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Med fokus på läsande
Analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument,
ämnesprov i svenska och PIRLS 2011

Förord
Skolverket har i en tidigare studie (Med fokus på läsförståelse) undersökt samstämmigheten mellan svenska styrdokument och internationella studier. Sedan
dess har nya nationella prov och styrdokument införts, vilket på nytt aktualiserar dessa jämförelser.
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. PIRLS har tidigare genomförs år 2001 och 2006 och
genomfördes våren 2011 för tredje gången. Det är den första internationella
studien av läsförståelse bland yngre elever som genomförs efter införandet av
nationella prov i årskurs 3. PIRLS-undersökningen genomfördes även precis
innan införandet av de nya styrdokumenten (Lgr11).
Rapporten ger en presentation av den läsförmåga som beskrivs i Lgr11, i
PIRLS ramverk samt prövas i nationella proven i årskurs 3 och i PIRLS-testet.
Den belyser de likheter och skillnader som finns och undersöker om det som
eleverna prövas på i PIRLS-testet är sådant som de även enligt svenska styrdokument förväntas kunna. I rapporten görs också en jämförelse med den studie
som Skolverket tidigare genomfört för att svara på om införandet av de nya styrdokumenten innebär några förändringar i samstämmigheten mellan PIRLS och
svenska läro- och kursplaner. Rapporten ger således information om PIRLSresultaten kan användas som ett mått på trend i ett nationellt perspektiv.
Rapporten är skriven av Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet.
Synpunkter har lämnats från personer på Enheten för resultatutvärdering och
Prov och bedömningsenheten. Agnes Tongur har varit projektledare.
Stockholm, november 2012
Anna Ekström		 Agnes Tongur
Generaldirektör		Projektledare

Innehåll
Förord

3

1. Inledning

7

Disposition

9

2. Läsande – ett brett teoretiskt perspektiv

11

Avkodning

13

Läsförståelse

14

Läsandets syfte och sammanhang

15

Kritiskt förhållningssätt

16

Kursplaner, PIRLS ramverk och lästförståelsetest

16

3. Läsande i läroplanen och i PIRLS ramverk

17

Läsande i Lgr 11

18

Läsande i PIRLS ramverk

21

Jämförelse mellan läsande i Lgr11 och i PIRLS ramverk

24

4. Läsande i ämnesprov och i PIRLS-test

27

Läsande i Ämnesprov i årskurs 3

28

Läsande i PIRLS-testet

32

Jämförelse mellan läsande i ämnesprov och i PIRLS testet

38

5. Sammanfattning och diskussion

41

Slutord

46

Litteratur

47

1. INLEDNING

MED FOKUS PÅ LÄSANDE 7

1. Inledning
Att läsa, tala, lyssna, skriva och räkna utgör de grundläggande färdigheter vi behöver för att kunna klara ett dagligt liv. Inte minst behövs läsande för att kunna
delta i alla ämnen i skolan för att lära, utveckla kunskaper och kritiskt granska
kunskapernas grund och relevans. Att kunna delta som en aktiv läsare i olika
sammanhang bidrar också till att bygga en bild av sig själv som läsare, en läsaridentitet. En viktig uppgift för skolan är därmed att stödja och följa upp elevernas utveckling av dessa färdigheter. Elevernas läsutveckling följs bland annat
upp genom det nationella ämnesprovet i svenska och de internationella studier
av läsande som Sverige deltar i: PIRLS1 och PISA2. I PIRLS studeras elever som
går i årskurs 4 och i PISA femtonåringar.
PIRLS är den studie som fokuseras i denna rapport. PIRLS genomförs var
femte år och har tidigare genomförs år 2001 och 2006. Den senaste undersökningen genomfördes år 2011. Utöver det läsprov som ingår i PIRLS besvarar
rektorer, lärare, föräldrar och elever även enkäter som ger information om bland
annat elevernas bakgrund och hemmiljö, förutsättningar på skolan och undervisning i läsning. En viktig fråga är om sådana olika studier och resultaten från
dem är jämförbara med och mäter samma sak som de svenska styrdokumenten
och de nationella proven. Helt enkelt rör det sig om vilken typ av läsande som
står i fokus i de olika testen. I grund och botten handlar frågan om de olika studiernas validitet, det vill säga om studierna mäter det som de avser och säger sig
mäta och om de internationella studierna är relevanta utifrån svensk synvinkel.
Syftet med studien som presenteras i den här rapporten är att jämföra vad
som avses med läsande i de nya svenska styrdokumenten Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (fortsättningsvis används förkortningen Lgr11)3 och i PIRLS 2011 samt beskriva graden av samstämmighet
mellan dessa. PIRLS 2011 genomfördes på vårterminen medan Lgr11 infördes
under höstterminen. Eleverna som genomförde PIRLS 2011 hade således inte
börjat arbeta enligt Lgr11. Det är trots detta viktigt att se PIRLS resultaten i
relation till den gällande läroplanen. Jämförelsen görs genom att undersöka vad
det är för typ av läsande som beskrivs i ramverket för PIRLS 2011 (Mullis m.fl.
2009) samt i styrdokumenten för ämnena svenska och svenska som andraspråk
i Lgr11. Vidare ska det läsande som prövas i 2012 års ämnesprov i årskurs 3 för
ämnena svenska och svenska som andraspråk samt i PIRLS-testet 2011 undersökas.

1
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Progress in International Reading Literacy Study. Studien organiseras av IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement).
Program for International Student Assessment. Studien organiseras av OECD.
Endast det obligatoriska skolväsendet behandlas i den här studien.
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Skolverket genomförde en liknande studie år 2006, Med fokus på läsförståelse
(Skolverket 2006). I den studien ingick förutom PIRLS 2001 och dess föregångare RL-studien,4 också PISA 2000 samt den svenska studien NU03.5 Dessa
frågor aktualiseras på nytt med anledning av att grundskolan nu styrs av en ny
läroplan (Lgr11) och ett nationellt prov införts i årskurs 3 samt att nya omgångar av de internationella studierna genomförts. Det har emellertid inte varit
möjligt att inkludera PISA-studien, som mäter femtonåringars läsfärdighet, i
denna undersökning då de nationella proven med utgångspunkt i den nya läroplanen inte genomförts i årskurs 9 ännu. Av detta skäl kommer denna studie
att begränsas till att jämföra de resultat som framkom i Med fokus på läsförståelse
för enbart de dåvarande nationella proven och PIRLS. Därigenom kan frågan
besvaras om det skett några väsentliga förändringar i samstämmigheten mellan
PIRLS och kursplanerna sedan 2006.
Sedan Med fokus på läsförståelse (Skolverket 2006) kom ut har ytterligare
resultat från såväl PIRLS som PISA kommit. De pekar dessvärre på en negativ
utveckling för både elever i årskurs 4 i PIRLS (Skolverket 2007 och 2012d)
och för femtonåringar i PISA (Skolverket 2010). I årskurs 4 var det 2006 färre
elever som klarade ett avancerat läsande än vid undersökningen från 2001. En
liknande nedgång syns i PIRLS 2011. Nedgångarna har inneburit att det skett
en generell förskjutning nedåt bland nivåer av läsfärdighet mellan 2001 och
2011. Men det är fortsatt 98 procent av de svenska elever som når den allra
lägsta läsnivån. Bland femtonåringar är det en tydlig ökning av gruppen som
klarar sig minst bra och en viss minskning av antalet bland de starkaste läsarna.
Det är med andra ord mycket viktigt att undersöka om den relativt goda överensstämmelse som återfanns 2006 vid jämförelse av PIRLS 2001 och de då
aktuella nationella proven kvarstår vid jämförelse av dagens styrdokument och
ämnesprovet i årskurs 3 å ena sidan samt PIRLS 2011 å andra.

Disposition
I kapitel 2 ges en kort översikt över forskning om läsande i ett brett teoretiskt
perspektiv. Den översikten resulterar i en modell som används för att analysera
de olika dokumenten som står i fokus för den här studien. I de därpå följande
kapitlen analyseras och jämförs först den nya svenska läroplanen, Lgr11, och
dess kursplaner i svenska och svenska som andraspråk med ramverket för PIRLS
2011 (kapitel 3). I kapitel 4 görs motsvarande för delproven som fokuserar
läsande i ämnesprovet i årskurs 3 för de båda svenskämnena och PIRLS-testet.
4
5

The IEA Reading Literacy Study 1991 (RL) undersökte elevers läsförmåga och Sverige deltog med både 9-åringar och 14-åringar.
Nationell utvärdering (NU) undersökte måluppfyllelsen av ett antal ämnen i grundskolan,
bl.a. läsförmåga.
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I det avslutande kapitlet ges en översiktlig jämförelse av vad som framkommit
i de genomförda analyserna och resultaten kommenteras i relation till studien
Med fokus på läsförståelse från 2006 (Skolverket 2006).
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2. LÄSANDE – ETT BRETT
TEORETISKT PERSPEKTIV
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2. Läsande – ett brett teoretiskt perspektiv
Kunskap vi har idag om vad läsande är och kan vara, vilar på flera olika teoretiska perspektiv som kompletterar varandra och som kan grupperas i två huvudtyper av perspektiv. Inom det första perspektivet ses läsande som bestående av
två aspekter: avkodning och läsförståelse (t.ex. Adams 1990/1994; Lundberg
1984). Det här perspektivet har en lång historia inom såväl undervisning som
forskning. Under senare delen av 1900-talet växte en annan typ av forskningsperspektiv sig allt starkare. Det var forskare som var intresserade av att förstå i
vilka sammanhang olika grupper av människor, barn såväl som vuxna, läser och
vad de använder sitt läsande till (t.ex. Barton 1994; Heath 1983). Detta var
starten för ett forskningsfält som idag är mycket omfattande. Olika grenar inom
det här fältet brukar föras samman under den engelska benämningen ”literacy”.
Ibland används också benämningen ”new literacy studies”, för att visa att något
mer än vad som tidigare varit gängse inom läs- och skrivforskningen utforskas.
I det första perspektivet står individen i centrum. Allt från individens biologiska och neurologiska förutsättningar till språkliga och andra kognitiva förmågor
är i fokus samt sådant som rör läsarens motivation, attityder och föreställningar
om läsande. Forskningen rör i första hand hur individen knäcker skriftkoden och
sedan avkodar (läser av) en text samt hur läsaren gör för att förstå innehållet i en
text. Under senare år har forskare också börjat intressera sig för hur avkodning och
förståelse av en text kan vara relaterat till exempelvis individens intressen och attityder angående läsande. Inom det andra perspektivet ligger fokus snarare på hur
texter och läsande är situerade i olika sammanhang samt vilka möjligheter olika
sammanhang ger för läsande och utveckling av läsande.
Många forskare utgår idag från en bred förståelse om vad läsande är där båda
dessa perspektiv inkluderas. Synen på läsförmåga är således mycket bredare än
för bara tio till tjugo år sedan. Om ytterligare ett antal år kommer med stor
sannolikhet den här bilden ha förändrats återigen. Flera forskare behandlar den
här bredden när de studerar läsande såväl som skrivande (se t.ex. Ivanič 2004;
Liberg & Säljö 2010; Luke & Freebody 1999). Återkommande lyfts fyra aspekter av skriftspråkliga förmågor fram i detta breda perspektiv. För läsande rör de
fyra aspekterna:
• att kunna läsa av
• att förstå innehållet i en text på ytan såväl som på djupet
• att kunna använda sig och vara intresserad av innehållet i en text på olika sätt
beroende på sammanhanget för läsandet och syftet med texten och läsandet
• att se på en text med kritisk blick, när det gäller framför allt sammanhang,
funktion, innehåll och form, samt kunna se hur dessa förhåller sig till varandra och att förändringar i exempelvis form förändrar innehåll, funktion osv.
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Dessa fyra aspekter lärs inte in i en viss ordning, utan de tre första ingår alltid i
läsande. Läsandet sker alltid i en viss situation med ett mer eller mindre uttalat
syfte där en läsare kodar av en text och förstår innehållet på ett eller annat sätt.
Att se på en text med kritisk blick är däremot inget som av nödvändighet behöver ingå i ett läsande. Det innebär istället att läsaren går bortanför själva texten
och läsandet för att analysera den lästa texten (Ivanič 2004:224). I det följande
beskrivs dessa fyra aspekter var och en för sig för att ge en mer ingående bild av
dem.

