråga 8 (s. 15) ”Gideon Mantell trodde att tanden kunde ha tillhört olika typer av djur. Fyll i 

tabellen för att visa vad som fick honom att tro det”. Här används led ett för att lotsa till en 

specifik mental process i lästexten, dvs. frågan berör Gideon Mantell och denne försök till att 

definiera vilken djurtyp tanden tillhörde. I led två uppmaninas eleverna att fylla i en matris där de 

ska skriva in varför Gideon trodde att tanden kunde ha tillhört t.ex. en växtätare, vilket även är 

det som de blir poängsatta på. Argument till varför Gideon trodde att tanden kunde ha tillhört de 

olika djurtyperna återfinns i texten. 

    Fråga 8 (s. 15) och 13 (s. 17) är uppbyggda på ett för frågeformuläret annorlunda sätt, övriga 

frågor är antingen flervalsfrågor eller att eleverna ska hitta information i texten som de ska 

använda till att skriva sitt svar. I fråga 8 (s. 15) och 13 (s. 17) ska eleverna fylla i en matris, 

eleverna ges här ej närmare förklaring till hur detta ska göras mer än att det över de två 

kolumnerna som matrisen består av finns beskrivning av vad vilken typ av information de olika 

kolumnerna ska innehåll. För att svara på dessa frågor behöver eleverna kunna skapa förståelse av 

två av de bilder (s. 12-13) som finns i texten. Dessa två bilder visar hur Gideon Mantell trodde 

Iguanodon såg ut samt hur dagens forskare tror att Iguanodon såg ut.   
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Sammanfattning av analysresultat 

I analysen av frågorna går att utläsa att skillnader mellan sakprosauppgifterna, dvs.  läsa text och 

svara på tillhörande frågor, återfinns i fördelningen av en- eller flerledade frågor, fördelning av 

efterfrågat texttema samt fördelning av processer.  

Skillnad i en- eller flerledad fråga visar att fördelningen är ojämn mellan de båda texterna. I 

Upptäck lusten att dagsvandra är fördelningen jämn, dvs. det är lika stor del flerledade frågor som 

enledade frågor. Motsvarande finns ej i Mysteriet med jättetanden, här är istället merparten (10 av 14) 

enledade samtidigt som ett fåtal är flerledade (4 av 14).  

Vad gäller textteman visar analysen att skillnad finns i antal explicita, explicit underordnade och 

implicita teman. I Upptäck lusten att dagsvandra återfinns 1 explicit tema, 5 explicit underordnade teman och 

2 implicita teman. I frågorna efterfrågas explicit tema 1 gång, explicit underordnat tema 11 gånger och 

implicit tema efterfrågas inte. I Mysteriet med jättetanden återfinns 2 explicita teman, 0 explicit underordnade 

teman och 3 implicita teman. I frågorna efterfrågas explicit tema 2 gånger, explicit underordnat tema 

efterfrågas inte och implicit tema 12 gånger.  

Likheter vi kan hitta är att explicit tema efterfrågas till liten del samt att samtliga tre textteman ej 

efterfrågas. För Mysteriet med jättetanden efterfrågas inte explicit underordnat tema och för Upptäck 

lusten att dagsvandra efterfrågas inte implicit tema. 

Skillnader är att explicit underordnat tema inte efterfrågas i Mysteriet med jättetanden samtidigt som 

samma kategori efterfrågas till stor del i Upptäck lusten att dagsvandra. Omvänt förhållande gäller för 

implicit tema, detta efterfrågas till stor del i Mysteriet med jättetanden samtidigt som det inte efterfrågas 

i upptäck lusten att dagsvandra.  

Vad gäller processer i texterna och frågorna visar analys att skillnader finns i hur stor del en 

process finns representerad i texterna och hur stor del den finns representerad i frågorna. I texten 

till Upptäck lusten att dagsvandra är relationell process den mest representerade processen, i frågorna till 

texten återfinns relationell process mest. Annan skillnad är till vilken grad de olika processerna 

representeras i lästexterna och finns i frågorna, relationell process finns representerade till stor del, 

31 av 69 gånger, samtidigt som det i frågorna återfinns 3 av 22 gånger. I Mysteriet med jättetanden är 

materiell process den mest representerade processen, i frågorna till texten återfinns relationell process 

mest. Annan skillnad är att verbal process finns representerad i texten samtidigt som detta sknas i 

frågorna. Likhet är att frågorna består till stor del av motsvarande fördelning processer i texterna. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer de analysresultat som presenterades i föregående kapitel att diskuteras i 

relation till forskningsöversikt och teoretiska utgångpunkter. Avsnitt ett diskuterar analysresultat 

relaterat till forskningsöversikt och avsnitt två diskuterar analysresultat relaterat till teoretiska 

utgångspunkter.  

