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Sammanfattning 

Syftet med denna elevcentrerade studie är att undersöka några aspekter av läsförståelsedelprovet i 

Kursprov 1 ur ett andraspråksperspektiv. Den första undersökningen utgår från elevtexter som 

besvarar en öppen nyckelfråga efter ett autentiskt delprov. Resultatet visar en variation av 

erfarenheter. Två problematiska aspekter som flera elever framför är provtiden och svåra ord. För 

att vidare undersöka dessa aspekter får samma elever utföra ett motsvarande delprov som är fritt 

från sekretess men då utan tidspress där eleverna även skriver upp de ord som de väljer att slå upp i 

ordbok. Frågeställningarna är: Hur ser relationen ut mellan tidsåtgång, antal ord och delprovsbetyg 

i ett fiktivt prov? Vilka skillnader kan iakttas för eleverna vid en jämförelse av fiktivt 

delprovsbetyg utan tidspress och autentiskt delprovsbetyg med tidspress? Resultatet visar en 
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som studien visar stöds av tidigare studier som framhåller att andraspråkselever ofta läser 

långsammare och att ordförrådet har stor betydelse inför läsförståelsen. En slutsats är att 

andraspråksläsare behöver utökad provtid som en stödstruktur inom läsförståelsedelprovet i KP 1.   
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1. Inledning  

I samband med den reviderade läroplanen för gymnasieskolan, Gy 2011, har det tillkommit ett 

nationellt prov för kurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Provet benämns Kursprov 1 och 

förkortas KP 1. Provet konstrueras av Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk vid Uppsala universitet, som fortsättningsvis förkortas till ”provgruppen”. Denna studie 

behandlar dock endast KP 1 inom ämnet svenska som andraspråk och därmed berörs endast ämnet 

svenska som en referenspunkt eftersom provet är gemensamt för de båda svenskämnena.  

Ämnet svenska som andraspråk är sedan 1995 likvärdigt med modersmålet svenska i hela 

skolväsendet och 1997 blev det även behörighetsgivande för studier inom högskola och universitet 

(Economou, 2007:33). Elever som läser svenska som andraspråk har ett annat modersmål, ibland 

två, som sitt första språk och tillägnar sig språket svenska i den miljö där det talas (Abrahamsson, 

2009:13f.) 

 Mitt intresse för andraspråkelevers möjligheter att visa sin kunskap inom provets ram har växt 

fram ur egen undervisningskontext, pågående diskussion inom skolans fält (se t.ex. Nylander, 

2013:26ff.; Palmér, 2011:143–155) och inte minst genom mina pågående universitetsstudier. En 

erfarenhet ur min egen verksamhet är att elever upplever läsförståelsedelprovet, delprov B, som 

särskilt svårt. Att visa sin förmåga i läsförståelse inom ett prov är en utmaning för alla elever, men 

ställer troligtvis än högre krav på andraspråkselever då de i KP 1 prövas med samma texter och till 

övervägande del ställs inför samma provuppgifter som elever med svenska som modersmål. Även 

om provgruppen utför ett omfattande och gediget arbete med utprövningar av prov i samarbete med 

lärare och deras klasser samt olika referensgrupper (Uppsala universitet, 2013a) finner jag 

problemområdet relevant att studera vidare ur ett andraspråksperspektiv. 

En problematisk aspekt är att utprövning av provet sker utifrån att majoriteten, med dess 

kulturella referensramar, har svenska som modersmål (jfr Cummins, 2000:46; Axelsson, 

2004:524f.; Hvistendahl, 2008:124; Korp, 2003:148; Kulbrandstad, 2003:228). Problematiken 

kring texter och kulturella referensramar inom det nationella provet diskuterades redan 2005 av 

Skolverket i deras uppföljning och utvärdering av det föregående provsystemet i gymnasieskolan 

(Skolverket, 2005:4,118).  

Inför utprövningar av proven är provgruppen beroende av lärare som själva väljer att anmäla sin 

klass och en kritisk punkt kan därmed vara antalet lärare i svenska som andraspråk som medverkar 

med sina elever. I dessa utprövningar får både lärare och elever svara på frågor om provet (Uppsala 

universitet, 2013a). Problemområdet som denna studie utgår från är däremot att det endast är lärare 

som efter varje kursprov får besvara en digital lärarenkät. I den ställs bland annat frågor där läraren 

ska försöka ange hur elever har upplevt olika aspekter av delprov B (Uppsala universitet, 2013b). 

Även om en enkät från provgruppen till alla elever efter autentiskt prov inte är rimlig kan en studie 

som fördjupar sig i hur elever uppfattar proven ge än mer insikt.  

Den föreliggande studien har sin startpunkt i en förstudie som jag utförde under vårterminen 

2013 i delkursen som föregick denna avslutande uppsatskurs. Syftet var att undersöka en grupp 

elevers tankar om läsförståelsedelprovet i KP 1 för svenska som andraspråk 1 efter ett autentiskt 

provtillfälle. I materialet framförde eleverna flera relevanta synpunkter som nu undersöks vidare i 

en utvidgad och fördjupad studie.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka några aspekter av läsförståelsedelprovet i KP 1 ur ett 

elevperspektiv. Den första undersökningsfrågan utgår från elevernas synpunkter om delprov B, 

som prövar läsförståelse, efter det autentiska provet VT 2013 (Skolverket, 2013a, 2013b). 

Frågeställningen är:  

 Vilka relationer kan iakttas mellan de problematiska aspekter som eleverna lyfter fram inom 

provet? 

För att fördjupa problemområdet undersöks relationen mellan två aspekter som eleverna 

framhåller som problematiska, nämligen provtid och svåra ord, i ett fiktivt provsammanhang där 

det från sekretess släppta läsförståelsedelprovet från HT 2011 används (Skolverket, 2011a, 2011b). 

Frågeställningen är:  

 Hur ser relationen ut mellan tidsåtgång, antal ord och delprovsbetyg i ett fiktivt prov? 

 Vilka skillnader kan iakttas för eleverna vid en jämförelse av fiktivt delprovsbetyg utan 

tidspress och autentiskt delprovsbetyg med tidspress?  

Som en avgränsning vill jag tydliggöra att studien inte inrymmer en undersökning om 

bakgrunden till varför eleven väljer att slå upp ett visst ord. Jag är medveten om att behovet av att 

gå till ett lexikon eller en ordbok, vare sig det sker på modersmålet eller på svenska eller både och, 

varierar speciellt inom en provkontext. 

3. Bakgrund  

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för syftet med nationella prov, hur proven konstrueras och 

de olika provdelarna i KP 1 för svenska och svenska som andraspråk. Delprov B och dess 

anknytning till kunskapskraven för svenska som andraspråk 1 redovisas utförligare. Därefter 

behandlas teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

3.1. Syftet med nationella prov  

Syftet med nationella prov är att proven ska:  

stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys 

av i vilken utsträckning kunskapskraven nås på skolnivå, på huvudmannanivå och nationell nivå. 

Dessutom bidrar proven till att konkretisera ämnesplanens syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav. (Skolverket, 2013c:7) 

Skolverket framhåller på sin webbsida att de nationella proven framför allt har en summativ 

funktion då de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en kurs och visa elevens 

kunskapskvaliteter (Skolverket, 2013d). De är dock inga examensprov som prövar alla 

kunskapskrav inom ett ämne (Skolverket, 2013c:7).  



3 

 

Palmér (2011:143) framhåller att förändringar med ett utökat nationellt prov i kurs 1 för svenska 

och svenska som andraspråk innebär en möjlighet att behandla större delar av ämnesplanerna än 

tidigare och därmed ge ett utvidgat stöd inför lärarnas betygssättning. I den tidigare läroplanen, Lpf 

94, fanns endast ett nationellt kursprov inom kurserna svenska B och svenska som andraspråk B.  

3.2. Om provens konstruktion  

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för att nationella prov utvecklas i samarbete 

med universitet och högskolor. Dessa samarbetar med aktiva lärare, lärarutbildare och andra 

forskare. Konstruktionen av ett prov sker utifrån analyser av läroplan, ämnes- och kursplaner och 

utprövningen kan ta mellan 1,5 och 2 år att utföra. Bedömningen av provkonstruktionen ska vara 

valid och för att säkerställa hög reliabilitet krävs det att uppgifterna är utprövade i stor skala och 

utvecklade med vetenskapliga metoder (Skolverket, 2013e).  

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet 

framhåller att konstruktionen är cyklisk och att konstruktörerna större delen av tiden arbetar 

parallellt med tre prov då ett prov påbörjas, ett färdigställs och ett analyseras och slutrapporteras. 

Uppgifterna för varje prov prövas i regel ut i två till tre omgångar och involverar mellan 1000 och 

2000 elever. Under utprövningarna får deltagande elever och lärare möjlighet att komma med 

synpunkter på valet av texter och uppgifter. Uppgifterna analyseras och bedöms av 

provkonstruktörerna som även har ett nära samarbete med externa experter inom t.ex. läsforskning, 

specialpedagogik och andraspråksforskning. De uppgifter som klarar de avsedda kraven och 

kommer med i provet analyseras och sambedöms på externa bedömarmöten med lärare från hela 

landet (Uppsala universitet, 2013a). Därtill samlar provgruppen in prov efter varje omgång genom 

att lärare skickar in ett urval av kopior på provlösningar med bedömning (Skolverket, 2013c:5). 

Provgruppen påtalar behovet av engagerade och kunniga lärare som kan delta i utprövningar och 

delge värdefulla synpunkter på provmaterialet (Uppsala universitet, 2013a).   

3.3. Kursprov 1 för svenska och svenska som 

andraspråk 

KP 1 är ett gemensamt prov för ämnena svenska och svenska som andraspråk men bedöms utifrån 

respektive ämnesplan och dess kunskapskrav vilket tydliggörs i bedömningsanvisningarna 

(Skolverket, 2013f:2). Provet är uppdelat på tre delprov: delprov A prövar muntlig framställning, 

delprov B är ett prov i läsförståelse och delprov C prövar skriftlig framställning där text/er ur 

delprov B ska användas. Proven är upplagda efter ett bestämt tema där de olika provdelarna stödjer 

varandra som en arbetsprocess. Vissa provuppgifter skiljer sig åt eftersom kunskaper och förmågor 

som ska prövas alltid ska vara relevanta för respektive ämne och kurs. Varje delprov generar ett 

delprovsbetyg som sedan vägs samman till ett provbetyg (Skolverket, 2013c:1,7,37ff.). I delprov A 

finns en skillnad i uppgiftsinstruktionen då elever som läser svenska som andraspråk inte har som 

krav att använda ett presentationstekniskt hjälpmedel. Under några råd inför delprov A uttrycks 

istället: ”Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel, till exempel […]” (ibid.:19). I delprov 

C är skrivuppgifterna identiska i de båda ämnena. I delprov B överväger likheterna mellan ämnena 

och skillnad finns bara i några enstaka uppgifter (Skolverket, 2013f:6,28). 
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3.4. Delprov B – läsförståelse 

Delprov B som prövar läsförståelse är en ny provdel inom gymnasieskolans nationella prov. 

Däremot liknar provdelen det läsförståelsedelprov som används inom det nationella provet för år 9 

(Palmér, 2011:148).  

Inför delprov B ska eleverna få kort information om provets upplägg, hur det bedöms och råd 

inför provet. Materialet som då används finns öppet på provgruppens webbplats. Delprovet prövar 

läsförståelse och analys av ett antal olika typer av texter inom sakprosa och skönlitteratur. Provet är 

oförberett för att säkerställa att det är elevens individuella färdighet som prövas. Provtiden är 120 

minuter och under den tiden ska eleverna läsa texthäftet och svara på uppgifter. Elev med 

funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, har rätt till utökad provtid till max 180 minuter och till 

att lyssna på inlästa texter och skriva svar på dator.  

Instruktionen är att eleverna ska läsa en text i taget och lösa de uppgifter som berör texten. 

Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels uppgifter som eleven själv ska formulera svar till av 

olika längd. Texthäfte, provtid, hjälpmedel i form av en- eller tvåspråkiga lexikon eller ordböcker 

och de flesta av uppgifterna är desamma oavsett om eleverna läser svenska 1, som hädanefter 

förkortas sve 1, eller svenska som andraspråk 1, hädanefter sva 1. Skillnaden har hittills bestått i att 

någon provuppgift särskiljer sig från sve 1 och därför har sva 1 ett eget uppgiftshäfte (Skolverket, 

2013c:2ff.,23ff.)  

I häftet ”Bedömningsanvisningar” finns en detaljerad matris för hur de olika provuppgifterna 

ska bedömas och en redogörelse för de kunskapskrav som ligger till grund för bedömning av 

delprov B (Skolverket, 2013f:2,8–25). Då studien fokuserar på sva 1 visas de kunskapskrav som 

berör delprov B i tabell 1 nedan. 

  

Tabell 1. Kunskapskrav Svenska som andraspråk 1.  

Betyget E 

Eleven kan översiktligt återge det 

huvudsakliga innehållet i muntliga 

och skriftliga framställningar som 

förekommer i vardagen, samhället, 

studierna och arbetet. Eleven kan 

värdera och kritiskt granska 

innehållet med enkla omdömen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för 

innehållet i enkla texter av olika slag 

och modern skönlitteratur. Eleven 

kan anpassa sin läsning efter 

texttypen och visar genom exempel 

skillnaden mellan berättande, 

beskrivande, återgivande, 

instruerande och argumenterande 

drag. 

Betyget C 

Eleven kan översiktligt och med 

viktiga detaljer återge det 

huvudsakliga innehållet i muntliga 

och skriftliga framställningar som 

förekommer i vardagen, samhället, 

studierna och arbetet. Eleven kan 

värdera och kritiskt granska 

innehållet med enkla omdömen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för 

innehållet i enkla texter av olika slag 

och modern skönlitteratur. Eleven 

kan anpassa sin läsning efter 

texttypen samt visar genom exempel, 

och förklarar med dessa som 

utgångspunkt, skillnaden mellan 

berättande, beskrivande, återgivande, 

instruerande och argumenterande 

drag. 