Avkodning
Att kunna läsa av korrekt, eller – som det också kallas – avkodning, består av
olika delförmågor. Det innebär bland annat att läsaren är fonologiskt medveten
och vet hur bokstäver motsvaras av ljud, för att kunna få ihop bokstäverna till
ord genom ljudning (Lundberg 1984). Det räcker dock inte med att bara kunna
ljuda bokstav för bokstav på ett enkelt sätt. Ju längre orden är desto svårare blir
det att använda en sådan ljudningsmetod. En mer avancerad form är att kunna
slå samman de enskilda bokstäverna till stavelser eller betydelsebärande enheter och sedan ljuda samman dem (se t.ex. Skolverket 2012a). Till exempel kan
ordet ”trädgårdsmästarmötet” ljudas bokstav för bokstav tills en minsta betydelsebärande enhet nås, bokstäverna slås samman till denna begripliga del, till
exempel ”träd”. Sedan går läsaren vidare och identifierar de nästkommande betydelsebärande orddelarna och lägger orddel till orddel. Detta kallas morfologiskt baserad avkodning, eftersom det är just språkets minsta betydelsebärande
enheter som studeras inom morfologin. I senare forskning behandlas också andra sätt att uttrycka betydelser i text genom bilder, diagram, tabeller och liknande (t.ex. Kress 2010), dvs. genom bildspråk, den så kallade visuella modaliteten.
I dag kombineras texter inte bara med bilder, utan också med filmer och ljud,
dvs. olika modaliteter används och sådana texter kallas därför för multimodala.
Avkodningen omfattar således också att knäcka koden för dessa andra modaliteter, till exempel hur olika typer av illustrationer läses av och hur textens layout
inom den visuella modalitetskoden förstås.
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Läsförståelse
En andra aspekt av läsandet är att skapa förståelse eller mening för en text. I den
bästa av världar lyckas en läsare både utgå från och bygga vidare på de kunskaper
och erfarenheter personen har sedan tidigare från andra sammanhang, andra
texter och andra meningssystem (Luke & Freebody 1999). Fokus ligger nu på
de mentala processerna i meningsskapandet av det som står i en text (Ivanič
2004). Om också andra modaliteter än den verbala inkluderas används termen
’design’ (Kress 2010), för att benämna de här förståelseprocesserna.
Sätten att förstå ser emellertid något olika ut för olika typer av texter som
skönlitteratur respektive sakprosa. Vid läsande av skönlitteratur kan läsaren
oftast i större utsträckning röra sig mer fritt, till exemepel knyta an till personliga erfarenheter och reflektioner, och som Langer (1995:24-32) uttrycker
det ”utforska möjliga horisonter”. Läsande av sakprosa eller faktatexter kräver å
andra sidan att det som behandlas hålls i fokus eller med Langers (1995:24-32)
ord gäller det att ”behålla en referenspunkt”. Sakprosaläsande ses således som
att läsaren utgår från ett centrum eller en referenspunkt, till exempel ett visst
specifikt ämne som fossiler eller en geografisk plats. I den fortsatta texten rör sig
sedan läsaren ut mot olika typer av fördjupningar av ämnet ifråga.
I undersökningar av hur en läsare förstår ett textinnehåll, identifierar exempelvis Langer (1995: 15–19; 2011: 21–23) tre olika sätt. Ett sätt är att bekanta
sig med en text och gå in på textytan och förstå enskilda detaljer och hur de
är relaterade till varandra. Ett annat sätt är att gå mer på djupet av texten och
fundera över motiv, känslor och relationer som ligger i textens handling. Det
tredje sättet medför att läsaren jämför det lästa med tidigare erfarenheter. De
tre sätten kan beskrivas som att läsa ”på raderna”, ”mellan raderna” respektive
”med utgångspunkt i raderna”. Liberg m.fl. (2010: 68) har med inspiration av
exempelvis tidigare nämnda forskare talat om detta meningsskapande som att
en läsare rör sig i en text på olika sätt och visar upp sin textrörlighet genom sitt
sätt att tala om innehållet i texten. Sådana sätt att röra sig i texten är:
• bygga förförståelse för en texts innehåll och ingående termer och begrepp.
Läsa och förstå med nära anknytning till en text (”centripetalläsa”) genom att
exempelvis:
• ställa frågor till en text
• finna enskilda detaljer i en text
• sammanfatta innehåll
• identifiera huvudbudskap
• göra kopplingar mellan olika textdelar
• dra enkla slutsatser som tydligt framgår av textinnehåll.
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Läsa och förstå med utgångspunkt i en text (”centrifugalläsa”) genom att exempelvis:
• packa upp abstrakta eller mer generella termer och begrepp
• se olika typer av samband som temporala samband och orsakssamband
• dra slutsatser och generalisera
• jämföra olika textinnehåll eller perspektiv och värdera
• hantera tvetydigheter eller konkurrerande information
•
•
•
•
•

tolka bildspråk och abstrakta budskap
göra förutsägelser om vad som ska komma härnäst
knyta an till egna erfarenheter och förkunskaper
associera till andra texter och andra upplevelser
förklara och motivera sin förståelse av det som de läst.

Läsandets syfte och sammanhang
Begreppet läsande inbegriper i det här breda perspektivet också att kunna använda sig av innehållet i en text på olika sätt genom att kunna diskutera konsekvenser av det man läser, hur det påverkar en och hur olika syften med läsandet kan leda till olika sätt att förstå en text (Luke & Freebody 1999). Langer
(2011:23) talar om detta som att ”gå bortanför en text”. En aspekt av sådana
textanvändningspraktiker är enligt Langer att kunna använda den förståelse och
kunskap som läsaren skapat genom läsandet i nya och inte alltid likadana situationer. Kunskapen överförs alltså från ett sammanhang till ett annat. Det kan
handla om att överföra kunskap från ett välbekant sammanhang, till ett annat
som är mer eller mindre nytt och okänt.
Den här aspekten av läsandet inkluderar också att förståelse av att texter ser
mycket olika ut beroende på vilket syfte de ska fylla och i vilket sammanhang de
ska användas. Ett meddelande skickat på jobbet via e-post ser exempelvis inte
likadant ut som ett meddelande skickat via SMS till en närstående. Inom exempelvis genrepedagogiken finns ett särskilt fokus på den här typen av frågor om
hur olika texter formas av de sociala sammanhang de ingår i. Undervisningen
inom denna pedagogik behandlar därför mycket systematiskt hur texter av olika
slag är uppbyggda till sin form och sitt innehåll och vilka syften de uppnår.
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Kritiskt förhållningssätt
En fjärde och sista aspekt av läsandet innebär att kunna granska texter kritiskt.
Ett kritiskt förhållningssätt kan röra textens form, innehåll, funktion och sammanhanget den ingår i. Läsaren distanserar sig från texten och intar vad som
ofta kallas för ett metaperspektiv. I detta metaperspektiv granskas exempelvis
formerna för att uttrycka sig och om de är de mest lyckade eller adekvata för att
få fram ett visst innehåll och fylla ett visst syfte. Läsaren analyserar och undersöker vidare vilka normer, värderingar och ideologier som texterna vilar på. Jämförelser kan göras med andra texter. Ett kritiskt förhållningssätt kan också omsluta verksamheter som skriver eller designar om texten på nya sätt för att testa
och se hur exempelvis olika innehåll och perspektiv kan förstärkas, försvagas
eller helt tas bort (Luke & Freebody 1999).
En del forskare pekar på att ett kritiskt förhållningssätt också kan omfatta
utforskandet av de maktstrukturer som skapas genom exempelvis de värden och
normer som texterna vilar på (t.ex. Ivanič 2004; Luke 1996). På så sätt kan
läsaren medvetandegöra sig om de sociala, kulturella och historiska förhållanden
under vilka olika texter och sätt att läsa utvecklas, vilka syften de fyller och varför det är på de här sätten. Dyson (1997:4) som i första hand studerat skrivande
bland yngre barn talar om detta som att barnen i sitt skrivande går i dialog med
såväl traditionella världar som tänkbara, andra eller nya världar. De bearbetar
exempelvis vilka roller olika karaktärer kan ha i relation till aspekter som kön,
social klass och etnicitet och vad dessa roller innehåller och kan innehålla av
godhet och ondska, mod och feghet, styrka och svaghet och liknande.

Kursplaner, PIRLS ramverk och lästförståelsetest
De här fyra aspekterna av läsande, ger en bred och gedigen grund att stå på
för att analysera de kursplaner, ramverk och lästförståelsetest som står i fokus
i den här studien. Genom att använda ett och samma analytiska raster, blir
det också lättare att jämföra dem med varandra. På så sätt blir det synligt vilka
eventuella skillnader och likheter som finns och vad de består av. Det här breda
synsättet visar också på att när läsande diskuteras så rymmer det mer än enbart
läsförståelse. Det är också en grund för att i den här rapportens rubrik använda
begreppet läsande och inte läsförståelse som i motsvarande rapport från 2006.
Läsande används således i den här rapporten som det överordnade begreppet
för aspekterna avkodning, läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang samt
kritiskt förhållningssätt.

16

MED FOKUS PÅ LÄSANDE

3. LÄSANDE I LÄROPLANEN
OCH I PIRLS RAMVERK
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3. Läsande i läroplanen och i PIRLS ramverk
I det här kapitlet diskuteras och jämförs läsande som det presenteras i Lgr11
respektive i PIRLS ramverk. För att ge en bakgrund till jämförelsen redogörs
för hur läsande är beskrivet i ämnet svenska och svenska som andraspråk samt
i PIRLS ramverk. I redogörelsen för Lgr 11 ligger fokus på vad som krävs för
att en elev ska ha uppnått kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av
årskurs 3 respektive kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6. Skälet till
att även kunskapskraven i årskurs 6 inkluderas är att eleverna som genomför
läsprovet i PIRLS går i årskurs 4 och således är på väg mot årskurs 6.

