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Abstract 

Christine Lalander (2014). Diagnostiskt läsförståelseprov i början av lärarutbild-
ningen med inriktning mot språk. (A diagnostic reading comprehension test at the 
beginning of teacher education, specializing in languages.) Stockholm University, 
Studies in Language Education 11. ISBN 978-91-7447-941-6. Written in Swedish 
with a summary in English. 
 
The aim of this study is to describe, analyse and interpret the reading com-
prehension of language teacher students at the beginning of their university 
studies through a diagnostic reading comprehension test as a prognosis of 
their ability to manage their studies.  

The research questions are: 
 
1. What form has the diagnostic reading comprehension test of the develop-
ment project used at the beginning of the teacher education for language 
teacher students? 
2. What does the diagnostic reading comprehension test at the beginning of 
the studies indicate about the success in the reading comprehension of aca-
demic course literature of the language teacher students? 
3. What do the language teacher students’ reflections show about the reading 
comprehension test and about their insight into their own reading compre-
hension of academic course literature?  
4. To what extent can a connection be shown between the results of the dia-
gnostic reading comprehension test and the study results of the language 
teacher students?  
 
The research study represents a mixed method strategy and is a descriptive 
case study. A diagnostic reading comprehension test has been given to a 
group of language teacher students at the beginning of their first term. The 
students were also asked to reflect on the test and their reading ability. 

According to the study the diagnostic reading comprehension test used in 
the development project, and analysed in this study, must be altered to meet 
desired claims before used again. For example should the test include more 
reflective questions and more people should be included in the test process. 

This research contributes to new knowledge about teacher students’ com-
prehension of academic texts as well as new knowledge about a reading 
comprehension test. 
Keywords: reading comprehension, diagnostic test, language teacher stu-
dent. 
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Förord  

Under en längre period har jag haft förmånen att få ägna mig åt det som jag 
tycker är särskilt intressant, nämligen hur vi på ett bra sätt kan förbereda 
lärarstudenter inför deras utbildning. Ett stort tack till min institution som 
gjort detta möjligt. Syftet med denna studie är att förmedla mina tillväga-
gångssätt och mina slutsatser. Jag hoppas att denna studie ska kunna vara till 
hjälp i det fortsatta arbetet med att förbättra och utveckla lärarutbildningen. 
Målet med arbetet är att Stella och Agnes (och alla andra barn), som denna 
studie är dedicerad till, ska få en bra skola med lämpliga och kompetenta 
lärare. 

Ett av mina favorituttryck är ”det mesta går att lösa, det som är omöjligt 
tar bara något längre tid”, vilket känns passande för processen att skriva 
denna studie. Uppgiften har många gånger känts minst sagt omöjlig men 
tack vare alla som stöttat och kommit med glada tillrop är jag nu mot alla 
odds vid vägs ände. Eftersom hoppet är det sista som överger människan har 
tron att en dag bli klar även funnits i mig. Detta arbete som varit min hittills 
största utmaning bör kunna ge lite nytt stoff till den ständigt pågående debat-
ten om skolan. Det är viktigt att våga utmana sig själv, vi klarar mer än vi 
tror. Under processens gång har jag många gånger insett vad som är viktigt i 
livet. Hade jag inte haft tillgång till det som gör livet värt att leva tror jag 
inte att jag orkat göra klart denna uppgift. Allra först vill jag därför tacka 
mina barn, min svärson och mina brorsbarn. Ni har alla på olika sätt hjälpt 
mig då jag har haft problem. Mattias, Elin och Victor, det är tack vare er jag 
står här, ni har gett mig styrka och kraft att orka kämpa. Stort tack till er alla!  
Jag vill också nämna mina föräldrar, som inte längre finns i livet. Mamma 
som gav mig mitt finska sisu (utan vilket jag nog gett upp) och pappa som 
fått mig att stå med fötterna på jorden och inte sväva ut alltför mycket.  