Betyget A 

Eleven kan med viktiga detaljer och 

nyanser återge det huvudsakliga 

innehållet i muntliga och skriftliga 

framställningar som förekommer i 

vardagen, samhället, studierna och 

arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt 

granska innehållet med nyanserade 

omdömen. Eleven kan redogöra för 

innehållet i enkla texter av olika slag 

och modern skönlitteratur samt 

relatera innehållet till egna 

erfarenheter och allmänmänskliga 

och samhälleliga förhållanden. 

Eleven kan anpassa sin läsning efter 

texttypen samt visar genom exempel, 

och förklarar med dessa som 

utgångspunkt, skillnaden mellan 

berättande, beskrivande, återgivande, 

instruerande och argumenterande drag. 

 

En skillnad är att i kunskapskraven för sva 1 anges ”enkla texter av olika slag och modern 

skönlitteratur”, ordet ”enkla” återfinns inte i kunskapskraven för sve 1 (Skolverket, 2013f:2). 

Ytterligare en skillnad i kunskapskraven är att elevens genremedvetenhet innefattas i sva 1, vilket 

också prövas i delprov B. Detta prövas däremot inte i sve 1 (ibid.:6).  
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3.5. Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet inleds med studiens anknytning till sociokulturellt perspektiv. Därpå följer teoretiska 

utgångspunkter om speciella påverkansfaktorer inom provkonstruktion.  

3.5.1. Sociokulturellt perspektiv  

Utgångspunkten för sociokulturellt perspektiv är att kommunikativa processer ingår i kontextuella 

sammanhang som skapar sociala och kulturella verksamheter där kunskap förs vidare (Säljö, 

2000:22,30,34ff.,76,128). Säljö, som i Sverige är den främsta företrädaren för det sociokulturella 

perspektivet, preciserar begreppet kontext och framhåller att: 

Det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår i, skapar och 

återskapar kontexter. Delar och helheter definierar varandra, och kontexten kan ses som det som 

väver samman en social praktik eller verksamhet och gör den till en identifierbar helhet. (Säljö, 

2000:135)  

En central utgångspunkt för sociokulturella teoriperspektiv är Lev Vygotskys idéer om 

samspelet mellan tänkande, språk och lärande (Dysthe, 2003:31ff.,45; Säljö, 2000:48). Lärande 

sker både på en individuell och kollektiv nivå då människor tillägnar sig språkliga (intellektuella) 

och fysiska resurser via kommunikation och interaktion med andra inom olika verksamheter. Dessa 

resurser benämns av Vygotsky (1934/1986) som redskap eller verktyg. Om vi ska förstå hur 

lärande sker i olika sociala praktiker behöver vi försöka förstå hur tänkande utövas av de 

människor som ingår i kontexten. För att förmedla tänkande, handling och kunskap är språket 

människans viktigaste redskap (Dysthe, 2003:45; Säljö, 2000:13,18ff.,47f.,81f.).  

Inom den sociokulturella teorin används samlingsbegreppet litteraciteter för att beskriva vitt 

skilda textpraktiker då man betraktar kommunikation – muntlig, skriftlig, multimodal – som 

sociokulturella handlingar som ständigt utvecklas i dialog mellan olika individer. Begreppet har 

utvecklats inom New Literacy Studies av bland annat Heath (1982), Street (1984), Barton (1994), 

Gee (1996) som skiljer mellan primära och sekundära diskurser och inom den multimodala texten 

av Kress och van Leeuwen (1996) (se Fast, 2007:31–43; Franker, 2004:687ff.; Karlsson, 

2006:24ff.,38f.; Kulbrandstad, 2003:34ff.; Lundgren, 2005:39ff.; Wedin, 2010:15ff.). I 

skriftspråkskontexter är läs- och skrivkompetens betydelsefulla förmågor för att människor ska 

kunna ta del av olika texter i samhället. Läsande och skrivande är inte bara en teknisk tillägnad 

färdighet utan kräver tolkning av text för att vi ska förstå innehållet. Analys- och 

tolkningsförmågan utvecklas kontinuerligt i interaktion med andra inom olika kulturella 

sammanhang och kommunikativa mönster (Franker, 2004:678f.; Kulbrandstad, 2003:16,34; Säljö, 

2000:15f.,186f.,197f.; Wedin, 2010:15ff.).  

Inom andraspråksforskning har begreppet litteraciteter främst använts för att studera de 

situationer där flerspråkiga barn och vuxna använder sig av skrift (se Axelsson m.fl., 2005; 

Damber, 2010; Franker, 2004; Lundgren, 2005; Wedin, 2004). Begreppet används didaktiskt även 

för att vidga lärares kunskap om hur de kan stötta flerspråkiga elever och vuxna med vitt skilda 

kunskaper inom skriftspråket (Gibbons, 2006:29,80f.,111,116ff.;Wedin, 2010:9).  

I ett kommunikativt andraspråksperspektiv är utvecklingen av ordförrådet, med tillhörande 

grammatikalisering, specifikt central för att andraspråkselever aktivt ska kunna ta del i olika 

textpraktiker. Ordförrådet har en avgörande betydelse för läsförståelse och inför tillgång till 

kulturella referensramar samt för att kunna ge uttryck för kunskaper och erfarenheter (Enström, 

2004:171; Hammarberg, 2004:43ff.; Gibbons, 2006:118; Kulbrandstad, 2003: 221ff.,227ff.; 

Sjöqvist & Lindberg, 1996:93f.; Verhallen & Schoonen, 1993:344; Viberg, 1993:68ff.).  
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I den föreliggande studien används begreppen läsförståelse eller läsförmåga liktydigt med 

reading literacy, vilket även den svenska PISA-rapporten utgår från (Skolverket, 2010b:8). De 

läsprocesser som beskrivs i PISA-studierna är även de som provgruppen refererar till och som 

ligger till grund för att pröva elevernas läsförståelse inom sammanhängande texter i delprov B (se 

Skolverket, 2013c:23). PISA-undersökningen behandlas vidare i denna studie under avsnittet 3.6. 

Forskningsbakgrund.   

Inom bedömning framhåller Säljö (2000:117,119) att prov i skolan sker i en specifik kontext 

som vanligtvis innebär att det inte är tillåtet att rådfråga andra och att frågor ska besvaras under en 

kort tidsrymd. Detta gäller vanligtvis inte när man vill lösa problem inom andra samhälleliga 

praktiker. En central utgångspunkt inom sociokulturell teori är Vygotskys begrepp zone of 

proximal development (ZPD) som betonar vikten av samarbete med andra, både lärare och elever, 

för att vi ska utveckla och prestera mer kunskap om olika problem (ibid.:120). Korp (2003:69f.) 

problematiserar vad denna teori får för konsekvenser inom bedömning och refererar till Gipps 

(1994) som utifrån Vygotskys ZDP anser att det är mer intressant att klargöra vad eleven kan 

prestera som sitt bästa under optimala förhållanden än att undanhålla hjälp för att iaktta det mest 

typiska som eleven kan. Därtill påtalas behovet av att vara mycket noggrann med provs språkliga 

utformning och bedömningssituationen, att variera provformer och problematiken om vilka 

slutsatser som kan dras av provs resultat på individ- och gruppnivå. 

3.5.2. Faktorer som kan störa reliabilitet och validitet i 

läsförståelseprov 

Detta avsnitt utgår från Bachmans (1990) redogörelse för forskning som problematiserar hur 

språkförmåga testas och från Korps (2003) licentiatavhandling som är en forskningsöversikt om 

bedömning och olika provformer. 

Inom provkonstruktion är det centralt att reliabilitet och validitet uppfattas som komplementära 

(Bachman, 1990:25,160f.,238ff.). Bachman (ibid.:113,118ff.,126,156ff.,239,273) framhåller 

problematiken som berör faktorer som inte har att göra med den språkfärdighet provet vill mäta och 

hur dessa kan minimeras. Dessa faktorer kan vara oklara instruktioner, tidspress vid provtillfället, 

provdeltagarnas omvärldskunskaper, modersmål och provdeltagarens psykiska och fysiska tillstånd 

(jfr Korp, 2003:94,127ff.). Bachman (1990:113) refererar till Douglas (1986) resonemang om hur 

språkförmågan därtill varierar från ett test till ett annat. En fråga att ställa sig inför validitet blir hur 

mycket av ett testresultat som verkligen reflekterar det provet vill mäta (Bachman, 1990:25,256; jfr 

Korp, 2003:120,126). Korp (2003:47) lyfter fram det ökade intresset för frågor som gäller validitet 

i bedömning av elevers kunskaper med referenser till Gipps och Murphy (1994), Hargreaves 

(1995), Ålund (1996) och Tesfahuney (1999). Frågorna gäller bland annat vad prov egentligen 

testar och vilka ”försanthållanden” om kunskap som de utgår från och om formen eller valet av 

exempel i prov systematiskt gynnar en eller annan grupp av elever. Bachman (1990:25,165,291) 

ifrågasätter hur prov som är utarbetade för att pröva språkförmågan hos enspråkiga elever också 

används för att pröva flerspråkiga elever eftersom etnisk bakgrund har en trolig påverkan inom 

provs validitet på gruppnivå. Både Bachman (1990:272f.,291) och Korp (2003:131) framhåller 

även hur kulturella faktorer inom ett prov kan få störningar på gruppnivå. Korp (2003:129,131) 

betonar hur elever från språkliga minoriteter kan hindras i att verkligen visa sina kunskaper fullt ut 

och att elevers sociala och kulturella bakgrund kan påverka hur de begriper provuppgifter och om 

de kan mobilisera de kompetenser som krävs för att lösa dem. Bachman (1990:271,291) påtalar att 

om ett prov systematiskt visar olika resultat för grupper av individer så indikerar det att man 

behöver överväga om testet innehåller potentiella ”test bias”, det vill säga snedvridning på 



7 

 

gruppnivå (även Gipps & Murphy, 1994, refererat i Korp, 2003:131). En problematik är att prov 

innehåller subjektiva anslag då ett val sker utifrån vad som skall ingå i provet och hur uppgifter ska 

formuleras (Lindblad, 1990, refererat i Tornberg, 2009:208; jfr Bachman, 1990:76; Korp, 2003:47). 

I ett läsförståelseprov är det svårt att välja en bredd av ämnen som engagerar utan att de favoriserar 

någon grupp av provdeltagare (Bachman, 1990:138). 

Inom läsförståelsetest som medger rymlig provtid framhåller Bachman (1990:135) att 

provdeltagare får möjlighet att läsa i sin egen takt och dessutom läsa om svåra textpartier. Därtill 

betonar Bachman (ibid.:105) den strategiska kompetens som eleven behöver för att svara på 

uppgifter då det ofta krävs att eleven känner igen vilken information utanför själva texten som kan 

vara relevant och att eleven dessutom söker den informationen i sitt minne.  

I ett nationellt prov är det centralt att provet överensstämmer med ämnesplan och kunskapskrav 

för kursen, det vill säga att provet mäter det som ska mätas på ett tillförlitligt sätt (jfr Korp, 

2003:77; Bachman, 1990:74f.,78,237). Palmér (2011:148) framhäver vikten av att 

läsförståelseprovet ska säkerställa elevens individuella färdighet genom att det är oförberett. I sin 

diskussion om strategin att använda eventuella förberedelser av läsning innan provtillfället tar hon 

upp den positiva aspekten som då gör att elever utsätts för mindre tidspress. Om eleverna ges 

tillfälle att diskutera sin läsning av texterna tillsammans skulle det däremot innebära en osäkerhet 

inom bedömningen utifrån om det är elevens egen läsförmåga som prövas eller om det blir en 

bedömning av hur eleven tar tillvara kamraters uttalanden om texter. Här vill jag inflika att denna 

diskussion har en bakgrund då en tidigare provram, innan Lgr 11, för läsförståelsedelprovet i år 9 

just använde strategin att texterna lästes i förväg och att eleverna, utan inblandning av läraren, 

skulle diskutera texterna utifrån ett antal bestämda frågor innan själva provdelen. Under den tiden 

kunde eleverna också slå upp svåra ord (se Skolverket, 2010a:6; jfr Säljö, 2000; Korp, 2003). 

Provgruppen har nu utifrån krav på mätsäkerhet valt att endast inrikta sig på individuella 

färdigheter inom läsförståelsedelprovet, vilket också nu gäller läsförståelsedelprovet för år 9. 

Palmér (2011:148f.) motiverar förfarandet utifrån den internationella läsundersökningen PISA vars 

resultat visar att elevers läsförmåga har försämrats med förhoppning om att det individuella 

delprovet i läsförståelse ska bidra till att svensk skola fäster mer uppmärksamhet vid ungdomars 

utveckling av läsförmåga.  

3.6. Forskningsbakgrund  

Forskningsbakgrunden redogör för några studier som behandlar läsförståelse och ordförrådets 

betydelse för andraspråksläsare. Avsnittet avslutas med provgruppens sammanfattning av 

lärarenkäten om delprov B för VT 2013.  

3.6.1. Undersökningar om läsförståelse  

Den internationella undersökningen PISA, Programme for International Student Assessment, 

prövar vart tredje år 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap inom 

ett flertal OECD-länder men också i andra länder. Syftet med undersökningarna är att öka 

förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av observerade skillnader i kunskaper och 

möjlighet till mätningar av kunskapsutvecklingen över tid. I proven får elever svara på öppna 

frågor och flervalsfrågor under två timmar och därtill besvara en enkät om sin bakgrund, sitt 

lärande jämte engagemang och motivation. Inom läsförståelse, reading literacy, prövas elevers 

förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter. Uppgifterna är kopplade till 

olika typer av texter, såsom berättelser, redogörelser, beskrivningar, formulär, tabeller, diagram och 
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kartor. I PISA 2009 jämförs resultaten med PISA 2000 eftersom båda hade läsförståelse som 

huvudområde. Resultaten för svenska elever visar signifikant att skillnaden mellan starka och svaga 

läsare har ökat och så även mellan flickor och pojkar. Undersökningen i att jämföra infödda elever 

och elever med utländsk bakgrund i Sverige är statistiskt osäker då endast cirka 12 % av deltagande 

elever har utländsk bakgrund. Däremot påtalar rapporten att elever med utländsk bakgrund i 

Sverige förefaller vara missgynnade då skillnaden mellan infödda elever och elever med utländsk 

bakgrund är större än i OECD-länderna (Skolverket, 2010b:6ff.,16ff.).  