Läsande i Lgr 11
I de inledande kapitlen till läroplanen för grundskolan 2011 framstår läsande
som centralt. Formuleringen att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett
rikt och nyanserat sätt” är ett sådant exempel (Lgr 11, s 13). Läsande anses här
vara en central del av att kunna använda det svenska språket. Vidare finns flera
formuleringar som mer underförstått behandlar läsande. Det handlar om sådant
som att eleverna ska utforska och arbeta såväl självständigt som tillsammans
med andra, och om att använda modern teknik i ett kunskapssökande.
I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk6 formuleras läsandets
centrala roll mer specifikt. I den inledande syftesformuleringen anges att undervisningen ska ”stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” och också
bidra till att eleverna ”utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor”.7 Det betonas också att eleverna ska utveckla
kunskaper om skönlitteratur från olika delar av världen såväl som kunskaper om
olika typer av sakprosa. I sammanfattningen av syftet finns två punkter som rör
läsande mer konkret: eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga
att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” samt ”söka
information från olika källor och värdera dessa”.
De fyra aspekter av läsande som presenterats i kapitel 2; avkodning, läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang samt kritiskt förhållningssätt, kan alla
återfinnas i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk för alla årskurser. I det följande görs en genomgång av kursplanerna med avseende på hur och
till vilken grad dessa fyra aspekter diskuteras för årskurserna 1 till 6.
6
7
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Eftersom skillnaden mellan dessa båda kursplaner är mycket liten vad avser delar som
behandlar läsande, hämtas i den här framställningen citat från kursplanen för svenska.
Om avgörande skillnader mellan kursplanerna förekommer noteras detta.
Att eleverna ska utveckla kunskaper om informationssökning framkommer även i andra
ämnens kursplaner. Här fokuseras dock svenskämnena.
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Avkodning
Vad gäller olika former av avkodning, att kunna ”läsa av” en text, framkommer att elever i årskurs 1–3 förväntas behandla alfabetet och den alfabetiska
ordningen liksom sambandet mellan ljud och bokstav. I kursplanen för svenska
som andraspråk finns dessutom angivet att man ska arbeta med läsriktning samt
bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet. Övriga delar som rör
avkodning i kursplanerna återfinns i anslutning till i första hand skrivande. För
årskurs 4–6 finns aspekter av avkodning inte direkt angivet gällande läsande.
Däremot omtalas förmågan att läsa olika texter med flyt som ett centralt kunskapskrav genom alla skolåren.
Läsförståelse
Att behärska olika aspekter av läsförståelse är tydligt angivet i kursplanerna för
svenska och svenska som andraspråk. Den mest grundläggande läsförståelsen
formuleras i kunskapskraven för årskurs 3 ”Genom att kommentera och återge
några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.” Detta utökas i kunskapskraven för årskurs 6 till att omfatta att eleven kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters
innehåll och också kommentera en text med en koppling till sammanhanget.
Möjlighet att använda olika strategier vid läsande är också en viktig del av läsförståelsen, och att arbeta med lässtrategier för att förstå texter finns med i innehållet för årskurs 1–3. Fokus vid lässtrategier återkommer även i kunskapskraven i
årskurs 3, där det anges att ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt
genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.” Arbetet med
lässtrategier utökas sedan för de kommande årskurserna 4–6 genom att eleverna
ska få arbeta med lässtrategier för att urskilja såväl texters uttalade budskap som
sådant som står mellan raderna. Elever i årskurs 3 förväntas också kunna resonera om budskap i texter och relatera detta till egna erfarenheter. De delar av
kursplanerna som handlar om att söka information och återge den genom olika
typer av egna texter är också viktiga delar av läsförståelsen. Här skrivs exempelvis
i kunskapskraven för årskurs 3 att ”Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former
av faktatexter.”
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Läsandets syfte och sammanhang
Att använda olika texter på ett funktionellt sätt, alltså behärska olika aspekter
av att arbeta med läsandets syfte och sammanhang, finns också formulerat i
kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Ett direkt omnämnande
av att textanvändning i olika situationer är centralt i svenskämnena finns formulerat för årskurs 1–3, där man ska arbeta med ”Lässtrategier för att förstå och
tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.” (författarnas kursivering). Här pekas alltså konkret mot att läsandet ser ut på olika sätt
beroende på vilken text det handlar om. I förlängningen handlar det naturligtvis
också om att läsandet sker på olika sätt beroende på syftet med läsandet och i
vilket sammanhang det ingår. Det finns också flera delar av kursplanen som kan
tolkas som att eleverna ska få möjlighet att behärska en repertoar av sätt att anpassa läsandet till olika syften och sammanhang, även om det inte är lika tydligt
uttryckt. Bland annat anges att eleverna ska få kunskap om skönlitteratur från
olika tider och skilda delar av världen, och dessutom anges att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.
Genom denna kunskap om såväl skönlitterära texter som sakprosatexter kan eleverna ges möjligheter att utveckla sin repertoar av lässtrategier. I kunskapskraven
för årskurs 6 (betyget E) formuleras att eleven utifrån egna erfarenheter kan ”tolka
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande
budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen”.
Att resonera om texters budskap och sin upplevelse av texter i relation till egna
erfarenheter är ett viktigt sätt att arbeta med läsandets syfte och sammanhang.
I kursplanens avsnitt om informationssökning är det framför allt de delar som
handlar om att värdera information som kan anses vara en del av att arbeta med
texters syfte och sammanhang. I kunskapskraven för betygssteget E årskurs 6 anges exempelvis att eleven ska kunna söka och sammanställa information från olika
källor och också föra enkla resonemang om informationens användbarhet.
Kritiskt förhållningssätt
Arbete med ett kritiskt förhållningssätt till texter omnämns i kursplanerna för
svenska och svenska som andraspråk om än inte i någon större omfattning.
I innehållet för såväl årskurs 1–3 som årskurs 4–6 omnämns ett kritiskt förhållningssätt i samband med informationssökning. För årskurs 4–6 anges bland
annat att eleverna ska få jämföra källor och pröva deras tillförlitlighet med ett
källkritiskt förhållningssätt. Även de delar av kursplanerna som handlar om texters struktur och vad som är typiskt för olika slags texter ger möjligheter till att
diskutera textnormer, hur textnormer ser ut i olika delar av världen och vad som
händer om man bryter mot dem. I innehållet för årskurs 1–3 formuleras att
eleverna ska arbeta med såväl innehåll, struktur som uppbyggnad i berättande
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texter, sakprosatexter och instruktioner. Detta utvidgas i årskurs 4–6 till att även
omfatta förklarande och argumenterande texter. Andra delar av innehållet som
ger möjligheter till ett kritiskt förhållningssätt är där texter från olika tider och
olika delar av världen diskuteras. Exempel på detta är kursplanen i svenska i årskurs 1–3 som tar upp berättande och poetiska texter från olika tider och skilda
delar av världen, vilka belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att såväl läroplanen som kursplanerna i
svenska och svenska som andraspråk har ett tydligt fokus på att hantera texter
av olika slag.8 Genom att diskutera hur läsande beskrivs i kursplanerna i svenska
och svenska som andraspråk i relation till olika aspekter av läsande har det framkommit att arbete med avkodning och läsförståelse är tydligt närvarande. Även
olika aspekter av läsandets syfte och sammanhang och ett kritiskt förhållningssätt behandlas, men dessa aspekter inte är lika tydligt framskrivna.

Läsande i PIRLS ramverk
Till PIRLS-studien hör ett ramverk där studien presenteras med information
om studiedesign, urval, teoretisk bakgrund och definitioner av läsande. I likhet med PISA-studien benämns det läsande som testas med termen ”reading
literacy” (Mullis m.fl. 2009:11). Den definition av ”reading literacy” som varit
gällande sedan PIRLS 2006 är följande:
I PIRLS definieras ”reading literacy” som förmågan att förstå och använda
de skriftliga språkformer som krävs i samhället och /eller värderas av
individen. Unga läsare kan skapa mening från en mängd olika texter. De
läser för att lära, för att delta i läsande sammanhang i skola och vardag, och
för nöjes skull. (författarnas översättning)
I ramverket diskuteras olika aspekter av läsande i relation till testet mer utförligt.
Läsandets olika funktioner liksom hur textens innehåll och struktur påverkar
förståelse är sådant som presenteras. Dessutom redogörs för två grundläggande
syften med läsande som PIRLS avser att testa:
• Läsa för litterär upplevelse.
• Läsa för att inhämta och nyttja information.9

8
9

I översikten ovan har fokus varit på läsande, men i kursplanerna finns naturligtvis även ett
fokus på texthantering genom skrivande, samtalande och lyssnande.
De svenska benämningarna av syften med läsande och läsprocesser är hämtade från den
svenska PIRLS-rapporten som rör 2006 års studie (Skolverket 2007).
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Förutom dessa två funktioner för läsande presenteras de fyra läsprocesser som
testas. I det följande redogörs kort för dessa fyra processer och hur stor andel var
och en av dem utgör av frågorna till en text.10
Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information (ca 20 % av frågorna)
I denna process hittar och återger läsaren information som är tydligt uttryckt i texten. Läsuppgifter som exemplifierar denna process i testet kan
vara att läsaren letar efter definitioner av ett ord eller identifierar tid och
plats för en berättelse.
Dra enkla slutsatser (ca 30 % av frågorna)
I denna process går läsaren bortom den enskilda meningen i texten, och
gör vissa inferenser i sitt läsande, dvs. ”läser mellan raderna”. Läsuppgifter
som exemplifierar denna process i testet kan vara att läsaren anger vilken
händelse som ledde till en annan händelse eller beskriver relationen mellan
två karaktärer i en berättelse.
Tolka och integrera idéer och information (ca 30 % av frågorna)
I denna tolkande process skapar läsaren en helhetsförståelse av texten genom
att integrera personliga kunskaper och erfarenheter med sådant som står
i texten. Läsuppgifter som exemplifierar denna process i testet kan vara att
läsaren jämför och kontrasterar information i texter eller överväger alternativa handlingar för karaktärerna i texten.
Granska och värdera innehåll, språk och textelement (ca 20 % av frågorna)
I denna process använder läsaren sina kunskaper om språkanvändning och
text. Läsuppgifter som exemplifierar denna process i testet kan vara att läsaren bedömer en texts tydlighet eller avgör författarens åsikt om något centralt ämne.
Avkodning
Olika aspekter av avkodning är inte tydligt behandlat i ramverket. Detta kan
med stor sannolikhet förklaras av att testet vänder sig till elever i årskurs 4 som
förväntas behärska detta så bra att de kan läsa de texter som är aktuella i PIRLStestet. Dock betonas i ramverket att testets texter, framför allt de informativa,
innehåller olika sätt att uttrycka betydelser i text som diagram, bilder, tabeller
och kartor. På så sätt involveras eleven av avkodning inom fler modaliteter än
det skrivna språket.