Ett stort tack till alla studenter som gjort denna studie möjlig. Då det är så 
många som på olika sätt stöttat och hjälpt mig är det omöjligt att tacka alla, 
men med ett kollektivt tack hoppas jag att alla känner sig inkluderade. Den 
person som fanns med initialt och som sedan varit min huvudhandledare in i 
mål, Pirjo Harjanne, har varit fantastisk med sin stora kunskap inom flera 
områden. Utan hennes handfasta handledning och tålamod skulle min studie 
inte blivit färdig. Hon har varit strukturerad, pedagogisk och har hjälpt mig 
att förstå vad jag kanske egentligen visste. Likaså min biträdande handle-
dare, Tore Nilsson, som med klarsynta tips och råd hjälpt mig framåt. Fram-
för allt har ni båda trott på mitt arbete, inte minst då jag själv har tvivlat. 



 

 
 

Stort tack till er! Övriga personer som betytt mycket i processen är Ulf Fred-
riksson, expert på läsforskning och Una Cunningham som varit till hjälp 
särskilt då det gäller resultatstatistiken. Tack till Viveca Lindberg som var 
diskutant på mitt 90 %-seminarium. Tack till er som tog er tid att granska 
texten. Tack till alla mina vänner som nog nu är rätt trötta på att höra om min 
studie. 
Lidingö i mars 2014 
 
 

 

 

  



 

iv 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................. 1 
1.1 Lärarutbildningen och läsförståelsens betydelse ...................................... 1 
1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................. 6 
1.3 Studiens avgränsningar ................................................................................. 7 
1.4 Disposition ....................................................................................................... 7 

2 Teoretisk bakgrund ............................................................................ 8 
2.1 Läsförståelse, läsförmåga och näraliggande begrepp .............................. 8 
2.2 Diagnostiskt läsförståelseprov.................................................................... 12 
2.3 Insikt om läsförståelse som metakognitiv förmåga ............................... 16 
2.4 Sammanfattning ........................................................................................... 18 

3 Material och metod .......................................................................... 19 
3.1 Forskningsstrategi, forskningsdesign och studiekontext ....................... 19 
3.2 Material – insamling, utformning och genomförande ............................ 20 
3.3 Analys av materialet .................................................................................... 27 
3.4 Etiska hänsyn ................................................................................................ 33 

4 Resultat .............................................................................................. 35 
4.1 Formen för det diagnostiska läsförståelseprovet .................................... 35 
4.2 Språklärarstudenternas läsförståelse av akademisk kurslitteratur ..... 38 
4.3 Läsförståelseprovet och språklärarstudenternas insikt om sin 

läsförståelse i ljuset av deras reflektioner ............................................... 45 
4.4 Sambandet mellan språklärarstudenternas resultat på 

läsförståelseprovet och deras studieresultat ........................................... 54 

5 Validitet och reliabilitet ................................................................... 60 

6 Diskussion .......................................................................................... 66 

7 English summary .............................................................................. 75 

8 Referenser ......................................................................................... 78 

 Bilagor ................................................................................................ 87 
1. PISA:s ramverk för läsförståelseprovet .................................................... 87 
2. Det diagnostiska läsförståelseprovet ........................................................ 88 
3. Frågor till läsförståelseprovets texter ....................................................... 89 
4. Reflektionsfrågor ........................................................................................... 91 



 

 
 

5. Kursutvärdering .................................................................................................. 92 
6. Bakgrundsenkät .................................................................................................. 93 
7. Rättningsmall ...................................................................................................... 94 
8. Godkännandebrev ............................................................................................ 100 
9. Frågor till provtexterna och svarsfrekvens .................................................. 101 

 Figurförteckning ............................................................................. 103 

 Tabellförteckning ............................................................................ 104 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