Diskussion kopplat till forskningsöversikt 

Kapitlet forskningsöversikt presenterades utifrån tre perspektiv: lingvistiska perspektiv på läs- 

och skrivundervisning, literacyperspektiv på läs- och skrivundervisningen och forskning om 

frågors utformning och konsekvenser för svaret. Här följer diskussion av analysresultaten i 

relation till dessa. 

Analysen visar att en del av de enledade frågorna fokuserar på ordens semantiska betydelse, 

dvs. ordens innebörd. Detta kan kopplas till Naeslund (1956) och dennes resultat att syntetisk 

läsmetod var fördelaktig vid läsinlärning eftersom eleverna fick större färdighet att korrekt läsa 

enstaka ord, vilket även bekräftas av andra studier (Eshiet, 2012; Naeslund, 1956, s. 150). Något 

som kan skapar vissa svårigheter i jämförelsen är att Naeslunds studie berör den tidiga läs- och 

skrivinlärningen, dvs. den som sker i början av skolgången och eleverna som prövades i PIRLS 

2011 var elever i årskurs fyra. Något som spelar in i elevernas läsförståelse och som ligger till 

grund för läsförståelsen är vilken läsmetod de tränades i när de började skolan. Historiskt sett har 

den syntetiska varit mest förekommande och den syntetiska modellen, då främst koppling fonem 

till grafem, har visat sig viktig i utvecklandet av läsförståelse (Andersson, 1986; Juel, 1988; 

Treiman & Baron, 1983 & Wagner, 2010). 

 Funktion och form i frågorna, som ramar in vilken typ av läsning som ska ske i texterna, är av 

främst analytisk karaktär vilket ger en annan bild av läsning än den som presenteras i Dahlgren & 

Olsson (1985). Deras studie påvisade att eleverna, till 96% ansåg att läsning främst var av textuell 

karaktär, något som inte frågorna kan anses göra till lika stor del då de skapar en läsning som 

kräver mer än kunnande av textuell karaktär. Exempel på detta är den frågekonstruktion där 

elverna ska fylle i en matris för att påvisa skillnader i bilderna som återfinns i ”Mysteriet med 

jättetanden”. 

Analysresultaten tangerar till viss del Ahls (1998) hybridform av läsmetod, då sakprosatexterna 

behöver läsas med både textuell och analytisk närhet  för att kunna svara på frågorna. 

I texterna och frågorna fanns likheter men det fanns även faktorer som skilde dem åt, detta 

gör att eleverna behöver se på dessa från ett multimodalt perspektiv istället för ur ett strikt 

lingvistiskt perspktiv. Exempelvis återfinns process som frågar efter skillnader i bild och detta 

medför att eleverna även behöver kunna tolka bilder för att få poäng i provet. 
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Analyserna av textteman kopplat till Ivaničs (2004) fyra språklager visar att PIRLS återfinns i 

lager ett, dvs. explicit och explicit underordnat tema, och i lager två, dvs. implicit texttema. Då samtliga 

tre tematyper är efterfrågade textteman i frågorna återfinns avkodningsaspekter av läsande, platser i 

lager ett hos Ivanič, samt textteman som kräver förståelse för hur språk används och 

inferensskapande, lager två hos Ivanič. 

Både Mysteriet med jättetanden och Upptäck lusten att dagsvandra består till största del av relationella 

processer och till minsta del av verbala processer. Detta eftersom relationell process skriver fram 

förhållande, dvs. hur något eller någon förhåller sig till någon eller något, samtidigt som verbal 

process utgörs av att något sägs av någon eller något. Om texterna istället hade varit skönlitterära 

hade analyserna visat betydligt större del verbal process eftersom denna texttyp är mer subjektiv 

genom att den försöker tolka världen från någon eller någons perspektiv. Sakprosa är visserligen 

även det ett tolkande av världen från vissa premisser men texttradition och ämnesspråk skapar 

text som verkar vara mer objektiv än motsvarande skönlitterär text. Då vardera ämne har sitt 

ämnesspråk sker läsning utifrån olika premisser beroende på om det är ett ämne där texterna 

utgörs av sakprosa, exempelvis kemi och fysik, eller skönlitteratur, exempelvis språkstudier 

(Geijerstam, 2014; Veel, 1997; Coffin, 2004; Sellgren, 2011).  