10 Exempel på frågor från testet ges i kapitel 4.
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Läsförståelse
Olika aspekter av läsförståelse framstår som centrala i ramverket. Här konstateras att förståelse för vad som står i en text uppstår i mötet mellan texten och
läsaren, och att textens innehåll, struktur och stil påverkar hur läsaren uppfattar den. På så sätt binds aspekter av hur en text är formulerad samman med
hur läsaren förstår. Vidare diskuteras läsförståelse som något som hör samman
med en läsares erfarenheter och som även kan ge nya erfarenheter. Det skrivs
till exempel att en läsare för att förstå och uppskatta litteratur måste kunna
sammanfoga sina erfarenheter, känslor och kunskaper med det lästa, och att
litteraturen för unga läsare utgör en möjlighet att utforska känslor och situationer som de ännu inte mött (Mullis m.fl. 2009:21). I beskrivningen av tre av
läsförståelseprocesserna som testas i PIRLS finns olika aspekter av läsförståelse
tydligt framskrivna. Dock syns en skillnad i hur detta diskuteras beroende på
vilken läsförståelseprocess som presenteras. I den första processen – ”uppmärksamma och återge explicit uttryckt information” – talas det om förståelse på en
automatisk nivå. Denna process kräver i stort sett ingen tolkning, och innehållet
som efterfrågas finns tydligt uttryckt i texten (Mullis m.fl. 2009:25). Att däremot kunna förstå en text på såväl lokal som global nivå är något som hör till den
andra läsförståelseprocessen – ”dra enkla slutsatser”. Att förstå texten i relation
till egna erfarenheter är en aspekt av läsande som betonas i beskrivningen av
den tredje läsförståelseprocessen – ”tolka och integrera idéer och information”.
Läsandets syfte och sammanhang
Den aspekt av läsande som är tydligast i ramverket är den som handlar om att
sätta in läsandet i dess sammanhang och relatera till ett syfte med läsandet.
I ramverket slås fast att läsförståelsen är direkt relaterat till syftet med läsandet.
Vidare anges att PIRLS undersöker läsande med olika syften och olika läsförståelseprocesser (Mullis m.fl. 2009:19). Ett annat tecken på att läsandets syfte och
sammanhang är centralt för hela PIRLS-testet är att läsandets olika syften ligger
till grund för den indelning som hela testet är uppbyggt runt; läsa för litterär
upplevelse respektive läsa för att inhämta och använda information. Det står
även att texterna ska vara sådana som eleverna kan möta i sin vardag, såväl inom
som utanför skolan (Mullis m.fl. 2009:21).
Kritiskt förhållningssätt
Avslutningsvis finns en diskussion kring hur texters funktion, innehåll och form
bör granskas och värderas. I beskrivningen av den fjärde läsförståelseprocessen
– ”att granska och värdera innehåll, form och textelement” anges att denna
läsförståelseprocess innefattar att kritiskt skapa förståelse för en texts innehåll
genom att tolka och jämföra sin förståelse av en text med sin förståelse av om-
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världen. Läsaren kan därmed acceptera eller säga emot textens innehåll (Mullis
m.fl. 2009:28). Här tydliggörs vidare att eleven förväntas reflektera över en text
mot bakgrund av tidigare kunskaper om genre, textstruktur och språkliga konventioner. Läsuppgifter som tas upp som exempel på ett kritiskt förhållningssätt
är sådana där eleven till exempel får bedöma hur tydligt en text är skriven eller
avgöra vilket perspektiv författaren har på en texts centrala ämne. Det kritiska
förhållningssätt som testet berör gäller alltså i första hand att diskutera texters
form och innehåll, snarare än att diskutera de värderingar och ideologier som
kommer till uttryck i dem.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att PIRLS ramverk diskuterar läsande med
ett brett anslag, där alla fyra aspekter för läsande som presenterats i kapitel 2
finns närvarande. Tydligast syns diskussionen om läsandets syfte och sammanhang och om läsförståelse. Det kritiska förhållningssättet berörs också på ett
tydligt sätt men inte i så stor omfattning, medan olika aspekter av avkodning
inte är tydligt framskrivna.

Jämförelse mellan läsande i Lgr11 och i PIRLS ramverk
Medan Lgr11 utgör en del av de styrdokument som reglerar den svenska skolans
verksamhet, fungerar PIRLS ramverk som en fyllig ram till ett internationellt
lästest där en fördjupning ges av testets teoretiska grund och syfte. Trots skillnaden i syften mellan dessa dokument finns det stora likheter i hur läsande diskuteras och en jämförelse med avseende på dessa aspekter är därför relevant. I detta
avsnitt kommenteras närmare de likheter och skillnader som framkommit. De
aspekter av läsande som presenterats i kapitel 2 och som använts för att beskriva
kursplaner och ramverk ovan, får här fortsätta att fungera som utgångspunkt för
jämförelsen.
Avkodning
Olika aspekter av avkodning är tydligare framskrivet i kursplanerna i svenska för
årskurs 1–3 än i PIRLS ramverk. Detta är väntat eftersom PIRLS vänder sig till
elever i årskurs 4 som förväntas ha kommit vidare i sin läsutveckling. Avkodning
finns inte heller med i de delar av kursplanen som vänder sig mot årskurs 4–6.
PIRLS och kursplanen skiljer sig alltså inte åt vad gäller aspekter av avkodning.
Läsförståelse
Olika aspekter av läsförståelse är centrala i såväl kursplanerna som i PIRLS ramverk och överensstämmelsen är här stor mellan de båda dokumenten. I PIRLS
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ramverk presenteras fyra läsförståelseprocesser och i kursplanerna diskuteras
olika lässtrategier som eleverna ska kunna använda för att bland annat kunna
urskilja såväl tydligt uttryckta budskap i texter som sådant som finns mellan raderna. Även om terminologin här skiljer sig åt (läsprocesser i PIRLS och lässtrategier i kursplanen) finns en överensstämmelse i det sätt på vilket läsförståelse
betraktas. I såväl ramverk som kursplan framkommer att läsförståelse sker och
bör ske i relation till de egna erfarenheterna. Att detta perspektiv på läsförståelse
är så tydligt i PIRLS ramverk är intressant med tanke på det internationella
testets begränsningar i fråga om att ta hänsyn till alla deltagande elevers erfarenheter. Dessa begränsningar handlar bland annat om att testets bedömningsmall
måste vara tillräckligt exakt och precis för att en likvärdig bedömning ska kunna ske i alla länder som deltar i testet. Därmed blir det svårt att individ- eller
kulturanpassa frågor och svar, och svårt att bedöma svar där elever relaterar till
egna erfarenheter.
En skillnad mellan ramverk och kursplaner är att kursplanerna berör informationssökning och att värdera information i samband med detta. Detta innehåll
finns inte i PIRLS ramverk. Här kan testets design vara en förklaring eftersom
eleverna som gör PIRLS inte förväntas söka information på egen hand. I kursplanerna finns också en koppling mellan läsande och skrivande, till exempel
ska eleverna i årskurs 6 kunna återge information de inhämtat ur olika källor
genom att skriva olika former av faktatexter. Denna koppling mellan läsande
och skrivande finns inte lika tydligt i PIRLS, även här sätter testets syfte och
design troligen gränsen.
Läsandets syfte och sammanhang
Den aspekt av läsande som inleder såväl läroplanen som ramverket handlar om
läsandets syfte och sammanhang. Båda dokumenten placerar ett bredare sätt
att se på funktionen av läsande i förgrunden. I såväl läroplan som ramverk blir
det också tydligt att de mer konkretiserade delarna av hur man arbetar med
läsande (kursplanerna) och hur läsande testas (PIRLS ramverk) i lägre grad betonar sådana aspekter av läsande, till förmån för bland annat olika aspekter av
läsförståelse.
Kritiskt förhållningssätt
Vad gäller det kritiska förhållningssättet skiljer sig ramverk och kursplan åt.
Medan det i ramverket skrivs fram ett kritiskt förhållningssätt, framför allt när
det gäller den fjärde läsprocessen; ”Granska och värdera innehåll, språk och textelement”, är dessa aspekter av läsande i stort sett frånvarande i kursplanernas
innehåll för årskurs 1–3. Som diskuterats ovan kan flera möjligheter till arbete
med ett kritiskt perspektiv läsas in i kursplanernas innehåll, men det benämns
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inte explicit på samma sätt som i PIRLS. Däremot framkommer det kritiska
förhållningssättet något tydligare i de delar av kursplanerna som riktar sig mot
årskurs 4–6 (se även Liberg m.fl., kommande). Här ställer alltså PIRLS ramverk
krav på ett kritiskt förhållningssätt hos elever i årskurs 4, något som i kursplanerna för motsvarande ålder just börjat påtalas, men inte finns med för samma
elever läsåret före.
Texturval
En skillnad mellan kursplaner och ramverk finns också i de typer av texter som
eleverna förväntas läsa, respektive testas på. I kursplanerna diskuteras bland annat läsande av poesi, medan det i PIRLS ramverk tydliggörs vilka typer av texter
som är möjliga respektive inte möjliga att använda i ett internationellt lästest
där många olika länder och kulturer genomför samma test. Här nämns bland
annat att just poesi inte kan användas. I PIRLS ramverk framhålls också att de
narrativa texter som kan användas är av typen narrativ fiktion. De olika typer av
texter som eleverna förväntas läsa enligt kursplanen i svenska kan alltså inte alla
förväntas förekomma i PIRLS, som har ett betydligt snävare urval.
Sammanfattning
Den bild av läsande som framkommer i kursplaner respektive i PIRLS ramverk är sammanfattningsvis samstämmig på de flesta punkter. I båda finns ett
starkt fokus på läsförståelse och läsförståelse diskuteras genom olika former av
läsprocesser (i PIRLS ramverk) respektive lässtrategier (i kursplanerna). I såväl
kursplaner som PIRLS ramverk betonas också att läsarens egna erfarenheter är
viktiga för läsförståelsen. Att olika aspekter av läsandets syfte och sammanhang
lyfts fram i båda dokumenten visar också på samstämmighet. Läsande betraktas
således ur ett brett perspektiv i båda dokumenten, snarare än som något som
endast handlar om individen och hur hon eller han knäcker koden och förstår
ett innehåll. Grundsynen på läsande är alltså densamma i såväl ramverk som
kursplaner.
Den största skillnaden mellan PIRLS ramverk och kursplanerna gäller det
kritiska förhållningssättet och hur det diskuteras. Här kan det tänkas finnas
en problematik då elever i årskurs 4 i PIRLS förväntas kunna bedöma en texts
tydlighet eller avgöra författarens åsikt om något ämne i texten, då detta inte
funnits med i kursplanen i någon större omfattning. I första hand handlar det
kritiska förhållningssättet i kursplanerna om källkritik i samband med informationssökning, vilket inte är den form av kritiskt förhållningssätt som diskuteras
i PIRLS.
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4. LÄSANDE I ÄMNESPROV
OCH I PIRLS-TEST
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4. Läsande i ämnesprov och i PIRLS-test
I det här kapitlet görs en analys av vad som menas med läsande och hur det
prövas dels i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3
dels i PIRLS-testet 2011. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan dessa båda.