1 Inledning 

Från början var denna studie en del av ett utvecklingsprojekt i lärarutbild-
ningen med inriktning mot språk1 (i fortsättningen använder jag termen 
språklärarutbildning) där jag var involverad som en av ett tiotal lärare. Bak-
grunden var att många språklärarstudenter gjorde avbrott i sina lärarstudier. 
En av anledningarna antogs vara att studierna var för svåra för dem. Samt-
liga sökande till språklärarutbildningen kom in, men studierna krävde t.ex. 
god läsförståelse av akademiska texter. Eftersom läsförståelse är en central 
kompetens och en förutsättning för att klara av språklärarutbildningen beslu-
tade institutionen att pröva just denna förmåga i början på utbildningen. Må-
let med projektet var att se om resultaten av ett diagnostiskt läsförståelseprov 
kunde användas som grund för att i ett tidigt skede i språklärarutbildningen 
ge stöd till de språklärarstudenter som hade problem med läsförståelse. Pro-
jektets diagnostiska läsförståelseprov för en grupp språklärarstudenter och 
resultaten av detta prov användes som empiri för föreliggande studie som 
undersöker läsförståelseprovets utformning och resultat. I studien intar jag 
en granskande roll och har inte längre rollen som involverad i utvecklings-
projektet.  

1.1 Lärarutbildningen och läsförståelsens betydelse 
Utgångspunkterna för denna studie är lärarutbildningen, rekrytering och 
antagning till utbildningen samt läsförståelsens betydelse i akademiska stu-
dier. 

Inom lärarutbildningen finns idag fyra examina, Förskollärarutbildning, 
Grundlärarutbildning, Ämneslärarutbildning och Yrkeslärarutbildning. Lä-
rarutbildning som beviljats examenstillstånd finns idag vid 27 universitet och 
högskolor i Sverige. (Universitetskanslerämbetet, UKÄ, 2013b.) Lärarut-
bildningen har ofta granskats och kritiserats och en ny lärarutbildning inför-
des år 2011. Eftersom lärarutbildningen anses vara en mycket viktig utbild-
ning och skolan har en central plats i samhället granskas den ofta i den me-
diala debatten och diskuteras dessutom i flera länder. Den svenska lärarut-
bildningen har vid olika tillfällen kritiserats bland annat av Högskoleverket 
                                                      
1 Examen hette då Lärarexamen 240/270/300/330 högskolepoäng, (grundskolan tidi-
gare/senare år eller gymnasiet) (Universitetskanslerämbetet, 2013b). 
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vid utvärderingar (Högskoleverket, 2008). Kritiken har bland annat lett till 
att läs- och skrivinlärningen nu finns med i examensmålen för lärarutbild-
ningen. Lärarstudenten ska ”visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, 
skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkut-
veckling” (SFS2 2010:541).  

Diskussionen kring lärarutbildningen förekommer även i andra länder, 
t.ex. Tyskland. I Tyskland gäller kritiken mer allmänt, att utbildningen inte 
utgår från de krav yrket ställer och att de olika delstaterna har olika lärarut-
bildning (Gardner, 2012). Förväntningarna på en lärarstudent skiljer sig inte 
mycket åt oavsett vilket land det gäller. Hur och om kunskaperna prövas 
inför antagningen är däremot olika. Lärarstudenter utbildar sig till ett yrke 
som är mycket komplext och som kräver olika kunskaper och kompetenser. 
För att ett lands utbildning ska bli bra krävs att många duktiga studenter vill 
bli lärare (Barber & Mourshed, 2007).  
 
Rekrytering 
Under den senaste trettioårsperioden har rekryteringen till lärarutbildningen 
förändrats kraftigt. Andelen sökande till lärarutbildningen med höga betyg 
minskar och andelen med låga betyg ökar. (Broady, Börjesson & Bertilsson, 
2009.) Samma resultat visar en rapport från Högskoleverket (2009). Lärar-
studenternas meriter sjönk under perioden 1990–2007 enligt Broady et al. 
(2009) och andelen lärarstudenter som hade bra betyg och/eller höga poäng 
på högskoleprovet minskade. Det är enligt författarna ett problem att lärar-
studenter kommer till högskolan allt sämre rustade för högre studier. Jan 
Sjunnesson3, som blev intervjuad i Lärarnas Tidning, vill ha högre intag-
ningskrav till utbildningen och en extra termin av intensiv studie- och skriv-
vägledning. Ulf P. Lundgren4, som intervjuades i samma artikel, har likartad 
uppfattning som Sjunnesson och vill ha högre och tydligare krav som följs 
upp. Enligt Lundgren visar forskningen att det bästa för studenter som kom-
mer från mer studieovana hem, vilket flera av lärarstudenterna idag gör, är 
att ge tydlig information om vad studierna innebär. (Arevik & Rudhe, 2012.)  