I PISA 2012, med matematik som huvudområde, visar Sveriges resultat inom läsförståelse en 

statistiskt signifikant förändring och dessutom den största uppmätta nedgången av samtliga 

deltagande länder. Det är framförallt de lågpresterande eleverna som mest har försämrat sina 

resultat medan de högpresterande elevernas resultat har försämrats i betydligt mindre utsträckning. 

I PISA 2012 är skillnaden mellan flickor och pojkar i Sverige större än för OECD i genomsnitt. 

Däremot visar de svenska resultaten på de digitala proven i läsförståelse något bättre resultat, 

relativt med andra länder, jämfört med det pappersbaserade provet. Resultaten är bättre för 

lågpresterande elever och skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar är också mindre jämfört 

med det pappersbaserade läsprovet. Jämfört med 2009 har dock resultaten i digital läsförståelse 

försämrats för svenska elever. I denna studie utgör antalet elever med utländsk bakgrund cirka 15 

procent av alla svenska elever (Skolverket, 2013e:7,12,16ff.,28ff.). I huvudrapportens 

slutdiskussion om resultaten för Sverige framhålls att även om andelen elever med utländsk 

bakgrund har ökat så bidrar detta mycket marginellt till resultatnedgången (Skolverket, 2013f:154).  

Kulbrandstad (1996, även utgiven 1998, och refererad i 2003:213–224) har studerat hur fyra 

andraspråkselever läser faktatexter i samma åldersgrupp som PISA. I studien finns också fem 

elever med norska som modersmål med som ett jämförelsematerial för att få hjälp med att iaktta 

andraspråksläsarnas speciella problem (Kulbrandstad, 1998:11f.). Kulbrandstad (2003:221f.) 

betonar att studier som kartlägger elevers läsförståelse ofta innebär att eleverna både ska läsa och 

lösa uppgifter inom en viss tid. Istället för tidsbegränsning har Kulbrandstad (ibid.:214,221) valt 

strategin att eleverna själva får bestämma hur lång tid de vill läsa faktatexterna innan de svarar på 

undersökarens frågor. Elevernas svar bedömdes som acceptabla eller icke-acceptabla och 

läsförståelsetestet visade att den andraspråkselev som hade högst resultat hade 59 % acceptabla 

svar och den som hade lägst hade 36 %. Bland elever med norska som modersmål låg variationen 

mellan 100 % och 77 % (Kulbrandstad, 1998:382f.,399f.). Därtill undersöker Kulbrandstad 

(ibid.:20) flera frågor i olika delstudier, bland annat om elevernas avkodning och läshastighet som 

därmed också ingår i hennes konklusioner. Några av slutsatserna är att andraspråkseleverna läste 

långsammare och förstod mindre av texterna och med större variation än mellan eleverna med 

norska som modersmål, men även att det är problematiskt att empiriskt undersöka vad 

andraspråksläsarna har förstått av en text (ibid.:450f.). Kulbrandstad (2003:226) betonar att flera 

studier som jämför förstaspråks- och andraspråksläsare har funnit liknande resultat. Bland annat 

PISA och Taube och Skarlind (2000) pekar på att andraspråksläsare som grupp når svagare 

läsprestationer och att variationen inom gruppen är större än inom gruppen av majoritetsspråkets 

elever. Kulbrandstad (ibid.:229) refererar även till en studie av Steffensen och Joag-Dev (1984) 

som visar att det går snabbare och lättare att förstå texter som vi är kulturellt bekanta med eftersom 

läsaren då har relevanta bakgrundskunskaper som kan aktiveras inför texttolkning. Kulbrandstad 

(ibid.:195ff.,202ff.) betonar även metakognitionens betydelse inför valet av lässtrategier och 

refererar till studier av bland annat Lundberg (1984) och Elbro och Nielsen (1996) som framhåller 

vikten av att lästempot anpassas till lässituationen. Exempel på strategier är närläsning, 

punktläsning och skumläsning.  
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Därtill problematiserar Kulbrandstad (2003:221ff.) antagandet att långsamma läsare också är 

dåliga på förståelse. Problematiken diskuteras utifrån två andraspråksläsares läsprofiler där en har 

”god avkoding og svag forståelse” och en som har ”dårlig avkoding og god forståelse” 

(ibid.:218ff.). Därmed kan strategin att inte ha tidsbegränsning, inför analys av läsprofiler, ge viktig 

information även om elever som läser betydligt långsammare. Motiveringen är att långsamma 

läsare som kanske inte hinner läsa hela texten innan frågorna inte kan visa sin läsförståelse. 

Liberg (2000:1) granskar i sin artikel möjligheter och begränsningar i två faktatexter ur ett 

andraspråksperspektiv. För att fördjupa förståelsen fokuserar Liberg på framträdande egenskaper 

hos texten, textinterna aspekter, och områden som ligger utanför själva texten, textexterna aspekter. 

Libergs granskning, med stöd av ett flertal studier, framhåller ett antal betydelsefulla faktorer för 

andraspråksläsare. Inom utvecklingen av elevers läsförmåga i andraspråket är den lingvistiska 

kompetensen i andraspråket och läsförmågan i förstaspråket betydelsefulla (Carrell, 1991, refererat 

i Liberg, 2000:1f.). För både avancerade och medelgoda andraspråksläsare har dock förkunskaper 

om en texts kulturella innehåll större betydelse för läsförståelsen än textens lingvistiska 

komplexitet (Steffensen, 1986, och Floyd & Carrell, 1994, refererat i Liberg, 2000:9). 

Andraspråksläsare behöver få läsa texter med kulturellt känt innehåll som kan fungera som en 

stödstruktur, scaffold (ursprungligen Bruners begrepp), för att överkomma språkliga hinder på ord- 

och satsnivå (Liberg, 2000:14; jfr Kulbrandstad, 2003:229). Liberg (2000:8) betonar den litterära 

textens kraft utifrån Axelssons (2000) studie som visar betydelsen av bokflodsprogram även inför 

elevers utveckling mot en avancerad nivå. Därtill refererar Liberg (ibid.:8) till Reichenbergs (2000) 

studie som visar att särskilt andraspråkelever gynnas om läromedelstexter innehåller olika ”röster” 

och funktionella kohesiva drag. Med stöd från Carrell och Wise (1998) och Abu-Rabia (1998a,b) 

lyfter även Liberg (2000:10) fram att elevens intresse för ämnet och motivation är betydelsefulla 

för läsförståelsen. Inför främjandet av andraspråksutveckling framhåller Liberg (ibid.:5f.,16f.) 

lärarens roll för att dra in eleven i texten ifråga och in i en läranderymd.  

Molloy (2002:12) har i sin avhandling undersökt litteraturarbetet i fyra högstadieklasser på fyra 

olika skolor under tre år. I en av klasserna läser alla elever ämnet svenska som andraspråk 

(ibid.:265). Studien diskuterar hur elever genom närläsning, analys och diskussioner ska kunna 

söka mening i mötet med skönlitterära texter tillsammans i klassrummet (ibid.:54ff.). Det Molloy 

finner problematiskt i studien är lärares förhållningssätt till läsning av skönlitteratur. Studien visar 

att lärare som läsare är relativt osynliga i klassrummet och Molloy framhåller vikten av en 

förändrad lärarroll där lärare tillsammans med elever läser och diskuterar texter 

(ibid.:16,265ff.,324f.; jfr Liberg, 2000:5f.,16f.).  

3.6.2. Studier om ordförrådets betydelse 

Kulbrandstads studie (1996, refererat i 2003) problematiserar även hur ett begränsat ordförråd 

påverkar läsförståelsen då feltolkning av ords betydelser kan leda in läsaren i en felaktig 

tolkningsram. I studien finns ett sådant problem redan i rubriken på en av de undersökta texterna 

med den metaforiska titeln ”Medaljens bakside” (ibid:213). Hon betonar att andraspråksläsare ofta 

blir mer upptagna av ordnivån då de kämpar med betydelsen, olika former av ett ord och hur det 

ska uttalas. Detta bidrar ofta till en långsammare läsning (ibid.:216,221ff.,227ff.; jfr Myrberg, 

2007:75). 

En central aspekt är att andraspråkselever kontinuerligt processar sitt ordförråd när det gäller 

bas och utbyggnad parallellt (Sjöqvist, 2011:63). De svenska beteckningarna bas och utbyggnad 

introducerades av Viberg (1993:63f.) utifrån stöd av Cummins studie (1981) som visar att 

andraspråkselever behöver minst två år för att nå den färdighet som krävs för att klara vardagliga 
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samtal och mellan fem till åtta år för att nå den språkfärdighet som behövs för att klara skolans 

ämnen. Enligt Viberg (ibid.:63,67) är basen det vardagsspråk som barn med svenska som 

modersmål har utvecklat innan de börjar skolan. Utbyggnaden är den språkbehärskning som barn 

utvecklar under skolåldern och även senare i livet. Viberg (ibid.:67) hänvisar till Colliers (1987) 

studie som betonar att ankomståldern även har betydelse för hur snabbt barn kan nå behärskning av 

den utbyggnad som krävs för att klara skolämnen. Viberg (ibid.:68ff.) refererar även till studier av 

Saville-Troke (1984), som framhåller ordförrådet som den enskilt viktigaste faktorn, och Cummins 

och Swain (1986), som betonar värdet av att iaktta undervisningsaktiviteter utifrån graden av 

situationsberoende och kognitiv svårighetsgrad, för att elever ska nå den språkbehärskning som 

krävs för att tillägna sig skolans ämneskunskaper. Kulbrandstad (2003:145ff.) har även studerat den 

skillnad som kan finnas i ordförståelse inför skolstarten mellan flerspråkiga och enspråkiga barn.  

Orden som undersöktes var enkla vardagliga ord som skolan ofta förutsätter att eleverna ska förstå 

när de börjar skolan. På sitt modersmål kunde barnen svara med rätt ord i 86 % av fallen men 

endast i 52 % när de skulle svara på andraspråket norska. Viberg (uppdatering av studie 1993, 

2004:200ff.) visar i sin jämförande studie om barns utveckling av verblexikon hur barn med 

svenska som andraspråk överanvänder vissa nukleära verb, basverb, medan barn med svenska som 

modersmål mer använder specifika alternativ.  

Ordförrådet är den språkliga kompetens som utvecklas mest under hela livet. Samtidigt finns det 

en stor variation mellan olika individer, vilket även gäller infödda talare (Viberg, 1993:35,61). 

Enström (2004:171) understryker i sin artikel att ordförrådet ofta är en begränsande faktor även hos 

andraspråksinlärare som har nått en avancerad språknivå. Ord som är viktiga på denna nivå delar 

Enström in i tre olika typer; ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och 

mindre frekventa vardagliga ord (ibid.:173). Även frekventa ord är svåra på grund av deras 

denotativa omfång där de svenska verben intar en speciell ställning med sitt omfattande bruk av 

prefixavledningar. Andra svåra exempel är homonyma och polysema ord, sammansatta ord, 

närliggande ord och ord i kombination (ibid.:186ff.). Enström (ibid.:190) refererar till sin studie 

från 1996 som iakttog hur elever med utländsk bakgrund i gymnasieskolan hade problem med 

skriftlig användning av verb. Hon (ibid.:171) betonar att det både är ansträngande och oerhört 

tidskrävande att bygga upp ett tillräckligt stort ordförråd.   

Enström (ibid.:176ff.) diskuterar lexikalisk kompetens utifrån receptivt och produktivt 

ordförråd. I receptiva situationer räcker det oftast med att förstå ordets ungefärliga betydelse och då 

använder vi ofta gissningsstrategier från ledtrådar i sammanhanget. I produktiva situationer ställs 

betydligt högre krav på behärskningen av ett ord. Utifrån Færch, Haastrup och Philipson (1984) 

framhåller Enström att det troligen är mer relevant ”att tala om ett kontinuum mellan förmågan att 

förstå ett ord i sitt sammanhang och förmågan att använda det i egen produktion.” (ibid.:177). 

Verhallen och Schoonen (1993:346) framhåller i sin studie att tvåspråkiga elever ofta har en mer 

begränsad tillgång till olika språkliga kontexter än enspråkiga som därmed ger de tvåspråkiga 

mindre möjlighet att utveckla ett mer varierat omfång inom ordförståelse (jfr Viberg, 1993:36,39). 

Även det kulturella sammanhanget är betydelsefullt då ords betydelse varierar beroende på kontext 

(Verhallen & Schoonen, 1993:346; jfr Säljö, 2000:186). Skillnader utifrån kulturella referensramar 

påverkar även möjligheterna när elever slår upp ord då det ofta krävs vissa förkunskaper för att de 

ska kunna förstå vissa ordförklaringar (Enström & Holmegaard, 1993:166,172,189).  

3.6.3. Provgruppens lärarenkät  

Provgruppens lärarenkät för KP 1 VT 2013 (Uppsala universitet, 2013b:1) har besvarats av 557 

lärare där 90 % undervisar i svenska 1 och 21 % i svenska som andraspråk 1, vilket visar att vissa 
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lärare undervisar i båda kurserna. Svaren i enkäten delas inte upp utifrån om lärarna undervisar i 

sve 1 eller sva 1 vilket gjordes VT 2012. Enkäten visar att många av lärarna framhåller att 

delprovet var svårt och därtill att många anser att detta var den svåraste delen av kursprovet. Ett 

flertal lärare som angett att delprovet gått ”Inte så bra” kommenterar detta med att de är medvetna 

om att många av deras elever har svårt med just läsförståelse och att resultatet var förväntat. 

Samtidigt var ett mindre antal lärare överraskade av att deras elever presterade under förväntan.  

60 % av lärarna anser att delprovet motsvarade kursplanen i fråga om svårighetsgrad. Av de 37 % 

som anser att provet inte motsvarade kursplanen menar de flesta att det ställs högre krav i provet än 

i kursplanen. 88 % av lärarna anser att texthäftet innehöll en rimlig textmängd för eleverna att 

bearbeta medan 12 % anser att den inte var rimlig i förhållande till provtiden.  