Läsande i Ämnesprov i årskurs 3
Ämnesproven har som sitt syfte ”att stödja en likvärdig och rättvis bedömning
samt ge underlag för analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppnås på
skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå” (Skolverket 2012b:1). Proven
är också avsedda att kartlägga elevernas kunskaper och utgöra underlag för att
kunna uppmärksamma eventuella behov av särskilt stöd. Det är med andra ord
tydligt uttalat att det är kunskapskraven som ska ligga till grund för bedömningen. När det gäller läsande är det följande avsnitt i kunskapskraven för åk 3
som ämnesprovet (fortsättningsvis används förkortningen Äp3) utgår från:
Ämnet svenska:
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och
återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar
eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till
egna erfarenheter.
Även om vissa skillnader, om än små, finns mellan kursplanerna för de två
svenskämnena, görs inga skillnader i bedömningen av elevernas läsande. I informationsmaterialet till proven utpekas de delar av det centrala innehållet i kursplanerna som är representerat i de delprov som prövar läsförmågan (Skolverket
2012b:2-3):
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter
textens form och innehåll.
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur
deras innehåll kan organiseras.
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda
delar av världen (det kursiverade finns inte medtaget i kursplanen för svenska
som andraspråk). Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som
belyser människors upplevelser och erfarenheter.
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Läsförmågan prövas i fyra olika delprov som innebär något olika lässituationer
och läsuppgifter. I de två första prövas elevernas läsförståelse vid tyst läsning, i
det tredje prövas deras läsflyt och läsförståelse vid högläsning och i det fjärde
prövas deras läsförståelse genom att se hur de samtalar om innehållet i en text.
I det första, tredje och fjärde delprovet används en och samma berättande text
och i det andra delprovet en beskrivande faktatext. Dessutom får eleverna fylla
i en enkel självbedömning angående sin uppfattning om den egna läsförmågan
och intresset för läsande av några olika typer av texter.
Texter och läsuppgifter i Äp 3
Den berättande texten eleverna får möta handlar om barn i ungefär samma
ålder som eleverna i årskurs 3 och handlingen utspelas i en miljö som är känd
av alla barn som går i skolan. En huvudperson introduceras inledningsvis och
denna får man sedan följa under en dag. Den kronologiska ordningen är tydlig.
Berättelsen har inslag av avgörande vändpunkter och slutar även med en sådan.
En hel del dialog ingår också i texten. Den beskrivande texten är en faktatext
som behandlar tre olika men närliggande ämnen i ett historiskt utvecklingsperspektiv. Det innebär att texten kan uppfattas som tre olika texter. Enstaka mer
fackspråkliga ord används. Varje ämne ges en kort introduktion och utvecklas
med hjälp av olika innehållsliga fördjupningar. Både den berättande och den
beskrivande texten präglas av ett vardagligt språk och meningsbyggnaden är
relativt enkel.
I de två första delproven prövas elevernas läsförståelse vid läsande på egen
hand i den berättande texten (delprov 1) respektive faktatexten (delprov 2).
Läsandet av varje text inleds dock med att läraren högläser ett första avsnitt.
Sedan diskuterar och besvarar elever och lärare tillsammans tre frågor till denna
inledande del. Eleverna ges på så sätt en klar bild av hur flervalsfrågor besvaras genom att kryssa för det de anser vara rätt svar. Det är alltså bara flervalsfrågor som förekommer i de här två delproven. Efter denna starthjälp med såväl
textens innehåll som hur flervalsfrågor besvaras får eleverna läsa resten av texten
på egen hand och svara på 18 frågor. Dessa frågor kan ge max 18 poäng och för
att uppnå kursplanens kunskapskrav att kunna läsa bekanta och elevnära texter
samt visa grundläggande läsförståelse, ska eleven ha minst 14 poäng för den
berättande texten och 13 för faktatexten.
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Frågorna är formulerade så att de ska fånga två huvudtyper av läsförståelse
(Skolverket 2012c5):
Lokalisering av information (så kallad L-fråga):
Läsförståelse där svaret, med viss omformulering kan hämtas direkt ur texten.
Tolkning och/eller integrering av information (så kallad TI-fråga):
Läsförståelse där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där
informationen måste tolkas och integreras.
Eftersom såväl texter som frågor i Äp3 från 2012 är sekretessbelagda fram till
och med sista juni 2015, kan inga exempel på frågor visas. Men om berättelsen
om Mors lilla Olle av Alice Tegnér används som exempel, kan några frågor av
L- och TI-typen skapas för att illustrera vad de innebär.
Mors lilla Olle i skogen gick, rosor på kind och solsken i blick.
Läpparna små utav bär äro blå.
– Bara jag slapp att så ensam här gå.
Brummelibrum, vem lufsar där? Buskarna knaka’, en hund visst det är.
Lurvig är pälsen, men Olle blir glad.
– Å, en kamrat, det var bra, se god dag!
Klappar så björnen med händer små, räcker fram korgen,
– Se där, smaka på!
Nalle han slukar mest allt vad där är.
– Hör du, jag tror att du tycker om bär.
Mor fick nu se dem, gav till ett skri. Björnen sprang bort, nu är leken förbi.
– Å, varför skrämde du undan min vän? Mor lilla, be honom komma igen.
Exempel på några L-frågor till den här berättelsen är:
1. Var gick Olle?
2. Hur mycket äter björnen från Olles korg?
3. Vad fick mor syn på?
Exempel på några TI-frågor till den här berättelsen är:
4. Varför knakade buskarna?
5. Varför blir Olle glad?
6. Vad har Olle i sin korg, när han möter björnen?
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Avkodning som del av läsflyt
Elevernas läsflyt vid högläsning är i fokus i det tredje delprovet och de delar i
kunskapskraven som prövas är: ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter
med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
….[och] återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar
eleven grundläggande läsförståelse”. Efter ett tillbakablickande samtal på vad
berättelsen handlar om, får eleven läsa det inledande avsnittet högt. Möjlighet
ges att spela in elevens läsande om läraren så vill. Om det inte görs måste läraren
göra noteringar direkt under läsandet vad beträffar läsflytet. Till sin hjälp har
läraren ett bedömningsschema med anvisningar om vad som ska observeras. En
rekommendation är att läraren i förväg använt Skolverkets material för att utveckla sin kompetens att bedöma läsflyt (se Skolverkets hemsida). För att uppnå
lägsta godtagbara kravnivå för delprovet ska eleven kunna (Skolverket 2012c:7):
• läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar)
med hjälp av ortografisk helordsläsning
• korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar
• utnyttja ljudningsstrategin vid behov, och/eller kunna stanna upp vid
vissa ord för att se hur dessa ska avläsas
• återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten.
I det här delprovet prövas således dels elevens avkodning, dels enklare former
av förståelse. Läsflyt tolkas således i Äp3 inte bara som avkodning, utan ses som
resultatet av en kombination av både avkodning och förståelse. För att uppnå ett
läsflyt krävs utöver att läsa korrekt en förståelse för texten. Den här kopplingen
mellan avkodning och förståelse för att uppnå läsflyt prövas också i särskild ordning i Äp3 genom att observera elevernas förmåga att förstå om de har läst fel
och om de kan korrigera en eventuell felläsning genom att läsa av rätt. Framför
allt rör avkodningen att eleverna kan läsa hela ord utan att behöva ljuda dem
mer än i undantagsfall.
Läsförståelse
I de två första delproven prövas elevernas läsförståelse med hjälp av så kallade
L-frågor och TI-frågor. L-frågorna aktualiserar enkla former av förståelse. Svaret
går att hitta direkt i texten (t.ex. fråga 1 ovan) eller så kan en omformulering
av enskilda ord eller fraser behövas för att nå fram till svaret (t.ex. fråga 2 och
3 ovan). TI-frågorna utmanar meningsskapandet något mer. Här kan det röra
sig om att samla ihop olika textdelar och se hur de kan länkas till varandra. Det
kan vara länkningar mellan textdelar som ligger nära varandra i texten (t.ex.
fråga 4 och 5 ovan) eller så kan de ligga mer utspridda över texten (t.ex. fråga
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6 ovan). Ofta är TI-frågor förknippade med att komplettera med information
som inte är direkt uttalad i texten, så kallade tolkningar eller inferenser. En del
sådana TI-frågor är mindre krävande, medan andra kan kräva mer inferenser.
I den här delen av läsproven är kraven på tolkande inte så stora. Det är i första
hand ett läsande som är starkt styrt av vad som står i texten och avsett att pröva
det som i kunskapskraven anges som en grundläggande läsförståelse.
I det sista och fjärde delprovet prövas elevernas sätt att samtala om innehållet
i den delen av den berättande texten som eleven läst högt i delprov 3. Läraren
ställer två lite mer avancerade former av TI-frågor och ytterligare två frågor som
rör elevens förmåga att knyta an till egna erfarenheter. Kunskapskraven som
prövas i det här avslutande provet gäller elevens förmåga att kommentera några
för honom/henne viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt samt att föra enkla
resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och kunna relatera
detta till egna erfarenheter.
Läsandets syfte och sammanhang
I delproven prövas således elevernas förmåga att läsa två typer av texter med olika
syften. Den första är en berättande text som har syftet av att ge läsaren möjlighet att känna igen sig, känna spänning och få en litterär upplevelse. Den andra
texten är en faktatext som har syftet att informera och fördjupa kunskapen inom
ett visst ämnesområde. Sammanhanget som texterna läses i är mycket begränsad,
vilket är en vanlig situation när man genomför ett prov. I de första delproven ska
eleverna kunna svara på frågor utan att få någon omedelbar respons på sina svar.
I delprov 4 är däremot ramen mer fri genom att eleven samtalar med läraren.
Kritiskt förhållningssätt
Prövande av ett kritiskt förhållningssätt kan inte återfinnas i Äp3. Det är också helt
i överenstämmelse med kunskapskraven för årskurs 3 där detta inte finns med.