Rekryteringen till lärarutbildningen är betydelsefull. Eftersom det under 
flera år varit få sökande till utbildningen är det väsentligt att studenterna som 
blir antagna och påbörjar studierna också slutför utbildningen. Det var 45 % 
av lärarstudenterna vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm som avbröt 
sina studier under höstterminen 2001. Under vårterminen 2002 var andelen 
47 %. Manliga studenter avbröt sina studier i större utsträckning än kvinn-
liga. (Hemmingson, 2007.) Även senare undersökningar visar att många 
lärarstudenter avbryter sin utbildning (Zaccheus, 2013). Skälen till avbrott är 
flera. Idag är trenden att söktrycket ökar (Universitetskanslerämbetet, UKÄ, 

                                                      
2 Svensk författningssamling. 
3 Skolledare och lärarutbildare vid Stockholms universitet. 
4 Pedagogikprofessor emeritus vid Uppsala universitet. 
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2013a). Statistik från antagningen till hösten 2013 visar att det finns många 
förstahandssökande till vissa inriktningar, såsom Grundlärarprogrammet 
med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3 och Grundlärar-
programmet med inriktning mot arbete i fritidshem och förskollärarpro-
grammet (UKÄ, 2013a).  

Andelen sökande till lärarutbildningen tenderar alltså att öka efter att un-
der ett antal år ha minskat. Sökgruppen till lärarutbildningen består av fler 
kvinnor än män och något äldre studenter (Högskoleverket, 2009). Enligt 
Hultqvist och Palme (2009) förändras antalet sökande till lärarutbildningen 
liksom vem som söker över tid. Det är angeläget att få nya målgrupper att 
söka sig till lärarutbildningen. Det har blivit svårare att rekrytera behöriga 
lärare vilket gör att det finns en risk för framtida lärarbrist (Jällhage, 2012). 
Det är med andra ord viktigt att lärarbanan återigen blir attraktiv. För att höja 
statusen på läraryrket finns det förslag om att inrätta en privat prestigeutbild-
ning, ett slags ”lärarnas Handelshögskola”, med lämplighetstest och höga 
krav på lärare och studenter. (Hermansson, 2012.) Att höja statusen på lärar-
utbildningen är ett av de strategiska mål som bland annat Stockholms uni-
versitet arbetar för (Stockholms universitet, 2012). Viktigt är att påpeka det 
positiva som också sker. Förutom att vissa utbildningar i den svenska lärar-
utbildningen nu har fler sökande har det också funnits andra tecken på en 
mer positiv inställning till denna utbildning. Lärarkonventet (Högskolan 
Dalarna, 2013) gjorde en enkät enligt vilken lärarstudenter är positiva till 
lärarutbildningen (Mårdsjö Blume & Tegmark, 2012). Hur tolkningarna av 
enkätsvaren genomfördes har dock ifrågasatts (Häggström, 2012).  
 
Antagning   
I Sverige antas studenter som söker sig till lärarstudier antingen via sina 
gymnasiebetyg eller via högskoleprovet. Högskoleförordningen (SFS 
1993:100) anger såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet för 
högskolestudier. Vilka områdesbehörigheter som fordras för att få studera 
vid lärarutbildningen framgår av UHRFS (Universitets- och högskolerådets 
författningssamling, 2013:2). I flera länder finns antagningsprov och i t.ex. 
Finland genomförs utöver detta även intervjuer av sökande innan de antas till 
lärarutbildningen (Helsingfors universitet, 2013). Den svenska regeringen 
har tillsatt en utredning (Regeringskansliet, 2011) som ska analysera förut-
sättningarna för ett lämplighetsprov för lärarstudenter. Då det diagnostiska 
läsförståelseprovet som undersökts i denna studie anordnades gällde områ-
desbehörighet 2 vilket innebar att studenten måste ha läst Svenska/Svenska 
som andraspråk B, Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik A på 
gymnasiet. För att bli lärare i Moderna språk krävdes att studenten hade läst 
aktuellt språk steg 3, och för undervisningsämnet Modersmål, Modersmål B 
eller motsvarande. Dessa behörighetskrav gällde för 2008 års lärarutbildning 
och är desamma även för den utbildning som infördes 2011, men sedan 2012 
har gymnasiekurserna en annan benämning (SKOLFS, Statens skolverks 
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författningssamling 2011:196). Förutom dessa generella krav kan lärosäten 
också ha lokala krav.  