På frågan: Hur upplever du texterna med hänsyn till svårighetsgrad? svarar lärarna att de i 

huvudsak anser att delprovets texter var medelsvåra/medellätta eller ganska svåra. De flesta av 

kommentarerna kring texternas svårighetsgrad handlar om dikten ”Min framtid” av Edith 

Södergran som många lärare anser var alltför svår. På frågan: Hur upplevde dina elever 

formuleringarna i läsuppgifterna? anser 55 % av lärarna att formuleringarna i läsuppgifterna var 

”Ganska tydliga” medan 21 % anser att de var ”Ganska otydliga”. Flera lärare påtalar att deras 

elever haft svårare att förstå uppgifterna i provet än själva texterna. Några framhåller att 

formuleringarna i uppgifterna var alltför akademiska och inte anpassade efter elevernas ålder. Flera 

lärare kommenterade därtill att eleverna blivit förvirrade av vissa frågor. Några lärare anser att 

dikten samt texten ”Karriär först – barn sen” är alltför kulturellt infärgade och missgynnar elever 

med utländsk bakgrund. Texten ”Karriär först – barn sen” kritiseras också som alltför 

generaliserande om en stor grupp människor som därmed kan ge eleverna stöd för att även göra 

grova kategoriseringar av andra grupper i samhället. Flera lärare anser också att uppgifterna skiljer 

sig för lite åt mellan svenska 1 och svenska som andraspråk 1 (ibid.:3ff.).  

4. Metod  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar är undersökningsstrategin explorativ då studien 

kvalitativt vill söka kunskap ur empiri från en grupp andraspråkselever. Samtidigt kan 

forskningsstrategin även beskrivas som deskriptiv då problemområdet redan diskuteras och 

hanteras av provgruppen (Patel & Davidson, 2011:12ff.).  

4.1. Forskningsdesign  

Undersökningen är utformad som en kvalitativ fallstudie i syfte att djupare och mer detaljerat 

belysa andraspråkselevers erfarenheter och synpunkter om ett ”naturligt förekommande” 

läsförståelsedelprov (Denscombe, 2009:60f.,71ff.). Fallstudien som strategi möjliggör även 

användandet av olika tekniker för att undersöka problemområdet utifrån en mindre elevgrupp (Bell, 

2006:20,22; Brown & Rodgers, 2002:21; Denscombe, 2009:60ff.; Patel & Davidson, 2011:56f.). 

Fallstudien är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen då studien genom empiri vill kartlägga 

uppfattningar från en grupp informanter som utför ett autentiskt läsförståelsedelprov och därtill 

djupare pröva två problematiska aspekter som eleverna framfört men då i en fiktiv provprocess 

(Bachman, 1990:258,269f.; Marton, Hounsell & Entwistle, 1986:9,287f.; Marton & Booth, 
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2000:146f.,163; Patel & Davidson, 2011:32f.). Att studera elevers varierade erfarenhet kan bidra 

till ökad förståelse inför problemområdets komplexitet (Denscombe, 2009:60,221; Marton & 

Booth, 2000:153,168,176).  

4.2. Urval 

De informanter som ingår i studien är elever som läst kursen svenska som andraspråk 1 i min egen 

verksamhet under VT 2013. Eleverna är mellan 16 och 19 år. Variationen i åldern beror på 

elevernas ankomstålder och tid inom språkintroduktionsprogrammet. Antalet informanter var 

ursprungligen 18. Eftersom två elever glömde att spara dokumentet i förstudien består materialet 

till den första undersökningsfrågan av 16 elevtexter. Inom den andra och tredje frågeställningen 

består bortfallet av två elever som inte deltar på grund av en skol- eller elevspecifik situation, som 

inte är sammankopplad till ämnet eller till denna studie. Istället deltar elev Q, som tidigare glömde 

spara sitt elevsvar. Könsfördelningen är fem pojkar och elva flickor. Av de 16 informanterna har 13 

elever bott i Sverige mellan drygt sex år och drygt två år. Två elever är födda i Sverige men har av 

olika skäl behövt extra stöd i sin andraspråksutveckling. En elev har ett närliggande modersmål, 

men har endast bott i Sverige i ett år. Åtta elever går på olika yrkesprogram och sju elever går på 

olika högskoleförberedande program. Fyra elever har dyslexi och därmed rätt till utökad provtid 

och till att lyssna på inlästa texter. 

Fördelen med att använda den egna elevgruppen är att den finns tillgänglig inom en autentisk 

undervisningskontext som däri utförde KP 1 VT 2013 (jfr Denscombe, 2009:61,67). En ytterligare 

fördel kan förhoppningsvis vara att eleverna känner sig trygga med undersökaren och vågar fråga 

om det som eventuellt är oklart inom studiens syfte och inför deras deltagande. Samtidigt kan detta 

vara en nackdel om eleverna känner sig tvingade att ingå och inte vill delge det till undersökaren.  

 Textmaterialet till den första undersökningsfrågan består av de 16 elevtexter som samlats in 

under förstudien. De kategorier som resultatet genererade används nu som en utgångspunkt inför 

analys av variation. Ur elevtexterna används endast det som ses som relevant för studien och 

därmed behandlas inte elevernas eventuella egna råd till sig själva.  

 Den andra undersökningsfrågan undersöks i en fiktiv provkontext och materialet består av 

observerad nedtecknad tidsåtgång och listor på de ord som eleverna valde att slå upp. Listorna har 

eleverna skrivit ner under provprocessen. I den fiktiva provkontexten används ett annat existerande 

prov från HT 2011 som är frisläppt från sekretess (Skolverket, 2011a, 2011b). Den tredje 

undersökningsfrågan är en jämförelse mellan fiktivt delprovbetyg och det tidigare autentiska 

delprovbetyget. Det är 16 elever som deltar men elev L deltar inte och istället deltar elev Q. 

4.3. Genomförande 

Primärdata som används i den första frågeställningen samlades in efter det autentiska provtillfället 

VT 2013 som ägde rum 23 april (Skolverket, 2013a, 2013b). Tidpunkten för insamlingen berördes 

även av provets skrivuppgift, delprov C, som skulle utföras innan insamlandet av data. Detta för att 

undvika eventuell påverkan på elevernas inställning till provet inför det skriftliga delprovet som 

utfördes två dagar efter läsdelen. Därmed skedde datainsamlingen mellan tre och sju dagar efter 

läsdelprovet, beroende på elevschema, vilket kan ha påverkat vad informanterna minns om provet. 

Vid undersökningstillfället hade dock eleverna tillgång till texthäftet som användes i delprov B 

(Skolverket, 2013a) för att ge stöd för minnet (jfr Bell, 2006:142). Däremot hade de inte 

uppgiftshäftet med frågor för att undvika en fokusering på tanken ”hur svarade jag på denna fråga”.  
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Direkt innan eleverna fick undersökningsfrågan ”Vad har du för tankar om läsförståelseprovet?” 

poängterade jag igen att deras synpunkter är värdefulla för studien och att deras svar endast 

används inom studiens syfte. Jag framhävde att deras elevtexter inte används inom bedömning av 

det autentiska provet eller i kursen som helhet och därtill att de själva väljer den tid de vill lägga 

ner på att besvara frågan och även längden på deras text. Eleverna skrev svar på sin laptop och 

skickade dem via mejl vilket jag vidare motiverar under avsnittet etiska aspekter. 

Ett ledande förhållningssätt inför valet av metod var att försöka skapa distans mellan 

undersökaren och informanterna i syfte att få en så låg grad av påverkan som möjligt från mig som 

engagerad undersökare (jfr Bell, 2006:167). För att samla in elevers synpunkter användes en öppen 

nyckelfråga som eleverna besvarade skriftligt (jfr Bell, 2006.:138; Denscombe, 2009:217). 

Avsikten var att ge eleven fritt utrymme att välja vad hon/han vill lyfta fram utan påverkan från 

detaljerade skriftliga frågor. Om studien hade använt skriftliga delfrågor i form av en enkät, finns 

en risk för styrning utifrån i förväg tänkta kategorier som inte är förenligt med viljan att öppet söka 

efter variation (Denscombe, 2009:221; Marton & Booth, 2000:153,168,176). Även om deltagandet 

var frivilligt behövdes en enkel men kärnfull formulering av frågan för att få eleverna att vilja delta 

(jfr Denscombe, 2009:218f.). Nackdelen, att de kanske glömmer ta upp vissa aspekter, ställdes i 

paritet till att undvika styrning och att fler frågor kan upplevas som en börda att besvara inte minst 

då studien genomförs av deras lärare (jfr McKay, 2006:54f.; Denscombe, 2009:72,269). Även att 

skriva svaren kan ses som betungande för eleverna men metoden var den mest realistiska för att i 

närgränsande tid ha möjlighet att samla in data från samtliga elever. Utifrån min grad av 

insiderkunskap om gruppen betraktas elevernas möjlighet att besvara undersökningsfrågan som 

utförbar. Att hinna intervjua eleverna i närgränsande tid ansåg jag inte som rimligt (jfr Bell, 

2006:158). Därtill bedömdes inte intervjumetoden som användbar då jag ville undvika den 

intervjueffekt som kan uppstå då elever ofta kan känna sig styrda av att formulera svar som de 

kanske tror att intervjuaren förväntar sig (Bell, 2006:167; Denscombe, 2009:245; Patel & 

Davidson, 2011:85,104f.). Denna effekt finns det även risk för inom det skriftliga förfarandet då 

undersökaren är den som har formulerat frågan och läser elevsvaren även om jag har betonat att 

studiens syfte är att lyfta fram elevernas erfarenheter från delprovet. I denna undersökningskontext 

fann jag dock fler fördelar än nackdelar med att använda en öppen skriftligt formulerad nyckelfråga 

som gav informanterna möjlighet att skriva om den upplevda provsituationen även om jag därmed 

inte kunde följa upp med fördjupande följdfrågor som kan ske vid intervju. Fördelen med 

skrivandet var att de i lugn och ro kunde tänka och formulera synpunkter utifrån egen vald grad av 

engagemang och längd på svar (jfr Denscombe, 2009:175,221). Utifrån studiens syfte valde jag att 

minimera risken för styrning som väsentligare, i förhållande till risken att eleverna eventuellt 

glömmer att ta upp en del problematiska aspekter, inför undersökningens möjlighet till trovärdighet 

och tillförlitlighet (jfr Denscombe, 2009:378ff.).  

Den andra undersökningsfrågan prövas i en fiktiv provkontext. I undersökningen används 

läsförståelsedelprovet från HT 2011 eftersom det är det enda tidigare kursprov som är frisläppt från 

sekretess (Skolverket, 2011a, 2011b). För att få eleverna att vilja delta förklarades syftet med att 

undersöka elevernas läsförståelse i en provkontext där de ges möjlighet att utföra ett helt delprov 

för att visa mer av sin läsförmåga. I detta skede hade eleverna fått sina resultat på det autentiska 

delprovsbetyget. Därmed poängterade jag att deras deltagande inte kan sänka bedömning av deras 

läsförmåga utan endast bekräfta eller höja bedömningen av deras läsförståelse då jag som lärare 

inför slutbetyg ska använda all tillgänglig information om en förmåga. Jag förklarade också tydligt 

behovet av att i undersökningen få deras hjälp med att få fram de ord som de behövde slå upp för 

att förstå texter och uppgifter.  
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Undersökningen påbörjades under vecka 20, det vill säga drygt en vecka efter insamling av det 

första elevmaterialet. Inför denna provprocess hade det första lektionspasset förlängts till 120 

minuter som är delprovets ordinarie tid. Eftersom eleverna går på olika program med olika 

schemapositioner var denna förlängning den enda möjliga. För att provprocessen skulle vara rimlig 

påbörjade eleverna inte en ny text när det endast var tjugo minuter kvar av det första provpasset, 

om det inte var den sista texten. Då antecknades istället elevens faktiskt använda provtid och eleven 

fick fortsätta vid nästa lektionstillfälle. Detta var möjligt eftersom jag hade delat uppgiftshäftet i 

delar utifrån texterna och därmed fick eleverna endast tillgång till de delar av provet som de 

arbetade med under den aktuella lektionen. Anledningen var att i någon mån undvika att eleverna 

diskuterade provtexter och uppgifter sinsemellan innan nästkommande lektion. Provtiden fortgick 

tills eleven ansåg sig vara klar med de uppgifter som eleven valde att utföra. Under provet fick 

eleverna använda samma hjälpmedel som vid ordinarie provtillfälle. Under provprocessen skrev 

eleverna ner de ord som de behövde slå upp. Elever som ville skriva upp provtid gjorde så. 

Provtiden antecknades av mig och visades för eleven. Bedömningen av detta fiktiva prov gjordes 

utifrån bedömningsanvisningar som tillhör delprovet (Skolverket, 2011c).  

Inom den fiktiva provkontexten är själva läsförståelsedelprovet ett existerande prov men i 

undersökningen används det autentiska provets bestämmelse för tidsåtgång endast som ett 

riktmärke då eleverna fick fortsätta provet efter att ordinarie tid hade gått ut. Motiveringen till fri 

tid är att jag ville undersöka en provkontext där elever ges möjlighet att utföra ett helt delprov för 

att visa sin läsförmåga (jfr Bachman, 1990; Kullbrandstad, 2003). Detta behövdes även för att 

kunna kartlägga det antal ord som eleven behövde slå upp för att iaktta relationen mellan använd 

provtid och antal ord (jfr Bachman, 1990:269f.). I provprocessen har det tagit viss tid att skriva upp 

ordet och den extratiden är svår att uppskatta. Fördelen med fri tidsram i det fiktiva provet är att 

eleverna ges tid att slå upp ord för att visa vad de kan prestera som sitt bästa (jfr Gipps, 1994, 

refererat i Korp, 2003:69f.; jfr scaffold i Liberg, 2000:14). Samtidigt är möjligheten att prestera sitt 

bästa beroende av hur språkförmågan varierar från ett test till ett annat (Douglas, 1986, refererat i 

Bachman, 1990:113). Det fiktiva provet kunde även motiveras pedagogiskt då eleverna behövde 

öva mer på läsförståelse vilket också gav dem möjlighet att visa mer av sin läsförmåga i slutet av 

samma termin. Graden av frivillighet kan problematiseras men samtidigt fick eleverna en möjlighet 

att visa mer av sin läsförmåga. Måhända kan även valet att inte ha fastställd tidspress fått dem att 

vilja delta. Strategin i detta fiktiva prov kan jämföras med Denscombes (2009:63) beskrivning av 

hur man kan använda fallstudien som en provbädd för att experimentera med förändring av någon 

faktor, i detta fall tidsramen.  