Läsande i PIRLS-testet
Två syften med läsandet fokuseras i PIRLS ramverk. Det gäller som nämnts tidigare att läsa för litterär upplevelse och att läsa för att inhämta och använda information. För att få ett så brett underlag som möjligt av hur elever läser, ingår fem
narrativa och fem informativa texter. Varje elev läser och besvarar frågor till två av
de här texterna. Utöver det får eleverna fylla i en enkät där bland annat attityder
till och vanor kring läsande efterfrågas. Även elevernas föräldrar får fylla i en enkät där sådant som bakomliggande faktorer som anses relevanta för utveckling av
läsförståelse efterfrågas. En enkät besvaras vidare av lärare med frågor om bland
annat hur arbetet med läsande ser ut i klassrummet. Slutligen får även skolledare
fylla i en enkät med frågor om sådant som hur undervisningen är organiserad.
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Till skillnad från det svenska ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk
i årskurs 3 ska PIRLS-testet inte utsäga något om resultatet på vare sig individ-,
klass- eller skolnivå. Testet avser i stället att mäta läsförmåga på gruppnivå för
de länder som deltar i studien. Vidare går eleverna som ingår i PIRLS-studien i
årskurs 4. Det är därmed ett helt års skolgång som skiljer elever som genomför
Äp3 från dem som deltar i PIRLS.
Texter och läsuppgifter i PIRLS
Av de tio texter som ingår i 2011års studie frisläpps fyra stycken och publiceras i
den internationella PIRLS-rapporten. I det följande beskrivs dessa texter i korthet.
Den första berättande texten har rubriken ”Flyg, örn, flyg”. Det är en berättelse från Afrika om en bonde som under sitt letande efter en bortsprungen kalv,
finner en övergiven örnunge. Den tar han med sig hem och låter den vara tillsammans med hönorna och kycklingarna på bondgården. Så småningom beter
den sig som en kyckling bland alla andra. En dag kommer en god vän på besök
och ifrågasätter hela detta företag. Han tar med sig både örnen och bonden upp
till bergen och intalar örnen att den inte är en kyckling utan en örn. När örnen
så får bergens vind under sina vingar flyger den sin väg.
Den andra berättelsen heter ”Fiendekakan” och handlar om en pojke som
heter Tom. Han uppskattar inte en ny grannpojke, Jeremy, som har bjudit andra
pojkar på sitt kalas men inte Tom. Tom pratar med sin pappa om detta problem
och pappan har en lösning. Han ska baka en fiendekaka som de sedan ska bjuda
Jeremy på. Receptet är hemligt, så Tom fantiserar om alla möjliga otäcka saker
som kan stoppas i en sådan fiendekaka. Han blir emellertid mycket förvånad
när han sedan känner en mycket god doft komma från den färdigbakade kakan.
För att kakan ska fungera måste dock Tom, enligt pappan, först leka hela dagen
med sin fiende. Det gör Tom och blir riktigt god vän med Jeremy. När de väl
ska äta kakan blir Tom mycket orolig. Tänk om hans nyvunne vän ska bli dålig
av kakan! Så blir det nu inte och Tom har funnit en god vän.
Den ena faktatexten är en broschyr som har rubriken ”Upptäck lusten att dagsvandra”. I den finns information om vad som går att göra på en utflykt, vad personer ska ta med sig och tänka på för att exempelvis hjälpa varandra, inte tappa bort
sig och liknande saker. Vidare finns en karta över ett område med olika utflykter
inprickade. Till denna karta finns också en översikt i form av en tabell. I den kan
man läsa ut hur långa och svåra utflykterna är och vad man kan se.
Den andra faktatexten heter ”Mysteriet med jättetanden”. Den handlar om
ett par upptäckter av fossiler. Den ena utspelar sig för flera hundra år sedan och
personen ifråga blir fängslad för sina teorier om de fynd han gör. Den andra
upptäckten utspelar sig på 1800-talet då en man vid namn Mantell får tag på en
fossil som han med hjälp av olika ledtrådar försöker utröna vad det kan vara för
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utdött djur. Mantell, som är fossilexpert, har många olika teorier och gör en del
misstag. Men han bidrar också med viktig ny kunskap.
Till varje text finns 12–14 frågor som är till för att mäta de fyra olika typer av
läsprocesser som i PIRLS ramverk beskrivs som centrala sätt att fånga läsförståelse (se också kapitel 3). Hälften av frågorna är av flervalstyp med fyra alternativa svar varav ett är rätt och den andra typen är öppna frågor där eleverna själva
ska formulera ett svar. Bedömningen av flervalsfrågorna sker idag automatiskt
genom att svaren scannas in digitalt. För att kunna bedöma svaren på de öppna
frågorna finns en bedömningsguide utarbetad.
Fyra olika riktmärken, så kallade benchmarks, används för att fastställa om
frågorna ligger på avancerad nivå, hög nivå, mellannivå eller låg nivå. Dessa
m läsfärdighetsnivåer kommer också att användas för att beskriva svårighetsgraden
i
för exempelfrågorna nedan.
Den
första och mest enkla
formenmed
av läsprocess
är det som i PIRLS benämns
Frågor
Mysteriet
jättetanden
att uppmärksamma och återge explicit uttryckt information. Ett exempel på en
sådan fråga från faktatexten ”Mysteriet med jättetanden” är:
1.
j

Vad är ett fossil?

A ytan på stenar och klippor
l
B benen från en jätte
4. C
Vad gjorde
bonden
med örnungen
när han
tagit hem den?
resterna
av mycket
gamla levande
varelser
Han lärde den att ﬂyga.
A elefanttänder
D
Han ligger
släppte
den.
B frågan
Den här
pålös
mellannivån
när det gäller svårigheten. För att svara
på frågan måste läsaren kunna känna igen uttryckligen uttalad information i
Han lärde den att bli kyckling.
börjanC
av texten.
En D
annanHan
frågagjorde
inomett
samma
nytt läsprocess
bo åt den.kommer från texten om den infång2.
Varför trodde en del människor för länge sedan på jättar, enligt
ade örnen i ”Flyg, örn, flyg”. Denna ligger på mellannivå när det gäller svårighet
artikeln?
om eleven bara svarar med ett exempel, men den höga nivån om eleven klarar
att svara med två exempel.

1
5.

Under vännens första besök uppförde sig örnungen som en
kyckling. Ge två exempel som visar det.

11.
12.
3.
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6.

Var hittade Bernard Palissy fossil?

A på klippor
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B i lera
en ﬂod
Hur vid
försökte
bondens vän få örnen att ﬂyga när han träffade
C

n

j

Frågor
Upptäck lusten att dagsvandra
I den här frågan ska läsaren lokalisera en specificerad händelse och återge uttryckligen uttalade sätt att bete sig. Svaret ska innehålla exempel hämtade direkt
Ta fram broschyren Upptäck lusten att dagsvandra.
från
texten på hur örnungen betedde sig som en kyckling, till exempel ”den gick
Frågorna i denna del handlar om det som står i broschyren.
som
en kyckling” eller ”den åt som en kyckling”.
Den andra typen av läsprocesser som ska testas rör förmågan att dra enkla
Räck upp handen om du inte har någon broschyr.
slutsatser. Ett exempel hämtat från broschyren ”Upptäcka lusten för dagsvandi
ringar” rör vilket det viktigaste budskapet är i den texten.

n

1.
4.

Vilket är broschyrens viktigaste budskap till dig om vandringar?
Hitta den del av berättelsen som ﬁnns bredvid kakbilden:
.
Det
är
dyrt
och
farligt.
Varför trodde Tom att det skulle kunna bli en jättebra sommar,
trots allt?
Det är det bästa sättet att se djur.
Han gillade att leka utomhus.
Det är hälsosamt och roligt.
Han gillade pappas plan.
Det är bara för specialister.
Han ﬁck en ny vän.

A
B
A
C
B
D
C
Frågan ligger
på mellannivå vad beträffar svårighetsgraden och innebär att
Han ville smaka på ﬁendekakan.
D
läsaren ska kunna dra en enkel slutsats om vad som är huvudbudskapet i texten.
fråga två
av samma
slag närsaker
det gäller
läsprocess
kommer
berättelsen
om
2. EnAnge
intressanta
som du
kan komma
attfrån
se på
en
Tom och
hans
fiendekaka.
Den
ligger
på
hög
svårighetsnivå
om
eleven
klarar
ett
dagsvandring och som nämndes i broschyren.
poäng men avancerad nivå om eleven klarar två poäng.

1.
1
5.
Hur kände sig Tom när han kände lukten av ﬁendekakan?
2.Förklara varför han kände sig så.

2
3.

Vilka två saker bör du enligt broschyren hålla i minnet när du
vandrar i grupp?

1.
1
Läsaren måste för att få ett poäng visa förståelsen att Tom blev överraskad

eller förundrad när han kände lukten av kakan, men inte ge någon förklaring
till
För att få två poäng måste läsaren också ge en sådan förklaring, t.ex.
6. detta.
2.Vad trodde Tom skulle hända när hans ﬁende åt ﬁendekakan?
”kakanSkriv
skulleen
(eller
sak.borde) lukta illa”.
Den tredje typen av läsprocesser som testas i PIRLS är att kunna tolka och
integrera idéer och information. Ett exempel är från berättelsen ”Flyg, örn, flyg”.

1

1

Upptäck lusten att dagsvandra

i

h
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5

n

j
7.

Förklara vad bondens vän menade när han sa till örnen: “Du hör
inte till jorden utan till himmelen.”

2

j

För att få ett poäng och därmed nå svårighetsgraden på mellannivå, ska svaret
innehålla en tolkning av antingen den första eller andra delen av den citerade
metaforen, t.ex. ”den var kung över alla fåglar”. Läsaren kan också få ett poäng
genom att ge en mer bokstavlig tolkning, t.ex. ”den var inte en kyckling, utan
en örn”. För att få två poäng och nå en hög svårighetsgrad ska svaret innehålla
8. tolkning
Varförav
gapskrattade
bonden
vännens
första
besök?
en
båda leden, t.ex.
”denvid
skulle
vara fri
i skyn
och inte bunden till
l marken” eller ”den är menad att flyga, inte att gå på marken”.
h
Örnen var alltför tung för att ﬂyga.
A
En fråga som har en avancerad svårighetsgrad och som också har som grund
att information
ochvar
idéer
skaatt
tolkas
och integreras kommer från ”Mysteriet med
Örnen
svår
fånga.
B
12.
Vad
var
det
pappa
höll
hemligt
ﬁendekakan?
jättetanden”. Frågan rör den person somom
gjorde
den tidiga upptäckten avlfossiler
Örnen såg
annorlunda ut än kycklingarna.
och sedan
i
fängelse.
C hamnade
Det var en vanlig kaka.

A
Örnen
visade att
han hade
4. D
Vilken
varsmakade
Bernard
Palissys
nyarätt.
idé?
äckligt.
B Den
1 C Det var hans favoriträtt.
För attD
få poäng
skaen
läsaren
Det var
giftigsvara
kaka.att Palissys nya idé var att en del fossiler var
9.
Varför tog bondens vän med sig örnen till de höga bergen för att få

rester av utdöda djur eller djur som inte levde längre.
honom
ﬂyga?
Ange tvåska
skäl.
Genom
denatt
sista
läsprocessen
läsaren granska och värdera innehåll, språk
och
textelement.
En sådan fråga, som ligger på mellannivån i svårighetsgrad,
5. 1.
Varför sattes Bernard Palissy i fängelse?
finns i ”Fiendekakan”

1

var här
intemeningen
öppna för från
nya slutet
idéer. av berättelsen:
A
TittaFolk
på den
Han kopierade Gideon Mantells idéer.
12.B
“När vi hade ätit upp efterrätten bjöd Jeremy hem
mig Han
till sig
nästa morgon.”
lämnade
små fossil i sina krukor.
C
var
förbjudet
att studera fossil i Frankrike.
Vad Det
säger
detta
om pojkarna?
D
A De är fortfarande ﬁender.
B De gillar inte att leka hemma hos Tom.
De villefossiltanden
äta lite mer iﬁEngland?
endekaka.
6.
Vem
C hittade
De kanske
blir vänner i framtiden.
Palissy
D Bernard
A
Flyg, Örn,Flyg
B Mary Ann Mantell
i
h
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C Richard Owen
Gideon
14. D
Använd
det Mantell
du har läst för att förklara varför Toms pappa
13.
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Den frågan innebär att läsaren ska göra en förutsägelse baserad på huvudpersonernas sätt att agera.
Ett annat exempel på att granska och värdera innehåll, språk och textelement
i kommer från broschyren om dagsvandringar. Frågan är klassad att vara av hög
l
svårighetsgrad för både ett och två poängsnivån.
11.