Lärosätena ställer behörighetskrav på studenterna, men även studenterna 
kan förvänta sig information från lärosätena vad gäller studierna. Högskole-
förordningen föreskriver att studenter som söker sig till lärarutbildning ska 
ges information om utbildningen och högskolan. Förutom detta kan även 
information ges om vilka möjligheter till olika typer av studiestöd som finns 
under utbildningen:  

Studenter ska ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan 
ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den inform-
ation om utbildningen som behövs. (SFS 1993:100, 6 kapitel § 3.)  

 
Detta ska ske för att studenterna ska kunna göra lämpliga val. Ju mer studen-
terna känner till om hur kraven från högskolan förhåller sig till deras egna 
kunskaper desto mer kan de förbereda sig för studierna. Även forskningen 
tar fasta på detta. Bachman och Palmer (2010, s. 453) framhåller att det är 
viktigt att kunna förutsäga språklärarstudenters studieframgång, såväl för 
studenten som för utbildningsanordnaren, d.v.s. de lärosäten som erbjuder 
utbildningar.  

Lärarstudenter kan som nämnts också antas till lärarutbildningen via det 
s.k. högskoleprovet som har funnits sedan 1977 och som fungerar som ur-
valsinstrument till högre utbildning. Provet består av en verbal och en kvan-
titativ del med vardera 80 uppgifter. De delprov som ingår i den verbala 
delen är ordförståelse, uppgifter som mäter förmågan att förstå ord och be-
grepp, svensk läsförståelse och engelsk läsförståelse. (Stage & Ögren, 2012.) 
Vid antagningen kan studenten placeras i fler urvalsgrupper, både i gruppen 
för betyg och i gruppen för resultat från högskoleprov, och har då större 
chanser att komma in på önskad utbildning. Urval görs från båda grupperna 
och ger studenterna två möjligheter, förutsatt att studenten är placerad i två 
grupper. (Universitets- och högskolerådet, 2013.) 

Hur antagningsprocessen till olika program och utbildningar, bland annat 
lärarutbildningen, går till har Svensson, Gustafsson och Reuterberg (2001) 
undersökt. Deras främsta syfte var att se hur antagningssystemet fungerar 
och vilka effekter det har för den enskilde individen liksom för samhället i 
stort. För grundskollärarutbildningar visar det sig att prognosen för studen-
ternas studieframgång är bättre för de studenter som antagits via betyg än för 
de som antagits via högskoleprovet. (Svensson et al., 2001, s. 13–14.) I en 
annan studie, ”Hur klarar sig studenter som antagits via högskoleprov?” 
(Wolming, 1996), med data från Sverige 1992, jämfördes tre olika grupper 
av studenter. En av dessa grupper antogs via betyg, en via högskoleprovet 
och den tredje via högskoleprovet och arbetslivserfarenhet. Studien visade 
att de som klarade sig sämst var de som antagits via högskoleprovet och haft 
arbetslivserfarenhet.  
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Avbrott   
När lärarstudenterna har antagits till sin utbildning är det av stor vikt att de 
blir kvar på utbildningen men lärarstudenter avbryter sina studier i hög ut-
sträckning. Anledningen till avbrotten har undersökts i flera studier, varav 
två beskrivs nedan. För att undersöka orsaken till studieavbrott gjordes en 
granskning av två lärarutbildningar, med inriktning mot undervisning i 
grundskolans årskurs 1 till 7 respektive årskurs 4 till 9. Granskningen visade 
att:  

/…/ studieavbrotten torde i stället få tillskrivas sådana faktorer som missnöje med 
utbildningens uppläggning och innehåll, insikten att man inte passar för läraryr-
ket eller att den aktuella utbildningen ej varit förstahandsvalet och att man senare 
kommit in på den mest önskade utbildningen. /…/ varken gymnasiebetyget eller 
högskoleprovsresultatet synes ha någon betydelse för benägenheten att fullfölja 
studierna. (Svensson et al., 2001, s. 56–57.)   