Att det fiktiva provet prövades i närliggande tid till det ordinarie provet möjliggör också den 

tredje undersökningsfrågan som är en jämförelse av elevers fiktiva och autentiska delprovsbetyg. 

Både det autentiska och det fiktiva provet har bedömts av mig vid minst tre tillfällen på olika dagar.  

Det autentiska har även sambedömts med annan lärare inom de analysuppgifter som kräver mer 

tolkning av läraren. Att jämföra två delprovsbetyg utifrån två olika prov är dock problematiskt då 

varje prov och även varje provsituation är unik (Bachman, 1990:24,113; Denscombe, 2009:379; 

Patel & Davidson, 2011:103,106,109). Därtill kan även delprovens olika textinnehåll mer eller 

mindre intressera och motivera elever i olika grad som då även kan påverka läsförståelsen (jfr 

Liberg, 2000:10). Detta är en problematik som provgruppen handhar då de olika kursproven ska 

kunna fungera utifrån en tillförlitlig likvärdig aspekt. Svårigheten är sannolikt ett skäl till att 

provgruppen använder en cyklisk process där de arbetar parallellt med tre prov då ett prov påbörjas, 

ett färdigställs och ett analyseras och slutrapporteras. Även om denna studie använder två av 

provgruppen utprövade prov kan det inrymmas felkällor som innebär att de två delproven inte når 
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kraven för likvärdighet. Den föreliggande studiens ambition är dock endast att iaktta likheter och 

skillnader i delprovsbetyg utan respektive med tidspress och det antal ord eleven slår upp för att 

försöka nå högre grad av läsförståelse.  

4.4. Etiska aspekter 

Inför studien har jag utgått från Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Inför samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

har jag problematiserat dilemman med informanterna. Jag har noga flera gånger poängterat att 

deras synpunkter inte används av mig i något annat syfte än det som studien har och att deras 

elevtexter inte används inom bedömning i kursen. Innan förstudiens undersökningstillfälle 

diskuterade jag problemet med att även om deras texter behandlas anonymt i undersökningen så 

kan jag känna igen deras skriftliga formuleringssätt. Efter diskussionen där jag återigen påtalade 

vad svaren används till, var elevernas kommentarer att de förstod att anonymitet inför mig var ett 

problem och därmed kom vi överens om att de kunde skicka texterna via mejl till mig. Inför den 

andra undersökningsmetoden, det fiktiva provet, kunde jag motivera deltagandet i studien med att 

eleverna behövde träna sin läsförmåga och som möjlighet att visa mer av deras läsförmåga. Detta 

var betydelsefullt då jag i studien använder mig av elevernas värdefulla lektionstid.  

Utifrån provgruppens anvisningar om sekretess av KP 1 VT 2013 (Skolverket, 2013a, 2013b) 

har jag utelämnat texttitlar och personnamn i texterna som tas upp i elevtexterna. Inom det fiktiva 

provet används ett prov som är fritt från sekretess.  

4.5. Validitet, reliabilitet och relaterbarhet  

För att fallstudiemetodens fördelar ska kunna nyttjas behöver undersökaren problematisera och 

förhålla sig till strategins nackdelar. Brown och Rodgers (2002:44ff.) diskuterar problem kring 

fallstudiers validitet och framhåller vikten av att forskaren ställer sig frågor som berör om 

undersökningen verkligen prövar det som avses och huruvida studiens resultat kan generaliseras. 

Därtill framhåller de problemet utifrån den uppriktighet som forskaren bör redovisa inom 

metodresonemang och analys av resultat. Denna fallstudies ambition är att redovisa metoden 

systematiskt och kritiskt för att i analys av resultat anknyta till begreppet relaterbarhet (Basseys 

begrepp, 1981), istället för generaliserbarhet (Bell, 2006:21; jfr Brown & Rodgers, 2002:45; 

Denscombe, 2009:122; Patel & Davidson, 2011:57). Genom att iaktta den variation som kartläggs 

har jag som undersökare också möjlighet att få syn på det som eventuellt är motsägelsefullt (Patel 

& Davidson, 2011:106). Även forskarens närvaro och därmed graden av närhet till studieobjektet 

kräver en kritisk medveten hållning (Denscombe, 2009:72,116).  

4.6. Bearbetning av material 

I elevtexterna om det autentiska provet är titlar och personnamn i provtexterna ersatta med […] 

utifrån krav på sekretess (bilaga 2). Elevmaterialet från det fiktiva provet, som består av listor på 

ord från texthäftet och uppgifter, har sammanställts till en gemensam lista där det även anges hur 

många elever som har valt att slå upp respektive ord (bilaga 3).  
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4.7. Analysmetoder 

Som utgångspunkt för att analysera den första undersökningsfrågan används de kategorier som 

formades genom innehållslig textanalys av elevtexterna i förstudien. Kategorierna är:  

 provtid 

 värdering av texter och uppgifter/frågor 

 svåra ord 

 samma texter som för elever som läser svenska 1  

 samma frågor/uppgifter förutom något undantag 

 förslag på ny utformning.  

 

Analysen av relationer mellan problematiska aspekter utgår textnära från elevtexterna för att 

iaktta den variation som deras resonemang visar i syfte att nå djupare förståelse (Holme & Solvang, 

1997:141ff.). Variationen kan också synliggöra problem med kategoriseringen och därför ses inte 

kategorierna som definitiva. Troligen visar resultatet att dessa behöver justeras och anges i en 

annan hierarkisk ordning (Marton & Booth, 2000:153,163; Patel & Davidson, 2011:33). Ibland kan 

en viss tolkning behövas om elevtexten är otydlig i sin förklaring och när så görs poängterar jag 

det. Då elevsvaren finns bifogade i sin helhet kan analysen granskas av ytterligare undersökare som 

kan föreslå andra tolkningar och mönster för relationer.  

Den andra undersökningsfrågan, som är explorativ (jfr Bachman, 1990:262,267,269f.), 

analyseras utifrån använd provtid, antal ord och delprovsbetyg. Valet att empiriskt undersöka antal 

ord och provtid utgår från resultatet från förstudien då dessa var två av de faktorer som flera elever 

upplevde som problematiska (jfr Denscombe, 2009:64). Eleverna bidrar till studien genom att 

skriva upp ord som de behöver slå upp däremot undersöks inte bakgrunden till varför eleven slår 

upp ett visst ord. Möjliga anledningar till att välja att slå upp ett ord inom ett prov kan vara: att 

ordet är obekant, att eleven vill kontrollera vad ordet betyder på sitt modersmål, att eleven känner 

igen ordet men inom provets ram vill kontrollera betydelsen, att ordet eller uttrycket är delvis 

bekant men att eleven inte är säker (Enström, 2004:176ff.; Enström & Holmegaard, 

1993:166,172,189; Sjöqvist, 2011:79; Verhallen & Schoonen, 1993:346; Viberg, 1993:35).  

Den tredje undersökningsfrågan iakttas utifrån en jämförelse mellan delprovsbetyg i fiktivt prov 

utan tidspress och det föregående autentiska delprovet med tidspress. Delprovsbetygen utgår från 

anvisningarna av hur olika provuppgifter ska bedömas där resultaten sedan sammanställs till ett 

delprovsbetyg (Skolverket, 2011c; Skolverket, 2013f). Även om varje prov och provtillfälle är 

unikt är premissen att de båda delproven, som är utprövade av provgruppen, mäter läsförståelse på 

ett jämförelsevis rimligt tillförlitligt sätt och därmed kan användas i detta försök att iaktta 

tidsfaktorns betydelse (jfr Bachman, 1990:24,74f.,78,113,237; Denscombe, 2009:379; Korp, 

2003:77,94,127ff.; Patel & Davidson, 2011:103,106,109). 

Tillgången på antalet informanter har påverkat studien på så sätt att om förfogandet över fler 

elever hade funnits kunde den andra och tredje undersökningsfrågan även redovisa kvantitativa 

aspekter statistiskt. Detta hade då gett möjlighet att visa en bredare representativitet för att kunna 

diskuteras utifrån en ökad validitet och grad av generaliserbarhet (Denscombe, 2009:55f., 

68f.,184ff.). Då en statistisk procentuell beräkning inte är rimlig eftersom det endast är 16 

informanter visas resultat endast i minuter och antal ord (jfr Denscombe, 2009:51). Resultaten 

analyseras endast utifrån en indikation på möjliga mönster och tänkbar relaterbarhet.  
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5. Resultat med analys 

I denna del redovisas resultat för studiens undersökningsfrågor med tillhörande analys.  

5.1. Variation av problematiska aspekter 

Resultatet av variation mellan eleverna i den första undersökningsfrågan redovisas som ett 

flödesschema i figur 1. Pil med elevbeteckning i form av bokstav visar om och hur respektive elev 

går vidare till nästa valda problematiska aspekt. För att inte belasta figuren markeras inte 

beteckning på pil om det endast är en redan indikerad elev som fortsätter till nästa aspekt.  
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Figur 1. Resultat för variation av problematiska aspekter inom provet.  
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5.1.1. Analys 

Resultatet visar variationen av hur 16 informanter i text beskriver sina erfarenheter från det 

autentiska delprovet B för VT 2013 (Skolverket, 2013a, 2013b). Ur flödesschemat kan man iaktta 

relationer mellan problematiska aspekter både på individuell nivå och erfarenheter som en del 

elever delar på kollektiv nivå (jfr Säljö, 2000).  

Eleverna utgår initialt i sina resonemang antingen från text, uppgift, tid eller ord som därav 

bildar utgångspunkterna i figur 1. Hierarkin att först ta upp textnivå och de följande därefter utgår 

från att flest elever, sju till antalet, startade från den aspekten. Fyra elever problematiserade först 

kring en eller flera uppgifter. Tre elever inleder med att diskutera problemet med tiden och två 

elever tar först upp problematiska aspekter på ordnivå. Att eleverna inleder med en viss aspekt 

behöver inte innebära att de anser att den var mest problematisk men då analysen utförs textnära 

följer resultatredovisningen elevens resonemang. Samtidigt kan aspekten som initialt nämns ha 

betydelse i deras tankegång. Därmed har jag valt att modifiera ursprunglig kategorisering till den 

hierarkiska ordningen text, uppgift, tid och ord (jfr Marton & Booth, 2000; Patel & Davidson, 

2011). I den följande analysen jämför jag hur några elever beskriver relationer mellan de olika 

problematiska aspekterna. 

Ett tydligt resultat är att det främst är dikten som är svår av texterna. Detta framhålls av 14 

elever som antingen tar upp problemet med dikten utifrån nivå på text, uppgift, tid eller ord. 

Samtidigt finns det en elev (O) som gillar dikten. Detta resultat visar rimlig relaterbarhet till att ett 

flertal andraspråkselever som utför provet kan ha haft problem med dikten. Detta stöds även av 

provgruppens lärarenkät där många lärare ansåg att den var allt för svår. Eftersom provgruppens 

lärarenkät (Uppsala universitet, 2013b) är öppen och där nämner att det är ”Min framtid” av Edith 

Södergran från 1925 så kan jag i analysen använda titeln och ge exempel på svåra ord. 

Exempelvis utgår elev C från textnivå: ”Det var en dikt som var jätte svart som hette […], i den 

dikten fanns många svåra ord, som gjorde att man kunde inte förstå riktig vad dem mena eller vad 

dem vill säga med dikten.” (elev C i bilaga 2). Detta stöds av Kulbrandstads studie (1996, även 

1998, refererad i 2003) som problematiserar hur ett begränsat ordförråd påverkar läsförståelsen. 

Elev J utgår istället direkt från ordnivå i dikten och tror att flera elever fastnade på ett ord i dikten 

och resonemanget stöds av Kulbrandstad (2003) som framhåller att andraspråksläsare ofta blir mer 

upptagna av ordnivån då de tampas med betydelsen, olika former av ett ord eller hur det ska uttalas. 

En tolkning av denna problematik är att det i diktens inledning finns två svåra ord, nyckfullt och 

hoptimrade, som jag under provet iakttog att flertalet elever kämpade med att slå upp både på sitt 

modersmål och i svensk ordbok. Därtill frågade bland annat elev C och J mig direkt om dessa två 

ord även om de visste att de inte kunde få hjälp, men jag valde att lyssna för själva formulerandet 

av en fråga kan ibland få elever att gå vidare. Då orden finns i början av dikten kan de orsaka att 

elever inte får ihop läsförståelsen från början och att de därmed kanske ger upp då de inte vill satsa 

för mycket tid på en uppgift när provtiden stressar, vilket elev J också relaterar till i nästa valda 

aspekt. Dikter kan vara specifikt svåra för andraspråkselever särskilt som varje ord i en dikt ofta är 

laddat med ett vidare betydelsefält, ofta i form av metaforer som hoptimrad är ett exempel på i 

denna dikt. Om eleven då inte förstår ett eller flera ord kan det försvåra den tolkning som krävs för 

att utföra provuppgiften (jfr Enström, 2004; Kulbrandstad, 2003; Verhallen & Schoonen, 1993; 

Viberg, 1993). För att försöka klara dikttolkning med tillhörande uppgift krävs det att de inte 

fastnar vid specifikt svåra ord och istället använder en provsmart strategi som innebär att de går 

vidare för att om möjligt tolka de delar av dikten som de kan förstå. I provgruppens lärarenkät 

påtalas däremot dikten som för kulturellt infärgad och att den av detta skäl missgynnar elever med 

utländsk bakgrund, vilket då kan behöva diskuteras utifrån validitetsproblem (Uppsala universitet, 
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2013b; jfr Bachman 1990; Korp, 2003). Utifrån resultat av elevernas synpunkter i denna studie, 

även om de inte skriver vilka specifika ord som är svåra i dikten, samt min iakttagelse av de två 

svåra orden som flertalet elever försöker slå upp och de två elever som frågar om dessa under 

provet, kan en annan tolkning istället vara att det är mindre frekventa ord, exempelvis nyckfullt, och 

ord med metaforisk innebörd, exempelvis hoptimrad, som försvårar för eleverna i dikten (jfr 

Enström, 2004). Tidspressen ger troligtvis inte heller tillfälle för elever som kommer på tanken att 

närmare analysera delarna i orden nyckfullt och hoptimrad genom att försöka slå upp nyck eller 

timrad. Tilläggas bör att diktens svåra ord säkerligen kan vara problematiska även för elever med 

svenska som modersmål. På uppgiftsnivå är det tre elever som direkt tar upp provfrågan till dikten 

där eleverna H och L beskriver att de hade svårt med att förstå begreppet kontraster som ingår i 

uppgiften. Här vill jag inflika att denna uppgift är gemensam för både sve 1 och sva 1. Denna 

uppgift kan vara en av de som lärare har i åtanke när de i lärarenkäten framför att uppgifterna 

skiljer sig för lite åt mellan sve 1 och sva 1 och att några lärare uppfattar att frågorna var för 

akademiska (Uppsala universitet, 2013b). På textnivå nämns även romanutdragen och reportaget 

som problematiska av eleverna K, B och G.  