Vilka två saker kan du få veta genom att studera kartförklaringen?

1 1.
1 2.
Svaret ska innehålla information som kan hämtas från kartförklaring antingen
mer specifik eller mer allmän information, t.ex. ”vilken tid det tar att gå till …” .
12.

Planera en vandring med hjälp av kartan över Utkiksberget och

Avkodning
kartförklaringen. Ta reda på vilken vandringsled du skulle välja.
Som tidigare nämnts prövas inte avkodning i PIRLS testet. Sverige har emel_________ Fågelpromenaden
lertid valt
att i PIRLS 2011 lägga till ett test angående just avkodning. Det är
ett så kallat
bokstavsochutkikstornet
ordkedjetest som är standardiserat och används för
_________
Upp till
att på ett enkelt och snabbt sätt undersöka avkodningsförmågan. Bokstavs- och
_________
Grodbäcksstigen
ordkedjetestet
innebär
att eleverna får ett stort antal sekvenser med tre ord som
sammanskrivits, t.ex. ”solgåsvas”. Eleven ska sätta ett streck för att visa var gränUtkiksberget runt
sen går_________
mellan orden.
Som tidigare påpekats betonas i PIRLS ramverk att diagram, bilder, tabeller
och kartor kan ingå i de informativa texter och på så sätt kan avkodning inom
de här Ge
modaliteterna
prövas.
två skäl från
broschyren till varför du skulle välja denna led.

1

1.
Läsförståelse
Huvudfokus i PIRLS-testet är att undersöka olika former av läsförståelse I testet
anknyter vissa frågor nära till texten. Det rör dels att finna och återge detaljer
2.
och information
som är tydligt uttryckta i texten, dels att kunna dra enkla slutsatser. Det finns vidare frågor där texten är utgångspunkten, men där kunskaper
och erfarenheter från andra håll är något mer nödvändiga att använda i förståelsearbetet. Det är en tolkande process där läsaren ska skapa en helhetsförståelse
av texten genom att integrera personliga kunskaper och erfarenheter med sådant
som står i texten. Däremot finns en starkt begränsande faktor för hur mycket
av personliga kunskaper och erfarenheter som kan användas, eftersom PIRLS är
ett test som i princip ska kunna användas i alla världens länder. I den bedöm-

1
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ningsguide som finns för de öppna frågorna där eleverna själva formulerar ett
svar, framgår tydligt att alla svar ska kunna hittas i texten, så kallade textbaserade
svar. Trots att personliga kunskaper och erfarenheter ska användas enligt PIRLS
ramverk, är det texten som styr den möjliga tolkningen för att svaret ska ges
poäng. Med andra ord är det en relativt begränsad form av förståelse som leder
till ett korrekt svar i enlighet med den guide som finns utarbetad för bedömning
av svaren på de öppna frågorna i PIRLS-testet.
Läsandets syfte och sammanhang
Elevernas läsande prövas med hjälp av två typer av texter: berättande texter och
faktatexter som har syftena att få en litterär upplevelse respektive att inhämta
och använda information. En bredd uppnås därmed i vilka syften med läsandet
som fokuseras. Sammanhanget för läsandet är däremot mycket begränsat. Precis
som i Äp 3:s två första delprov ingår läsandet i ett provsammanhang där eleverna
svarar på frågor var och en för sig.
Kritiskt förhållningssätt
Läsuppgifterna där eleverna ska granska och värdera innehåll, språk och textelement ligger till grund för mer enkla former av ett kritiskt förhållningssätt. Det
kan exempelvis innebära att bedöma en texts tydlighet, ha kapacitet att informera om något eller att avgöra författarens åsikt angående ett centralt ämne.

Jämförelse mellan läsande i ämnesprov
och i PIRLS testet
Som framkommit av ovanstående genomgång av ämnesproven i svenska och
svenska som andraspråk och PIRLS-testet finns många gemensamma nämnare
i dessa båda test. Jämförelsen mellan Äp3 och PIRLS-testet baseras som tidigare
på de fyra aspekterna av läsande.
Avkodning
Eftersom Sverige gjort ett nationellt tillägg i PIRLS 2011 angående kodningspraktiker, finns vissa likheter mellan Äp3 och PIRLS-testet när det gäller prövandet av elevernas förmåga att avkoda skriven text. Men den avkodning som prövas
i Äp3 har en något vidare ram än det ordkedjetest som används inom PIRLS.
I viss mån prövas i PIRLS även avkodning av andra modaliteter, företrädesvis
illustrationer av olika slag. Detta sker inte i Äp3 från 2012.
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Läsförståelse
En framträdande likhet mellan Äp3 och PIRLS-testet rör prövandet av vissa
typer av läsförståelse. De två huvudtyper av frågor som används i Äp3, L- och
T/I-frågor, motsvarar till stora delar två av de fyra läsprocesser som finns i PIRLS.
Lokaliseringsfrågorna i Äp3, L-frågorna, motsvaras sålunda av läsprocessen att
uppmärksamma och återge explicit uttryckt information i PIRLS. På samma
sätt motsvaras tolknings- och integreringsfrågorna i Äp3, T/I-frågorna, till stor
del av läsprocessen i PIRLS som innebär att läsaren ska dra enkla slutsatser.
I Äp3 förekommer emellertid dessa båda frågor i lika stor utsträckning i de två
första delproven, medan i PIRLS-testet motsvarar dessa båda läsprocesser cirka
20 procent respektive 30 procent av frågorna. I PIRLS förekommer dessutom
läsuppgifter som innebär att eleverna ska tolka och integrera idéer och information i en ganska stor omfattning. Sådana frågor finns, men inte alls i lika stor
utsträckning, i det fjärde delprovet i Äp3 där eleven får samtala med läraren.
Däremot ger de här frågorna i Äp3 ett större utrymme för eleverna att ta in personliga erfarenheter och kunskaper än vad som ges i PIRLS-uppgifterna.
Läsandets syfte och sammanhang
Den mest framträdande likheten mellan Äp3 och PIRLS-testet rör val av texter
och därmed syftet med läsandet. I båda fallen används berättande text respektive
faktatext. Sammanhangen för läsandet är också till stor del lika eftersom det är
en provsituation i båda fallen. I såväl Äp3:s två första delprov som i PIRLS-testet
är det ett prov som eleverna inte kommer att få någon omedelbar respons på.
Däremot vidgas detta i de två andra delproven i Äp3 till att eleverna får samtala
med läraren om svar på de frågor som läraren ställer. De får således gå in i en
dialog om svaren de ger, även om läraren enligt instruktionen till provet måste
vara återhållsam med sina bidrag i den dialogen för att uppnå en likvärdighet i
bedömningen av elevernas läsförståelse.
Kritiskt förhållningssätt
I PIRLS finns vidare läsuppgifter som innebär att eleverna ska granska och värdera innehåll, språk och textelement och som utgör en enkel form av kritiskt
förhållningssätt. Den här typen av uppgifter ingår inte i Äp3. Det beror på att
Äp3 är för elever i årskurs 3 och i kunskapskraven för årskurs 3 ingår inga sådana
aspekter av läsandet. PIRLS å andra sidan är ett test som genomförs i årskurs
4. Det innebär att eleverna är ett år äldre. Det är också så att i kursplanerna för
de båda svenskämnena kommer sådana enklare textkritiska moment in dels i
beskrivningen av det centrala innehållet i årskurs 4–6, dels i kunskapskraven
för årskurs 6.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis framgår att det är mycket stora likheter mellan Äp3 och
PIRLS i det format som PIRLS haft i Sverige. De skillnader som finns beror till
stor del på att Äp3 genomförs i årskurs 3, medan PIRLS genomförs i årskurs 4.
Om ämnesprovet rent hypotetiskt skulle genomföras i årskurs 4 och att därmed
också kunskapskraven ses som en förlängning av kraven i årskurs 3, hade skillnaderna med stor sannolikhet minimerats. Läsuppgifterna i ämnesprovet hade då
ställt krav på en mer avancerad läsförståelse och även innefattat enklare former
av kritiskt förhållningssätt i likhet med det som återfinns i PIRLS-testet.
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5. SAMMANFATTNING
OCH DISKUSSION
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5. Sammanfattning och diskussion
De genomförda analyserna pekar på att överensstämmelsen mellan kursplanerna och PIRLS ramverk samt mellan Äp3 och PIRLS-testet är god. I såväl kursplanernas syfte som PIRLS ramverk beskrivs läsande utifrån ett brett angrepssätt
och betydelsen av att kunna läsa för att aktivt kunna delta i samhället lyfts fram
som central. I båda fallen genomförs test som lyfter fram två centrala typer av
texter, litterära och informativa, och de syften som är förknippade med läsande
av dem. Frågor som används för att mäta elevernas förståelse överlappar också
till stor del. De skillnader som finns beror dels på att PIRLS genomförs i årskurs
4 medan Äp3 genomförs i årskurs 3, dels på att PIRLS har ett något annorlunda
syfte och design än de svenska styrdokumenten och Äp3. Genom att PIRLS
genomförs med elever i årskurs 4 ingår bland annat något mer avancerade former av läsförståelsefrågor än i Äp3. I Äp3 mäts sålunda en mer grundläggande
läsförståelse. Eleverna ges i Äp3 också ett något större utrymme än i PIRLStestet att använda sina personliga kunskaper och erfarenheter för att svara på
läsförståelsefrågorna. I PIRLS ingår vidare även enklare former av ett textkritiskt
förhållningssätt som inte har någon motsvarighet i kursplanernas kunskapskrav
för årskurs 3 och därmed inte heller ingår i Äp3. Däremot finns motsvarigheter
till sådana enklare former av textkritiska verksamheter beskrivet i det centrala
innehållet för årskurs 1–3. Det återkommer sedan också i det centrala innehållet
för årskurs 4–6 samt i kunskapskraven för årskurs 6.
En annan skillnad är att i både kursplanerna och Äp3 är avkodning en aspekt
av läsande som behandlas i särskild ordning. Detta saknas helt i PIRLS-ramverk
och test, eftersom eleverna i årskurs 4 förväntas ha lagt grunden för det. Men
genom att Sverige i samband med genomförandet av PIRLS 2011 lagt till ett
sådant test har denna skillnad upphört, även om avkodning inte testas på exakt
samma sätt i Äp3. Vidare skiljer sig de svenska styrdokumenten och Äp3 från
PIRLS genom att PIRLS syftar till att beskriva läsförmåga på gruppnivå medan
Äp3 gäller för både individnivå och gruppnivå.
I det följande kommer bland annat dessa iakttagelser att diskuteras något mer
ingående.
Avkodning
Lgr11 och Äp3 har ett betydligt bredare anslag vad beträffar avkodning än det
bokstavs- och ordkedjetest som lagts till i PIRLS 2011. I Äp3 prövas läsande av vanlig text och inte som i ordkedjetestet enbart enstaka ord. Genom att
läraren observerar elevens läsande i Äp3 kan avkodningen också studeras mer
i detalj. Det gäller elevens förmågor att använda ortografisk helordsläsning
och vid behov nyttja ljudning samt att kunna korrigera eventuella felläsningar.
I Skolverkets bedömningsstöd Nya språket lyfter (Skolverket 2012a) som gäller
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från årskurs 1 och upp genom de tidiga skolåren ges ytterligare möjligheter att
studera elevernas avkodningsförmågor mer ingående. Äp3 ger således mycket
mer information om enskilda elevers avkodningsförmågor än vad ordkedjetestet
i PIRLS 2011 ger. Ordkedjetestet är å andra sidan ett standardiserat screeningtest som ger en mer stabil bas för jämförelse av olika elevers förmåga eller en
enskild elevs utveckling. Äp3 och ordkedjetestet ger därmed bilder av elevernas
förmåga som kompletterar varandra.
Det som helt saknas i Äp3 och i stort sett i PIRLS är uppgifter som kräver
avkodning som gäller andra modaliterer än skrift, t.ex. bilder och andra illustrationer. Sådana andra modaliteter finns omnämnda i kursplanerna för de båda
svenskämnena om än inte så utförligt. I kunskapskraven för årskurserna 3 och
6 finns däremot detta inte uttryckligen utsagt när det gäller läsande. I senare
års forskning har man pekat på att texter med tiden blivit mer och mer multimodala (t.ex. Kress 2010). Därmed har också betydelsen av att kunna hantera
andra modaliteter än skrift blivit mer framträdande. Inte minst gäller detta texter på nätet och det digitala läsandet. Det digitala läsandet kräver dessutom
andra navigeringsförmågor än det mer linjära läsandet på papper.
Läsförståelse
Huvudfokus i kursplanernas kunskapskrav angående läsande, Äp3, PIRLS
ramverk och PIRLS-testet ligger på läsförståelse. Med stöd i forskningen lyfts
olika sätt att förstå en text fram i både kursplaner och PIRLS ramverk. Det rör
alltifrån att kunna återge enskilda detaljer till att kunna integrera textdelar, dra
enkla och mer avancerade slutsatser och föra enkla resonemang. Att inte fullt
lika avancerade läsuppgifter används i Äp3 som i PIRLS-testet kan hänföras till
ålderskillnaden mellan dem som deltar i två proven. De svenska elever som genomför PIRLS har läst ett knappt år enligt kursplanens innehåll för årskurs 4–6.
Därmed har de i första hand studerat enligt det innehåll som finns formulerat
för årskurs 1–3, och har bara inlett arbetet med sådana aspekter av läsförståelse
som formuleras för årskurs 4–6. Den läsprocess i PIRLS som handlar om att
tolka och integrera idéer och information i en text motsvaras av ett innehåll som
inte finns direkt uttalat för årskurs 1–3, men däremot för årskurs 4–6 där man
ska urskilja såväl uttalade budskap i texter som sådant som står mellan raderna.
En möjlig utmaning finns här alltså för eleverna i årskurs 4 där de i PIRLS förväntas förstå texter på ett sätt som de endast påbörjat arbetet med.
Personliga erfarenheter, kunskaper och referensramar pekas på som viktiga
källor för förståelsearbetet i såväl kursplaner som PIRLS ramverk. Men den stora
begränsningen med prov som ska kunna bedömas på ett likvärdigt sätt för alla
som deltar är att sådana personliga erfarenheter och kunskaper inte kan få spela
en alltför framträdande roll. Av den anledningen är uppgifterna antingen av
flervalstyp med färdigformulerade svar eller konstruerade så att elevernas egenMED FOKUS PÅ LÄSANDE 43