 
Även Högskoleverket har undersökt orsaker till studieavbrott hos lärarstu-
denter. I den rapporten framkommer liknande resultat som i studien av 
Svensson et al., nämligen att den främsta orsaken till avbrott i studierna är 
utbildningens upplägg. (Högskoleverket, 2010.)  
 
Läsförståelse   
Ett av de krav som lärarstudenterna möter och bör bli medvetna om är kravet 
på god läsförståelsekompetens. För en högskolestudent är det viktigt att för-
stå akademiska texter eftersom kurslitteraturen huvudsakligen består av så-
dana texter och texter som ställer höga krav på läsaren. Förmågan att kunna 
tillgodogöra sig akademiska texter är grundläggande för studieframgång 
enligt Cox, Friesner och Khayum (2003). 

An ability to read, and to learn from reading, is a fundamental academic skill and 
its importance to scholastic success in any area of study at all levels of education 
is widely recognized (Cox et al., 2003, s. 170). 

 
Beträffande läsförståelsen finns flera olika begrepp som gäller läsprocessen, 
t.ex. läsförmåga och läsförståelse. Begreppen används ofta synonymt och 
båda innefattar att man kan avkoda ord och förstå det lästa (se Avsnitt 2.1; 
Skolverket, 2014). Läsning är en central kompetens i samhället, viktig för 
alla individer. Internationella läsundersökningar som PISA5 (Skolverket, 
2013b) pekar på allvarliga tendenser vad gäller svenska elevers läsförmåga. 
PISA-undersökningen 2012 visade att svenska 15-åringars läsförmåga för-
sämrats sedan tidigare undersökningar (2000, 2003, 2006, 2009). Svenska 
elevers resultat ligger under genomsnittsnivån för OECD6-länderna.  

                                                      
5 Programme for International Student Assessment. 
6 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Litteraturutredningen har uppmärksammat läsfärdigheten, vilken försämrats 
påtagligt hos unga, särskilt de senaste tio åren (Regeringskansliet, 2012). 
Även i andra delar av Europa sjunker ungdomars och vuxnas läsförmåga 
enligt en rapport från European Commission (2012, s. 6): ”One in five Euro-
pean 15-year-olds and almost one in five adults lack the literacy skills requi-
red to successfully function in a modern society”. Lärarutbildningen och 
läsförståelsen är aktuella och angelägna utbildningspolitiska frågor som ofta 
tas upp i den mediala debatten och något som engagerar många. Läsförståel-
sen diskuterades i t.ex. Uppsala nya tidning, där nio historiker uppmärk-
sammade studenters försämrade läsförmåga i en debattartikel (Enefalk et al., 
2013).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka språklärarstudenters 
läsförståelse genom ett diagnostiskt läsförståelseprov i början av deras stu-
dier som en förutsättning för att klara av studierna. Den teoretiska bakgrun-
den utgörs följaktligen av en diskussion om begreppen läsförståelse, dia-
gnostiskt läsförståelseprov och insikt om läsförståelse som metakognitiv 
förmåga.   

I studien ställs, besvaras och diskuteras följande frågor:  
 

1. Vilken form har utvecklingsprojektets diagnostiska läsförståelseprov 
som användes i början av lärarutbildningen för språklärarstudenter? 

 
2. Vad visar det diagnostiska läsförståelseprovet i början av studierna 

om språklärarstudenternas läsförståelse av akademisk kurslitteratur?  
 

3. Vad visar språklärarstudenternas reflektioner om det diagnostiska 
läsförståelseprovet och om deras insikt i sin läsförståelse av akade-
misk kurslitteratur? 
 