Ett ytterligare resultat är att provtiden upplevs som ett problem av sammanlagt 10 elever. Även 

detta resultat kan visa en möjlig relaterbarhet till ett flertal andraspråkselever som utför provet. 

Detta elevresultat stödjs däremot inte av lärarenkäten där 88 % anser att textmängden för eleverna 

att bearbeta var rimlig i förhållande till provtiden och att det endast är 12 % av lärarna som inte ser 

det som rimligt (Uppsala universitet, 2013b). Aspekten har redan diskuterats något i relation till 

dikten men här diskuteras ytterligare några variationer. 

Eleverna H och J anser att provtexterna är för långa eller för många i relation till provtiden. Elev 

J, men också D och I, framför att de behöver läsa om texterna för att förstå dem. Elev D och elev B 

visar också på relationen mellan provtid till den tid det tar att slå upp alla svåra ord. Elevernas 

erfarenheter stöds både av Bachman (1990), som betonar värdet av rymlig tid, och Kulbrandstad 

(2003), som diskuterar möjligheten till fri tid att läsa texterna innan uppgifterna i ett 

läsförståelsetest (jfr Palmér, 2011). Den tid det tar att slå upp flera ord i en text kan också vara en 

orsak till att elever behöver läsa om texterna fler gånger då sammanhanget i läsprocessen kan 

påverkas av avbrotten för att slå upp ord. Samtidigt behöver eleverna hela tiden avväga sin strategi 

om de behöver slå upp ett ord för även om en del ord kanske finns i elevernas receptiva ordförråd 

så kan det ändå vara svårt att i en provkontext lita på en ungefärlig betydelse eller våga gissa sig 

fram till ord utifrån ledtrådar i sammanhanget (jfr Enström, 2004). Elev F som utgår från att 

texterna är långa, tar lång tid att läsa relaterar också till provtiden som gör att eleven läser snabbt. 

Därefter förklarar eleven sin strategi: ”Men man kunde förstå de det fanns svåra ord men jag 

översete de inte när jag förstår vad texten handlar om men sen när det kom frågor så behövde man 

överseta några ord. Det var dikten som var svårast, att svara på de frågor det var jätte svårt.” (elev F 

i bilaga 2). Elev O, som tydligast utgår från tid som problematisk aspekt, visar en klar medvetenhet 

om sin långsamma läsning och hur det ställer till problem för att lösa uppgifter under tidspress (jfr 

Kulbrandstad, 2003; Myrberg, 2007). Elevens ordval av ”omöjligt” indikerar även att provstress 

kan vara en besvärlig faktor som påverkar eleven (jfr Bachman, 1990; Korp, 2003).  

Utifrån uppgiftsnivå tar elev E upp en specifik problematik, nämligen att identifiera typ av text 

och visar tydligt sitt resonemang om det ämnesrelaterade begreppet typ av text (jfr Enström, 2004). 

Även om uppgiften inte löstes rätt i provkontexten visar eleven nu förståelse för referatmarkörers 

betydelse i de två textstyckena som var själva provuppgiften. Elev J, som har diskuterat frågan med 

klasskamrater som läser sve 1, anser att sva 1 har en svårare fråga än sve 1. Detta var den enda 
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uppgiften som i detta delprov särskiljer sve 1 från sva 1. Orsaken är skillnad i kunskapskraven då 

sva 1 prövar andraspråkselevers genremedvetenhet (Skolverket, 2013f:6).  

Utifrån ordnivå tar elev A upp ett specifikt problem: ”I en text så stog Terrass sen kom jag och 

läste frågorna såg stog balkong, jag visste inte att terrass och balkong var likadant. På mitt språk är 

terrass och balkong inte samma sak.” (elev A i bilaga 2). I provsituationen bad eleven om hjälp och 

visar mig ordet terrass i texten och balkong i uppgiften som är en flervalsuppgift på C- nivå där ett 

rätt ska kryssas i. Eleven lägger ner mycket tid på ordnivån och väljer som tur är 

balkongalternativet som kan indikera att eleven bestämmer sig för att dra nytta av sammanhanget 

(jfr Enström, 2004; Kulbrandstad, 2003). Att elev A först fastnat på ordnivån är förståeligt då 

uppgiften innehåller ett synonymbruk som kan förvilla för de elever som iakttar detta. Elev A går 

sedan vidare och ifrågasätter att det inte var någon skillnad mellan texterna för sva 1 och sve 1. 

Sammanfattningsvis har metoden att iaktta variation av elevernas problematiska aspekter gett en 

relativt detaljerad inblick i frågor som kommer att diskuteras vidare i anslutning till nästföljande 

resultatredovisning och i slutdiskussionen.   

5.2. Provtid, antal ord och delprovsbetyg  

I denna resultatdel har jag valt att sammanställa resultaten av både den andra och den tredje 

undersökningsfrågan. I tabellen redovisas först de elever som hållit sig inom ordinarie provtid för 

att sedan visa ökad grad av använd provtid i relation till antal ord. Alla ord som eleverna har slagit 

upp redovisas i en gemensam lista i bilaga 3. Resultat för samtliga 16 elever presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Resultatsammanställning för respektive elev i fiktivt prov. Delprovsbetyg i 

autentiskt prov redovisas inför jämförelsen. 

Fiktivt prov Autentiskt prov 

120/180 minuter 

Elev Använd provtid i minuter 

 

Antal ord Delprovsbetyg Delprovsbetyg  

N 120 min. (rätt till utökad tid) 2 B D  

K 120 min. 4 A C 

J 120 min. 6 C C 

C 180 min. (rätt till utökad tid) 12 D D  

A 180 min. (rätt till utökad tid) 14 D E 

D 180 min. (rätt till utökad tid) 15 E F 

Q 160 min. 19 D F 

I 170 min. 14 D F 

M 180 min. 15 C D 

O 180 min. 18 D E 

H 180 min. 20 D E 

G 190 min. 18 E E 

P 200 min. 12 C E 

B 200 min. 24 C E 

F 210 min. 10 E E 

E 210 min. 13 C E 
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5.2.1. Analys 

De två frågor som här analyseras är: Hur ser relationen ut mellan tidsåtgång, antal ord och 

delprovsbetyg i ett fiktivt prov? Vilka skillnader kan iakttas för eleverna vid en jämförelse av 

fiktivt delprovsbetyg utan tidspress och autentiskt delprovsbetyg med tidspress? Därtill refererar 

jag även till relevanta resultat från den första undersökningsfrågan då de kvantitativa måtten, 

provtid och antal ord, är delar av de kvalitativa aspekter som eleverna lyfte fram inom den första 

frågeställningen (jfr Patel & Davidson, 2011:14). I analysen har jag valt att utgå från två 

huvudgrupper utifrån resultatet av använd provtid i det fiktiva provet. Jag redogör även för ett 

exempel på ordjakt. De exempel på ord som ingår i analysen är från bilaga 3. 

 

Elevgrupp som har använt ordinarie provtid  

Det är sex elever som har utfört det fiktiva provet inom ordinarie provtid och dessa elever har slagit 

upp mellan 2 och 15 ord. En tydlig relation som kan iakttas är att de elever som endast har behövt 

slå upp enstaka ord, 2–6 ord, har nått ett högt delprovsbetyg i det fiktiva provet. Eleverna A och D 

har slagit upp 14 respektive 15 ord inom ordinarie provtid och når ett högre delprovsbetyg i det 

fiktiva provet jämfört med det autentiska provet. Att eleverna N, K, A och D når högre 

delprovsbetyg i det fiktiva provet bör dock tolkas försiktigt då två prov kan skilja sig åt i 

likvärdighetsgrad och att även varje provsituation är unik (jfr Bachman, 1990; Denscombe, 2009; 

Korp, 2003; Patel & Davidson, 2011). Exempel på individuella faktorer som kan ha påverkat är om 

eleven har blivit mer engagerad utifrån det fiktiva provets texter eller kanske har mer 

bakgrundskunskaper som berör texter och uppgifter. Samtidigt kan någon elev ha haft bättre 

individuell form vid det fiktiva provtillfället (jfr Bachman, 1990; Korp, 2003; Liberg, 2001). Elev 

N kan vara ett exempel på elev som presterar sämre under tidspress även om eleven höll sig inom 

den ordinarie tiden. Elev D kan ha sett provet som en ny möjlighet då eleven fick ett F i det 

autentiska delprovet. För denna grupp kan även själva vetskapen om att det fiktiva provet är utan 

tidspress ha haft en viss inverkan även om de inte behövde eller valde att använda utökad provtid. 

 

Elevgrupp som har använt utökad provtid 

Provtiden som dessa elever använder sig av sträcker sig mellan 160 och 210 minuter och de har 

valt att slå upp mellan 10 och 24 ord. Här väljer jag att analysera endast några elever som kan visa 

på variation. 

Elev B, som har redovisat flest ord på sin lista, har behövt slå upp 24 ord och använt 200 

minuter och når det fiktiva delprovsbetyget C. I det autentiska provet fick eleven delprovsbetyget 

E. För denna elev kan fri provtid ha haft en avsevärd betydelse då den har gett eleven möjlighet att 

hinna slå upp ord och därmed kunna läsa med högre grad av förståelse vilket har resulterat i att 

eleven klarade av betydligt fler uppgifter jämfört med det autentiska delprovet. Elev B kan vara ett 

tydligt exempel på hur en elev kan hindras i att verkligen visa sina kunskaper fullt ut och att 

elevens kulturella bakgrund kan påverka inom ett prov (Korp, 2003). Exempel på ord och uttryck 

som elev B har slagit upp är: flamsa sig, forsar ut, fåna sig, pirrar, prasslet, bög, bannlyst, saliga, 

skejtare, skutta, attityder och narcissism. Bög, attityd, fåna sig och skejtare kan ses som relativt 

vanligt förekommande ord inom åldersgruppen. Orden bannlyst och saliga kan ses som exempel på 

mindre frekventa ord inom åldersgruppen och kan då ses mer som ämnesrelaterade ord. Därtill kan 

bannlyst och saliga betraktas som kulturspecifika för elev B som har inte alls har haft undervisning 

i ämnet religion och relativt begränsad historieundervisning innan eleven kom till Sverige (jfr 

Enström, 2004; Enström & Holmegaard, 1993; Sjöqvist, 2011).  
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Även elev H hade reell användning av utökad provtid. Eleven använde 180 minuter och hann slå 

upp 20 ord och kunde därmed visa mer av sin läsförståelse. Bakgrunden är att eleven vid 

provtillfället endast har bott i Sverige i drygt 2,5 år. Eleven är ett tydligt exempel på hur en god 

läsförmåga inom modersmålet underlättar betydligt även i andraspråksläsningen (jfr Liberg, 2000). 

Därtill fick elev Q och I en möjlighet att visa mer av sin läsförmåga då de båda fick delprovsbetyg 

F på det autentiska delprovet. Även om detta fiktiva prov skulle bedömas som lättare än det 

autentiska så visar deras uppgiftslösningar en mer betryggande nivå.  

Att en elev använder längre provtid behöver dock inte innebära att eleven väljer att slå upp 

många ord, vilket elev F är ett exempel på. F har valt att slå upp 10 ord och har använt 210 minuter. 

Denna elev citerades i den förra undersökningsfrågan: ”Men man kunde förstå de det fanns svåra 

ord men jag översete de inte när jag förstår vad texten handlar om men sen när det kom frågor så 

behövde man överseta några ord”. Eleven verkar inte fastna på ordnivån i läsningen utan slår 

endast upp svåra ord som behövs för att lösa provuppgifter (jfr Kulbrandstad 2003). En annan 

tolkning kan vara att eleven eventuellt tycker att det är svårt att slå upp ord och därmed kanske 

behöver relativt lång tid för att få ihop sammanhanget i texten. Både elev F och G, som behöver slå 

upp 18 ord och använder 190 minuter, är exempel på att även om provtiden utökas och att de 

därmed kan hinna att läsa och arbeta med uppgifterna i ett lugnare tempo så har respektive elev 

samma delprovsbetyg i fiktivt och autentiskt prov. Samtidigt kan dessa elever ha blivit mindre 

intresserade av texterna i det fiktiva provet och/eller ha haft sämre dagsform när de utförde provet.  

 

Ett exempel på ordjakt  

Ett ord som skapade en hel del problem i både det autentiska och det fiktiva provet var riksha/ 

ricksha, som finns med i utdrag ur två olika romaner. I provet för VT 2013, det vill säga det 

autentiska provet, finns det däremot ett multimodalt stöd då en fotobild, som löper längs kanten av 

textuppslaget, visar rikshas i ett gatuvimmel. Jag minns elevernas ordjakt i detta prov då de fann 

ordet fordon som förklaring och att de inte fick någon hjälp om riksha av sina modersmålslexikon. 

De var så upptagna av text och ord så att de flesta kanske inte ens såg att det fanns en fotobild på 

samma uppslag som texten. I det fiktiva provet försöker nio elever att slå upp ordet, vilket kan ses 

som ett exempel på att man behöver möta och använda ett ord flera gånger för att komma ihåg det. 