konstruerade svar ska kunna baseras på det som uttrycks i texten. Svaren ska
alltså vara textbaserade för att en likvärdig bedömning ska uppnås. Detta påtalas
också ofta i bedömningsguiden för de öppna frågor som finns i PIRLS-testet.
I Äp3 vidgas detta något genom att ett delprov går ut på att läraren samtalar
med eleven om texten med utgångspunkt i frågor som innebär att eleven bland
annat uppmanas anknyta till egna erfarenheter. Sådana samtal är således viktiga
komplement för att få en så bred bild som möjligt av elevernas läsförståelse och
förmåga att röra sig såväl ”på raderna”, ”mellan raderna” som ”med utgångspunkt i raderna”.
I likhet med vad som påtalades angående avkodning av andra modaliteter
saknas också meningsskapande och förståelse av exempelvis bilder och andra
illustrationer i Äp3 och till stor del även i PIRLS-testet.
Läsandets syfte och sammanhang
Olika typer av texter med olika typer av syften beskrivs som centrala för utvecklandet av läsförmågan i både svenska styrdokument och PIRLS. Men i Äp3 såväl
som i PIRLS-testet ingår däremot inte poetiska texter, utan fokus ligger på litterära/berättande texter och olika typer av faktatexter. Poetiska texter anses inte
vara lämpliga för testning. De är till för att – med Judith Langers terminologi
– utforska möjliga och även omöjliga horisonter och det är inte mätbart.
Litterära/berättande texter och olika typer av faktatexter ges således lika stort
utrymme i PIRLS. Detta gäller även för kursplanerna för svenskämnena och
för Äp3:s delprov för läsande. Att det är så i PIRLS är inte så förvånansvärt,
eftersom här rör det en bred läskompetens som ska prövas och inte ett specifikt
skolämne. Men att sakprosatexter nu likställs med skönlitteratur i kursplaner
för svenskämnena kan ses som ett trendbrott. Traditionellt har ämnet svenska
bestått av språk och litteratur, där alltså skönlitteratur, poesi och drama varit de
texter som dominerat svenskämnet och utgjort dess textkärna. Om detta trendbrott är till gagn för eleverna och utveckling av deras läsande av olika typer av
faktatexter behöver diskuteras mer ingående än vad som ges utrymme för här.
Sammanhangen för läsande diskuteras i både styrdokument och PIRLS ramverk på ett brett sätt. I Äp3 säväl som i PIRLS-testet är det dock den mycket
begränsande provsituationen som gäller vilket är naturligt vid provsituationer
som ämnar undersöka förmågor av detta slag på gruppnivå. Dock räcker inte
det när enskilda elevers förmåga ska bedömas. I Äp3 finns vissa bredare inslag
som, för att skapa en helhetsbild av en enskild elevs förmåga, kompletteras med
ytterligare andra typer av bedömningsstöd, som exempelvis Skolverket tillhandahåller.
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Kritiskt förhållningssätt
Enkla former av ett kritiskt förhållningssätt till texter kan identifieras i PIRLS
ramverk och test samt i centralt innehåll i kursplanerna för svenskämnena och
från och med årskurs 6 är det även upptaget i kunskapskraven. Men i Äp3
går det inte att finna någon motsvarighet till detta. Ovan påtalades att de mer
avancerade läsförståelseuppgifterna i PIRLS kan vara en utmaning för svenska
elever som gått ett knappt år i årskurs 4 och som påbörjat arbetet med detta.
Detsamma kan antas gälla för de uppgifter i PIRLS-testet som behandlar ett kritiskt förhållningssätt. Att det här inte beskrivs mer tydligt i de svenska styrdokumenten för de yngre eleverna beror med stor sannolikhet på den tradition som
innebär att elever i de tidiga skolåren anses för små för att inta ett textkritiskt
perspektiv (Dyson 1997:166) och att man i första hand ska fokusera formaspekter som rör kopplingen bokstäver-ljud och avkodning i de tidiga åren (Liberg
m.fl. kommande). Som beskrivits tidigare i rapporten (kapitel 2) visar Dyson i
sin forskning på hur elever i tidiga skolår kan diskutera och bearbeta avancerade
perspektiv i texter och lära sig om de ord och uttryck som finns tillgängliga i en
specifik situation för en skribent av en viss ålder, kön, klass, etnicitet, religion
osv. Redan i de första skolåren får eleverna således delta i en avancerad form av
läsande av sina egna, kamraters och andras texter när det gäller såväl läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang samt att inta ett kritiskt förhållningssätt.
Det är precis ett sådant mer avancerat läsande som fler och fler av våra elever i
årskurs 4 inte längre verkar klara av när de deltar i PIRLS-testet.
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Slutord
Sammanfattningsvis kan sägas att PIRLS på det hela taget stämmer överens med
den svenska skolans sätt att betrakta läsande och mäta det i tidiga skolår. PIRLS
är en mätning av elevers läsförmåga på gruppnivå som behöver kompletteras
med andra typer av bedömningar på såväl gruppnivå som individnivå för att
få en mer ingående bild av den enskilda elevens förmågor. Dessa komplement
är för den här åldersgruppen för det första Äp3 och för det andra bedömningar
som görs i vardagen baserade på bedömningsstöd som tillhandahålls av Skolverket. På så sätt berikas ett summativt bedömningssätt med ett formativt.
På en mer övergripande nivå visades motsvarande resultat i den validitetsstudie Med fokus på läsförståelse som genomfördes 2006 (Skolverket 2006). I den
jämfördes bland annat PIRLS 2001 med det nationella provet för årskurs 5. Särskilt pekades på att frågetyper, det vill säga de fyra läsprocesserna i PIRLS samt
uppgifter i det nationella provet, var mycket lika varandra. Vidare noterades att
i PIRLS tvingas eleverna att göra reflektioner kring hela texten på liknande sätt
som i det nationella provet. Detta gäller den läsprocess som i PIRLS benämns
med ”granska och värdera innehåll, språk och textelement”. Det är däremot den
läsprocess som också motsvarar en enklare form av kritiskt förhållningssätt som
saknas i dagens Äp3. Återigen kan ålderskillnad pekas på som en orsak till detta.
Det nationella provet som studerades 2006 var för årskurs 5, dvs. elever som är
ett år äldre än dem som deltar i PIRLS och två år äldre än elever som genomför
Äp3.
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Internationella studier genomförs så att resultaten ska vara jämförbara
mellan samtliga deltagande länder. Hur kan resultaten tolkas utifrån ett
svenskt perspektiv? I den här aktuella analysen presenterar Caroline
Liberg och Åsa af Geijerstam hur PIRLS 2011, som mäter läsförmåga
hos elever i årskurs 4, stämmer överens med svenska styrdokument
(Lgr11). Den läsförmåga som beskrivs i PIRLS ramverk och de svenska
läro- och kursplanerna samt i PIRLS-testet och ämnesproven i årskurs 3
presenteras och likheter och skillnader dem emellan diskuteras.