En av skillnaderna mellan sakprosatexterna är att Upptäck lusten att dagsvandra innehåller flera 

explicit underordnat texttema, vilket saknas i Mysteriet med jättetanden. Detta gör att den förstnämnda 

texten är något mer lättöverskådlig och lättorienterad eftersom underrubrikerna aviserar vad 

efterföljande textstycke handlar om (jmf med Geijerstam och Folkeryds analys av samma texter i 

2013, s. 18-19).  

Även analys av den tematiska organisationen i lästexterna bekräftar detta då af Geijerstam och 

Folkeryd skriver fram att Mysteriet med jättetanden är mer komplex, analys i denna studie påvisar att 

denna text innehåller en implicit textprocess mer än Upptäck lusten att dagsvandra. 

Även Edlings specifika eller generella referenter (2006) kan kopplas till detta. Implicita textteman 

fångas inte i enbart en mening i en text, texten måste tolkas och inferenser göras för att förståelse 

av ett implicit texttema ska ske. För att låna Edlings terminologi är dessa teman generella på så sätt att 

de inte går att utläsa ur endast ett ords innebörd utan behöver större utrymme för att klargöras. 

Analysen bekräftar Lindholms resultat att flerledade frågor kan användas för att ange kontext för 

det frågan berör (2003, s. 256-259).  Även Hofvendahls resultat att de led som inte används som 

frågeyttring används till att rama in kontext inom vilken sedan frågeyttringen kan ställas (2000, s. 

58-62). Detta eftersom de flerledade frågorna var uppbyggda på likartat sätt, led ett hänvisade till 

stycke i texten där svaret skulle hämtas och led två var frågeformulerad kring något av det som 

stod i stycket. Analys av flerledade frågor kopplat till Hofvendahl visar att även här används leden 

för att rama in kontext 
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Disussion kopplat till teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet teoretiska utgångspunkter presenterades utifrån läsförståelse som kognitiv process, 

literacyperspektiv på läs- och skrivundervisningen, funktionell grammatik och tematisk organisation. Här följer 

diskussion kopplat till dessa utifrån analysresultat. 

    Eckeskog (2013, s. 21) skriver att läsförståelse är att avkoda texten, göra inferenser och dra 

slutsatser ur det som står i texten och analyserna i denna studien pekar även mot detta. De 

påvisar att eleverna måste, för att kunna svara på frågorna, avkoda, göra inferenser och dra 

slutsatser.  

    Andra aspekter som påverkar läsförståelsen är exempelvis känslighet för berättarstruktur 

(Stenlund, 2011, s. 25-31). Analyserna indikerar att detta skulle kunna vara något som försvårar 

att svara rätt på frågorna till Mysteriet med jättetanden. Detta eftersom eftersom denna text har drag 

av skönlitterär text, vilket indikeras bl.a. av avsaknad av explicit underordnat tema som vanligtvis 

förekommer i sakprosatext. Detta medför att ytförståelsen (a.a.) blir lidande då det blir svårare att 

hitta efterfrågad textavsnitt. För att eleverna ska klara av att svara på frågorna till denna text krävs 

att de har god minneskapacitet och kommer ihåg var saker och ting står i texten.  

För att klara detta PIRLS behöver eleverna ha god kunskap i ämnesspråk (Geijerstam, 2014; 

Veel 1997; Coffin, 2004; Sellgren, 2011) eftersom Upptäck lusten att dagsvandra är uppbyggd i 

enlighet med textnorm för sakprosa och eleven måste då förstå hur den ska kunna orientera sig i 

texten för att kunna svara på frågorna. Sett till analysresultat är det den text där frågorna till 

största del frågar efter explicit underordnade teman, dvs. den frågar till stor del efter teman utskrivna i 

underrubriker. 