Några elever kanske förstår rickshas på ett ungefär utifrån textens sammanhang då rickshas står 

tillsammans med spårvagnar och bussar i texten. Men vid båda provtillfällena lugnade ordjakten 

ner sig när eleverna upptäckte att ordet inte dök upp i någon uppgift. För att förstå den fiktiva 

provkontexten behöver jag däremot delge att utdraget från romanen var krävande i sin helhet och 

hade några relativt avancerade ord och uttryck som till exempel balustrader, förnimbart betryck, 

åtrå och homonymen pensionen (här i betydelsen flickinternat) (jfr Enström, 2004).  

 

Sammanfattning av fiktiv provsituation 

Sammanfattningsvis kan en indikation på att eleverna antog den fiktiva provsituationen seriöst vara 

att de når ett delprovsbetyg som motsvarar deras respektive autentiska delprovsbetyg eller att de 

når högre nivå. Att många ord slås upp av flertalet elever kan vara en konsekvens av att 

undersökning i sig efterfrågar de ord som eleverna behöver slå upp men det kan även vara en följd 

av att tidspressen är borta som gör att de hinner slå upp ord som de verkligen behöver inför sin 

läsförståelse. Resultatet av elevernas listor på ord som jag har sammanställt i bilaga 3 är i sig en 

källa till kunskap om olika typer av ord och uttryck som kan vara svåra för andraspråksläsare.  
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6. Slutdiskussion 

Studiens strategi att öppet söka efter variation ifrån elevers erfarenheter av delprov B kan bidra till 

didaktisk insikt om andraspråksläsares möjligheter att visa läsförmåga i en provkontext (jfr Marton 

& Booth, 2000; Säljö, 2000). Då denna fallstudie har relativt många informanter kan resultaten 

diskuteras utifrån en möjlig relaterbarhet och jämföras med andra studier inom problemområdet 

och även i relation till provgruppens lärarenkäter (jfr Bassey, 1981, refererat i Bell, 2006:21).  

Studiens slutsats är att det finns aspekter inom ramen för läsförståelsedelprovet som kan bidra till 

sämre förutsättningar inför en likvärdig prövning av läsförståelse för andraspråksläsare gentemot 

förstaspråksläsare. Utifrån denna slutsats diskuteras nu om en rymligare provtid kan fungera som 

en stödstruktur för andraspråkselever inom läsförståelsedelprovet i KP 1.  

6.1. Rymligare provtid som stödstruktur 

Resultatet att flera elever använder utökad provtid i undersökningen med ett fiktivt prov kan delvis 

ses som förväntat då utebliven tidspress kan göra att eleverna antar en lugnare strategi i 

provprocessen. Däremot kan ett lugnare arbetstempo i sin tur visa på ett reellt behov. Även om 

denna studie endast bygger på 16 informanter kan resultatet indikera en grad av relaterbarhet till att 

fler elever kan behöva en utökad tid för att visa sin läsförmåga i en provsituation. Behovet av 

rymligare provtid har visats i resultatet av denna studies första undersökningsfråga där tio elever 

ser provtiden som ett problem. Då jag iakttar vilka elever som i flödesschemat har framfört 

problemet är det eleverna I, O, H, G, P, B, F och E och dessa elever är de som också använder sig 

av möjligheten till längre provtid i den fiktiva provkontexten som prövas i den andra 

undersökningsfrågan. Resultatet stödjs av Kulbrandstads studie (1998,2003) som även refererar till 

flera studier som har visat att andraspråksläsare ofta läser långsammare och ofta förstår något 

mindre av texter i jämförelse med elever som läser på sitt modersmål. Även behovet av att läsa om 

för att förstå som Bachman (1990) påtalar kan utläsas i min studie av flödesschemat för eleverna D, 

I och J. Min studie visar även en variation av den provtid som eleverna behöver och det antal ord 

som de är i behov av att slå upp och detta kan även jämföras med Kulbrandstad (2003) som tar upp 

att variationen inom gruppen andraspråksläsare är större än inom gruppen med förstaspråksläsare. 

Både Bachman (1990) och Korp (2003) berör tidspressen under prov som en faktor som kan 

störa det provet verkligen vill mäta, det vill säga läsförståelsen. Bachmans (1990) diskussion om 

hur läsförståelsetest med rymlig provtid ger elever möjlighet att läsa i sin egen takt och dessutom få 

läsa om svåra textpartier är väsentliga aspekter att resonera vidare om inför andraspråksläsares 

provsituation inom delprov B i KP 1. För att kunna diskutera hur mycket längre en rimlig provtid 

skulle kunna vara för andraspråkselever har min studie en viss begränsning då jag endast kunde 

förlänga den första lektionen till 120 minuter som innebar att 13 elever fick fortsätta 

nästkommande lektion. Däremot kan man diskutera tidsaspekten i relation till skrivuppgiften i 

delprov C där provtiden är max 180 minuter och med rätt till förlängd tid max 240 minuter. En 

utökad provtid kan vara ett alternativ som kan fungera som en stödstruktur (Liberg, 2000) i ett 

läsförståelsetest. Gipps (1994) resonemang är tänkvärt då hon ur ett sociokulturellt perspektiv med 

stöd av Vygotskys tankar framhåller att det är mer intressant att klargöra vad eleven kan prestera 

som sitt bästa under optimala förhållanden (refererat i Korp, 2003:69f.). Då jag bedömde det fiktiva 

provet efter provgruppens anvisningar visade elevernas uppgiftlösningar exempel på att en 
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rymligare provtid också kan bidra till att eleverna antar en högre utmaning om de får möjlighet att 

hinna visa mer av läsförmågan inom ett provsammanhang. En utökad tid för andraspråkselever kan 

då komma att fungera som en stödstruktur då eleverna prövas med samma texter och i huvudsak 

samma provuppgifter som förstaspråksläsare.  

6.2. Metoddiskussion 

Det mest problematiska momentet i studiens metod är den tredje undersökningsfrågan som jämför 

delprovsbetyg från två olika prov. Detta resonerade jag om i metoddelen enligt följande: Även om 

varje prov och provtillfälle är unikt är premissen att de båda delproven, som är utprövade av 

provgruppen, mäter läsförståelse på ett jämförelsevis rimligt tillförlitligt sätt och därmed kan 

användas i min studies försök att iaktta tidsfaktorns betydelse (jfr Bachman, 

1990:24,74f.,78,113,237; Denscombe, 2009:379; Korp, 2003:77,94,127ff.; Patel & Davidson, 

2011:103,106,109). Detta likvärdighetsproblem i de nationella proven är ett kärnproblem inom 

provkonstruktion då proven ska vara likvärdiga mellan olika år. Dock bedömde jag det rimligt att 

kunna utföra en explorativ undersökning då båda proven är utprövade av provgruppen och har 

använts inom provsystemet. Delprov B från HT 2011 kan innehålla vanskligheter eftersom provet 

var det första i sitt slag. Därtill var även kurs 1 med tillhörande ämnesplan och kunskapskrav ny för 

ämnena svenska och svenska som andraspråk. Emellertid kan även det senare utformade provet 

från VT 2013 innehålla fallgropar. Ett exempel på det är elev A som i en uppgift upptäcker en 

problematik inom bruket av terrass och balkong som synonymer.  

En ytterligare svårighet i metodförfarandet handlar om hur väl eleverna ansträngde sig i den 

fiktiva provsituationen och här kan min egen tolkning av detta innebära en viss blindhet. Därtill 

kunde jag ha reflekterat över om eleverna inför det fiktiva provet var mer tränade på provtypen då 

det gjordes tätt inpå det autentiska provet. Samtidigt får elever som deltar i en utprövning också 

den träningen, men med längre tidsmarginal, innan deras autentiska prov. En nackdel var också att 

eleverna behövde skriva upp orden istället hade de kunnat få stryka under orden direkt i texterna.  

6.3. Förslag på fortsatta studier 

Eftersom nationella kursprov med sin summativa funktion är en del av kursbetyget är det viktigt 

med flera studier som ur olika perspektiv problematiserar andraspråkselevers möjligheter att visa 

förmågor inom dessa prov. Jag skulle själv vilja gå vidare med att undersöka Kursprov 3 för 

svenska som andraspråk för att studera hur elever bemästrar läsningen av provets texthäfte som 

ligger till grund för att skriva en utredande text. Därtill ser jag fram emot fler studier som 

undersöker hur lärare och elever i svenska som andraspråk arbetar med läsning av skönlitteratur. 

Även de nya kursplanerna och kunskapskraven behöver granskas vidare av lärare som är ute på 

fältet och använder dem med eleverna.  

 

Slutligen vill jag framhålla att den variation av problem som andraspråkseleverna i min studie 

synliggör i sina texter om läsförståelseprovet behöver undersökas och ventileras vidare. En 

ytterligare problematik som har aktualiserats under studiens gång är synen på kursprovets betydelse 

inom betygssättning. Även om provgruppen tydligt framhåller att kursprovet inte ska anses som ett 

examensprov så behövs sannolikt en explicit kontinuerlig diskussion om detta för att minimera 

risken att kursprovet får en alltför avgörande betydelse i kursbetyget.  
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Bilaga 1 

Brev till elever och deras föräldrar/vårdnadshavare 

Jag, som heter Marie Hjertén, är lärare i ämnet svenska som andraspråk för eleven 

 

Samtidigt som jag arbetar utbildar jag mig inom kursen Svenska som andraspråk med didaktisk 

inriktning III på Stockholms universitet vid institution för språkdidaktik. Eleverna är medvetna 

om mina studier som sker på min fritid och de har ställt upp på två olika undersökningar med 

stort intresse. 

En undersökning gäller elevernas tankar om läsförståelsedelen inom det nationella provet och 

den ska jag nu redovisa som en examinationsuppgift på ett seminarium om du/ni ger ert 

medgivande. Din medverkan är anonym vilket betyder att ditt namn eller modersmål inte 

nämns eller skrivs ner av mig i studien.  

Den andra uppgiften som eleverna har arbetat med är en fiktiv provsituation som använder ett 

tidigare läsförståelsedelprov inom det nationella provet. Även här garanteras du anonymitet 

då ditt namn eller modersmål inte kommer att skrivas ner av mig.  

Du som är under 18 år behöver även att din förälder/vårdnadshavare ger tillstånd. Detta gör ni 

genom att läsa igenom detta brev och om ni vill att du ska få delta så skriver ni under längst 

ner på brevet och ger det till mig. Jag kopierar det på skolan och ni får tillbaka originalet av 

detta brev. 

Ni är välkomna att ringa min mobil eller mejla frågor om ni undrar över något. 

Jag blir tacksam om du vill bidra med dina svar på dessa två undersökningar men jag vill 

betona att det är helt frivilligt och att det inte på något sätt påverkar betygsättningen för 

dig. Du kan även få läsa de formuleringar av undersökningens resultat som du har bidragit 

med, men däremot inte vad andra elever har skrivit. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Hjertén 

070 7646741 

Jag ger mitt tillstånd att delta i dessa två undersökningar  

 

 

Jag som vårdnadshavare ger mitt tillstånd 
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Bilaga 2 

I elevsvaren har jag ersatt titlar på texter och personer i dem med […]. Anledningen är att KP 1 

vårterminen år 2013 fortfarande innehar sekretess. Elevens delprovsbetyg från autentiskt delprov 

finns i parentes.  

Elev A (delprovsbetyg E) 

Tankar om det nationala provet  

Del prov B Läsförståelse  

Jag tyckte att det var lite svårt efter som det var massor med svåra ord. Men ändå så kunde man 

läsa och förstå frågarna plus texten. Men sen var det dåligt att det var ingen skillnad mellan våra 

texter alltså vi som går på svenska som andraspråk och svenska. Skillnaden var bara på frågorna 

det var bara två frågor som var skillnad mellan oss och de. Det var så många ord så att jag inte 

kunde, svåraste texten så var den där dikten […]. I en text så stog Terrass sen kom jag och läste 

frågorna såg stog balkong, jag visste inte att terrass och balkong var likadant. På mitt språk är 

terrass och balkong inte samma sak.  

Elev B (delprovsbetyg E) 

utvärdering av NP läs 

det finns några orsaker som leder till jag får lågt betyg på prov 

1.jag tycker att den svårast att förstå är den dikten på s.7 och den novell på s.4-6 

2.provtid är inte noga. 

3.jag beöver läs mer böcker för lära mig mer ord, då kan jag minska tid för översätta ord  

Elev C (delprovsbetyg D) 

Nationella prov  

Jag tyckte att våra nationella prov del läsförståelsen inte var så lätte. Det var en dikt som var jätte 

svart som hette […], i den dikten fanns många svåra ord, som gjorde att man kunde inte förstå 

riktig vad dem mena eller vad dem vill säga med dikten. På provet fanns också lättare text till ex. 

[…] den text hade inte så många svåra ond, man kunde förstå precis vad dem mena, och frågarna 

var ganska lätta att svara på, det var inte så mycket tjafs i frågarna, frågarna var glasklara även fast 

dem innehöll svåra ord.  

Jag tycker att nästa nationella prov ska har lite lättare text som inte innehåller jätte svåra ord och att 

frågarna ska vara lite mer tydliga.  

Elev D (delprovsbetyg F) 

Nationellaprov den 2013-04-23  

Delprov B läsförståelse 

Jag tyckte att visa texter kunde man förstå fast en dikt […] var svårt. Vi som kommer från andra 

länder, det är svårt för oss för lärarna bedömer oss på samma sätt som svenska elever. Jag tycker att 

vi borde få lite annorlunda texter eller vi borde få lite mer tid. Man måste tänka på det att vi inte 

förstår alla ord och vi måste översäta de och det tar tyvärr tid. Ibland måste vi läsa en text många 

gånger för att förstå.  
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Elev E (delprovsbetyg E) 

För min del tyckte jag att texterna gick att förstå. Men när det kommer till frågorna, har speciellt en 

fått mig att tänka. Och det var den här frågan som man skulle identifiera vad det var för typ av text. 

Jag tycker att svaret till denna fråga var bara inte den ”rätta”, utan flera utav de alernativ som fanns 

kunde mjöligen ha varit den ”rätta”, jag valde att det var bärretande text eftersom han säger för oss 

hur vi brukar göra i livet. De som kom på frågan var smarta eller taskiga när de det kom att 

formulera frågan, man kunde inte veta direkt vad de ville, för att om det gällde innehållet, då tyckte 

jag att det var en bärretande, självklart. Men om de menar hur texten är uppbyggt, hur den ser ut 

som text, utan att ta i hänsyn hela innehållet, så var det uppenbart, man kunde tydligt se att de 

refererade till denna text. 

Dikten var lite klurigt, man visste att det var någon som var tvungen att börja på nytt, men man 

kunde inte direkt veta varför, av vilken anledning, det kunde har varit kärlek, förlorat sina föräldrar, 

fått spark på jobbet, jag vet inte, det han säger kan kopplas till massor. Och om man bara fick rätt 

om man nämnde att det var på grund av kärlek, då tycker jag att det är lite fel och orättvis. Därför 

bestämde jag mig för att inte ge/skriva anledning till varför han/hon var tvungen att på börja på 

nytt. Man kunde inte vara säkert.  

Jag skulle vilja haft lite mer tid, ungefär 30 minuter till att fundera på den ena uppgiften som jag 

inte hann med. 

Elev F (delprovsbetyg E) 

Tankar om det nationella provet 

Jag tycker att texterna på den nationella proven var ganska långa och det tog lång tid att läsa dem 

och vi hade bara 2 timmar på oss så man fick inte läsa den riktigt noggrant utan läsa genom de 

snabbt och sen tänka och svara på frågor. Men man kunde förstå de det fanns svåra ord men jag 

översete de inte när jag förstår vad texten handlar om men sen när det kom frågor så behövde man 

överseta några ord. Det var dikten som var svårast, att svara på de frågor det var jätte svårt. 

 Elev G (delprovsbetyg E) 

Tankar om det nationella provet  

Del B Läsförståelse 

Artikelen […] var tydligt och man bli intresserad av den och vill veta mer.  

[…] var svårt för mig som har bott i Sverige 2 och halv år och dikten […] var inte lätt men den här 

fan ordet ”kontraster” visste de flesta inte att vad ska skriva. […] var i verkligheten och de flesta 

kände igen själv eftersom vi föddes i 90 talet och var bäst i nationella provet och sista romanen […] 

var jätte mycket svårt, väldigt långt och mycket ord. 

Jag tycker att de långa berättelser, debatt, krönika eller what ever måste vara i början eftersom man 

inte hinner läsa och skriva och i sista minuter man är mer stressigt och trött då fattar man ingenting. 

Problemet var att svåra romaner var sist och vi kunde inte fokusera på dem. […] och […] borde 

vara i början och andra sen tycker jag.  

Elev H (delprovsbetyg E) 

Tankar om det nationella provet 

Jag tycker att alla texter hade en god nivå för att man kunna förstå, men några frågor var jätte svårt 

som till exempel i dikten […] som frågar Vilken kontraster har den? jag försökte bara gissa vad 
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menade den fråga och svara, kanske den skulle bli lättare. Några texter var långa och svårast som t 

ex […] och därför man kan ta mer tid för att analysera den men det finns några som var lettare och 

kort som […]. Jag tycker att provet vad det bra men kanske det kan blir mycket bättre nästa år. 

Elev I (delprovsbetyg F) 

NP NATIONELLA  

Jag tycker att nationella var lite lättare än jag trodde, men jag kunde ha gjort bättre tycker jag. Från 

början kändes allting lugnt för att jag hade två timmar på mig men de två timmarna gick jätte 

snabbt. På slutet fick jag lite stress eftersom det var några uppgifter jag inte förstod och hade bara 

ca 10 minuter kvar. 

Dikten var svår. Jag kunde bara svara på första fråga. Ibland förstod jag inte texterna/frågorna, så 

jag var tvungen att läsa om för att kunna förstå.  

Varför jag inte svarade på alla frågor var för att varje gång jag inte förstår frågan eller texten så kan 

jag läsa om och om igen. Men om texten verkligen är svår då kan jag lätt ge upp vilken inte är bra 

och måste jobba på det ganska mycket. Behöver mer tålamod.  

Annars tyckte jag att nationella var lite svår för min nivå i svenska inom läsförståelse och okej tid. 

 Elev J (delprovsbetyg C) 

Svenska nationella 

I denna text kommer jag öppet att skriva allmänt om det sista nationella provet som vi hade i 

gymnasium, den 23 april 2013.  

Jag tyckte att texterna i häftet var ganska enkla, lättlästa och inte så jättelånga. Dock så innehöll 

dem några svåra ord, särskilt för mig som har svenska som andra språk så blev det nog ännu 

svårare. Man hade som hjälpmedel lexikon, dock så fastnade många elever på ett ord som var i 

dikten. Själv hade jag svårt för mig att besvara frågorna om dikten också, då jag inte riktigt förstod 

den plus att jag inte ville lägga ner all tid på just detta och missa de andra texterna. Därför så skulle 

det kanske vara en bra idé att förlänga tiden med 30 min, så eleven hinner även läsa igenom sina 

svar innan han/hon lämnar in. Jag hade t.ex. ingen tid för att gå igenom mina svar, eftersom vissa 

av texterna behövde jag läsa om två gånger för att förstå dem bättre och för att kunna besvarar 

frågorna på ett bra sätt.  

Jag la märke till att det var rätt så många texter som var i häftet, vilket gjorde mig ganska nervös då 

jag trodde att jag inte skulle hinna med alla. Denna känsla fick nog många elever, det är just då 

svaret oftast brukar bli fel eftersom man är så nervös och vill bara få allt gjort i god tid.  

Jag hörde även från mina klasskamrater som har svenska 1, att vi som hade svenska som andra 

språk fick en annorlunda fråga. Där den handlade om att beskriva ett textutdrag från häftet och 

bestämma vilken typ av test det var, samt orden som visar att det är just den typen av texten. När vi 

sedan diskuterade frågan insåg jag att frågan som vi hade fått var svårare än frågan som de fick. Vi 

diskuterade vidare på de andra frågorna, där de inte vara olika. 

Frågorna i häftet tyckte jag var ganska så struliga, då man inte riktigt förstår vad de menar med 

frågan som t.ex. sista frågan som handlade om Romanen […], tycker att de borde underlätta 

strukturen på frågorna för eleverna så att eleven skall kunna förstå frågorna. Jag anser också att 

man inte behöver ha så många frågor där eleven ska besvarar med S/F, sant eller falskt, vilket man 

nu fick som andra frågan kommer jag ihåg. Det skulle nog ha räckt med kanske 3-5 och inte mer! 
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Jag kommer även ihåg en fråga som var Om […], ifall han var en astronaut vilket han inte var 

eftersom en astronaut är en som reser i rymden. […] var en astronom, vilket betyder att en person 

har till yrke att studera rymden. Just denna fråga fick mig att slå upp de olika orden för att förstå 

skillnaden, eftersom man kan lätt tolka som om de båda betyder eller menar detsamma.  

Elev K (delprovsbetyg C) 

Utvärdering av NP läsförståelsedelen 

Förs och främst vill jag säga att tiden var väldigt passligt till mängden frågor som var på provet.  

Det var fina bilder. 

Jag tycker det är bra att de som går svenska som andraspråk har samma uppgifter som de som går 

vanlig svenska. Det får t. ex svenska som andraspråk elever att känna sig mindre ”handikappade”. 

Det var bra att de flesta texterna var en utmaning och att vissa texter var mer krävande än andra.  

Texten[…] tyckte jag var lite svår och komplicerad, kanske det var för att uppbyggningen var lite 

svår. 

Elev L (deltar inte i det fiktiva provet) 

Utvärdering av NP Läsförståelsedelen  

Det var säkert inte så svårt som jag rädes (räddes)/var rädd för men det var inte lätt heller. Förutom 

en dikt som jag inte fattade frågorna på […] och jag fattade inte riktigt det, för det verkade inte 

finnas någon kontrast? Det var också väldigt många svåra ord och begrepp då blir det svårt att klara 

av frågorna när man inte förstår vad ordet betyder på Svenska. Jag uppfattade provet som delvis 

svårt och delvist lätt. För mig var vissa 1p frågor svåra medan andra mer omfattande betraktade jag 

som lätta. Den sista var lite klurig, jag tror jag stirrade mig blind på det uppenbara i texten snarare 

än reflektera kring själva innehållet. men i alla fall gjorde provet på det bästa sätt jag kunde.  

Elev M (delprovsbetyg D) 

Utvärdering av NP läsförståelse SVA1 VT 2013 

Jag tyckte att i uppgiften om dikten […] i provet var väldig svår, man skulle kunna ställa frågorna 

med andra ord. T.ex. andra synonymer. I övrigt kan man tänka på att ställa alla frågor på ett sätt det 

går att förstå.  

Provet kanske är lätt för elever som har svenska som modersmål men inte för de som, t.ex. har bara 

bott i Sverige en kort tidsperiod. Med det vill jag föreslå att man skulle kunna göra ett speciellt 

prov för SVA elever. Alltså ett lättare, att förstå, prov. Det skulle kanske innebära att ha lägre betyg 

på det (kanske ett C-E nivå prov) men elever ska också få chansen att göra ett ”vanligt” prov (SV) 

om man själv tycker att man kan klara det. 

Elev N (delprovsbetyg D) 

Utvärdering NP läsförståelsedelen  

Jag tycker att läsförståelsedelen var helt okej. Vissa texter var jätte intressanta som […] och […]. 

Dem var texter man kunde relatera till sig själv. När man öppnade sidan till […] fick man energi att 

fortsätta läsa. Sidan var rolig pimpad och rolig att läsa Det var den perfekta texten efter den oklara 

dikten innan. Dikten var så himla konstig. Jag tycker att man borde ta bort dikter, dels för att dikter 

kan läsas så himla olika beroende den individen som läser texten. Jag tycker att man borde ta bort 

dikter på nationella provet. Alla texter hade inte för många svåra ord och det var ett bra tema på 

Svenska nationella.  
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Elev O (delprovsbetyg E) 

Svenska som andraspråk 

Två timmar för att läsa och besvara för frågor är ganska omöjligt för mig att klara av. Det 

stressande och jag kanske hoppade över några detaljer i texten. För att läsa och samtidigt fokusera 

på frågor gjorde mig snurrigt och visste inte vad det var som jag måste fokusera på. Jag tyckte att 

första texten var redan krångligt, men försökte min bästa. Jag försökte att fokusera på provet men 

jag är dåligt på att fokusera när jag läser texter förutom om jag texten är intresserande. Men varje 

gång när jag bläddra bladet kände jag mig att texterna blev krångligare och svårare att förstå. Jag 

tycker om dikten dock. Det var en fråga som jag inte förtog riktigt men (näst sista kanske), jag 

svarade inte på den eftersom det var tio minuter kvar. 

Elev P (delprovsbetyg E) 

Tankar om det nationella prov 

 Läsförståelse Del prov B 

Provet har varit en utmanade prov för mig, svårt har det alltid varit svårt men den här gången vad 

det lite lättare på grund av att jag hade tränat min svenska så att jag kunde läsa vissa texter som jag 

inte alls kunnat förr. Men det gick inte som det skulle den här gången för att jag hade en dåligt dag 

där jag stressade mig fram och det var något som jag inte skulle göra, det var väldigt dåligt av mig 

men på den positiva sätt är att jag förstod testerna jag läste. Men jag kanske inte hann med alla men 

annars var allt Okej, resultatet var inte något vidare för mig MEN jag får nog kämpa mera så jag får 

ett bra resultat. 

Det fanns en text var väldigt klurig att lösa, texten heter […] en väldigt klurig dikt som en känd 

diktare som har skrivit och den hära texten är svår att lista för oss alla men jag fick något tanke 

över det var nästan på väg att klura ut det MEN jag var inte riktigt där så jag lär att läsa mer böcker 

framtiden mera om jag ska klara mig bättre. 

Elev Q (delprovsbetyg F) 

Här anges endast delprovsbetyg då eleven har glömt att spara sin text och därmed finns den inte 

med. Eleven deltar i fiktivt delprov. 
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Bilaga 3 

Ord/uttryck som elever behöver slå upp antingen på sitt modersmål och/eller i svensk ordbok under 

fiktiv provsituation i läsförståelsedelprov HT 2011. Sidhänvisningen är till provets texthäfte. 

Orden/uttrycken återfinns i texthäftet men också i uppgiftshäftet för svenska som andraspråk. I 

bilagan redovisas orden/uttrycken i bokstavsordning. Antal elever som angivit att de slår upp ordet 

anges i parentes.  

Text 1 (s. 3‒ 4) 

altanen (3) 

atlantångare (1) 

balkongen (2) 

bastkjol (9) 

bryggan (1)  

dinglandes (4) 

famla (4) 

flamsa sig (2) 

forsar ut (1) 

fåna sig (1) 

hulkande (7) 

knottras (4) 

obegripligheter (4) 

pirrar (1) 

prasslet (1) 

slungas ifrån (4) 

skymtar (4) 

snuddar (1) 

tjärklump (6) 

trär på sig (3) 

utredande (5) 

åmar sig (7) 

 

Text 2 (s. 6‒7) 

attityder (1) 

bannlyst (6) 

bög (1) 

existerar (2) 

far inte illa (2) 

invid (1) 

kretsar (2) 

piffa (2) 

ramp (1) 

regnbågsfamilj (7) 

skejtare (1) 

utställning (1) 

varvsarbetarna (2) 

vernissage (4) 

övertalad (1)

 

Text 3 (dikten s. 9) 

rubbar (6) 

 

Text 4 (s. 10) 

banvallen (3) 

existerar (1) 

oförtjänt (3) 

fallrepet (4) 

saliga (2) 

skutta (2) 

rus 1 

uppbyggnad (3) 
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Text 5 (s. 11) 

bejaka (2) 

beredd (1) 

egocentrisk (1) 

engagemang (1) 

existerar (1) 

för givna (4) 

förkastligt (4) 

förtvinar (3) 

hävdar (2) 

kapitalism (2) 

kontraktet (1) 

investera (4) 

narcissism (2) 

nyanserat (2) 

revolution (1) 

skräddarsy (3) 

triumfera (3) 

 

Text 6 (s. 12‒14) 

balustrader (3) 

besvärad (1) 

betryck (4) 

chauffören (1) 

fördärvad (4) 

förnimbart (4)  

obligatorisk (1) 

pensionen (4) 

oskyldigt offer (1) 

vansinnig (1) 

tiger (1) 

majoriteten (1) 

rickshas (9)  

terrass (3) 

åtrå (7)
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