Analysen påvisar även att Mysteriet med jättetanden kräver läsning som går mer på djupet än att 

leta efter underrubriker för att kunna orientera sig i texten eftersom frågorna till stor del 

efterfrågar implicita teman. För att göra detta behöver eleverna gå i dialog med samt våga ifrågasätta 

texten (Reicheneberg, 2005, s. 11-12). 

Analysresultat visar att eleverna för att kunna få poäng även ska kunna tillgodogöra sig mening 

ur bild då mycket information finns i bilderna, framför allt i Upptäck lusten att dagsvandra. 

Ledanalysen visade på hur  led ett ramade in kontext eller angav var i texten sin svaret finns, 

dessa hänvisar vid flertalet till visuella aspekter av texten. Detta blir på så sätt en bekräftelse på att 

eleverna behöver använda sig av andra faktorer än enbart av- och inkoda (Schmidt, 2011, s. 39).  

Analysen av processer i frågor och text och kopplingen mellan dessa ger svar på vilket sätt den 

ideationella metafunktionen konstrueras i texterna (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 20-24). Resultaten 

visar att alla processer inte är lika mycket representerade och att det finns viss skillnad i vilka 

processer som finns i texterna och vilka som finns i frågorna. Analysresultat visar att det är 

skillnad i implicit tema för texterna och kopplingen mellan frågorna som efterfrågar detta kan då bli 

svår för elverna att svara på. Då teman i texterna styr läsarens tankar åt vissa håll (Hellspong & 

Ledin, 1997, s. 117) kan en text, vilken är tydligare uppdelad i teman, vara enklare för en läsare att 

orientera sig i eftersom det då är lättare att förstå vilken typ av information som finns var i texten. 
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Konklusion 

Denna studie har för avsikt att påvisa relation mellan sakprosatext och frågor i PIRLS 2011. 

Resultat visar att de frågor som är flerledade många gånger används för att styra eleverna rätt i 

lästexten för att de på så sätt ska kunna hitta rätt textavsnitt där svaret återfinns. Ingen av de båda 

sakprosatexterna består av samtliga tre temakategorier, dvs. explicit tema, explicit underordnat tema 

samt implicit tema. Frågorna efterfrågar ej heller samtliga tre temakategorier, i Upptäck lusten att 

dagsvandra efterfrågas ej implicita teman samtidigt som det i Mysteriet med jättetanden är explicit 

underordnade teman som ej efterfrågas. Då provet själv, enligt egen utsago, utgår från en bred och 

uppdaterad bild på läsförståelse är det svårt att veta om resterande delar av PIRLS är likartade 

dessa eftersom materialet i denna studie utgör en del av det som utgör PIRLS 2011.  

Elevsvaren i PIRLS 2011 är en källa till kunskap om elevers läsförståelse, dock är inte testet 

heltäckande  på så vis att det täcker alla typer av läsförståelse eller perspektiv på detta. Det utgår, 

likt allt annat, från vissa givna premisser och dessa premisser är bra att ha i åtanke när proven 

diskuteras eftersom de skapar vissa ramar där vissa resultat kan fås. 

PIRLS 2011, likt andra storkskaliga internationella mätningar testar mycket men kan inte testa 

allt så att resultaten får den passs genomslagskraft som de får i media och skoldiskussioner bör 

tas med viss försiktighet istället för det sätt det har diskuteras tidigare. En kompletterade 

diskussion som skulle behöva lyftas, vilken visserligen förs idag men inte på samma nivå som 

diskussionen kring elevresultaten, är en diskussion kring dessa provtypers utformning, 

utgångspunkter samt med vilka incitament de görs.  

Vidare forskning utifrån denna studie skulle kunna vara att analysera flera delar av PIRLS 

2011, alternativ att använda de teoretiska ramarna men applicera dessa på andra mätningar av 

läsförståelse. 
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Bilagor 

På grund av avsaknad av copyrighträttigheter kan tyvärr inte text till Mysteriet med jättetanden samt 

frågor bifogas. 

Bilaga 1. Frågor till Upptäck lusten att dagsvandra 

 



 

 45 

 



 

 46 



 

 47 

 



 

 48 



 

 49 

 



 

 50 

 

 

 

 



 

 51 

Bilaga 2. Upptäck lusten att dagsvandra 
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