4. I vilken utsträckning kan ett samband påvisas mellan resultaten av 
det diagnostiska läsförståelseprovet och språklärarstudenternas  
studieresultat? 
 

Fråga 1 besvaras genom en analys av själva läsförståelseprovets samman-
sättning. För att besvara frågorna 2 och 4 analyseras resultaten av det dia-
gnostiska provet, liksom avbrottsstatistiken och språklärarstudenternas  
studieresultat efter tre terminers studier. Fråga 3 besvaras genom analyser av 
språklärarstudenternas reflektioner över provet, kursutvärderingar och bak-
grundsenkäter. 
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1.3 Studiens avgränsningar 
Undersökningsgruppen är begränsad och innefattar enbart lärarstudenter med 
inriktning mot språk i den lärarutbildning som startade 2008. Av de totalt 
137 studenterna som påbörjade sin utbildning var det 97 studenter som ac-
cepterade att delta i studien. Utöver läsförståelse finns även andra kunskaper 
och färdigheter som är centrala för en språklärarstudent under studierna, t.ex. 
de skriftliga och muntliga färdigheterna samt kommunikationsförmågan, 
liksom den sociala kompetensen. Dessa behandlas inte i denna studie. Denna 
studie är baserad på ett utvecklingsprojekt omfattande ett diagnostiskt läsför-
ståelseprov vars innehåll, form och förutsättningar redan varit beslutade och 
något som jag som forskare inte har kunnat kontrollera.  

1.4 Disposition 
Kapitel 1 beskriver studiens utgångspunkter, syfte och frågeställningar. Ka-
pitel 2 beskriver den teoretiska bakgrunden och tar upp läsförståelse, dia-
gnostiska läsförståelseprov samt insikten om läsförståelse som metakognitiv 
förmåga. Kapitel 3 tar upp studiens forskningsstrategi och forskningsdesign, 
insamlingen av materialet, materialets utformning och genomförande samt 
analysmetoderna. De etiska hänsynstaganden som gjorts beskrivs. 

I kapitel 4 redovisas resultaten, det vill säga formen för det diagnostiska 
läsförståelseprovet och språklärarstudenternas resultat på läsförståelseprovet. 
Därefter presenteras studenternas reflektioner över och svar på läsprovet, 
samt resultaten av kursutvärderingen och bakgrundsenkäten. Även en upp-
följning av språklärarstudenternas studieresultat redovisas.  

I kapitel 5 redovisas en validitets- och reliabilitetsgranskning av forsk-
ningsprocessen och forskningsresultaten. I kapitel 6 redovisas slutsatser och 
en resultatdiskussion som även anger fortsatt möjlig forskning inom områ-
det.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel beskriver den teoretiska bakgrunden och centrala begrepp av 
betydelse för studien. Forskning som gäller läsförståelse, diagnostiskt läsför-
ståelseprov och insikten om läsförståelse som metakognitiv förmåga behand-
las.  

2.1 Läsförståelse, läsförmåga och näraliggande 
begrepp  

Avsnittet behandlar begreppet läsförståelse och ger olika definitioner av 
detta begrepp och också näraliggande begrepp. Även forskning kring läsför-
ståelse behandlas.  

Läsförståelse är ett komplext begrepp vars definition varierar utifrån 
skilda kontexter och syften. Att definiera begreppet kort är därför svårt, men 
läsförståelse innebär att förstå vad man läser (Elbro, 2004). Begreppet kom-
mer att diskuteras vidare nedan. Ett näraliggande begrepp till läsförståelse är 
läsförmåga och i vissa sammanhang behandlas dessa begrepp synonymt. 
Lundberg (2002, s. 9) säger att ordavkodning (word recognition) tillsam-
mans med förståelse (comprehension) ger läsförmåga (reading skill). Andra 
forskare, däribland Liberg (2010), använder också läsförmågan som över-
ordnad avkodning och förståelse. Hon skriver bland annat att ”Förmågan att 
läsa och röra sig i en text innebär att läsaren använder flera typer av läsfär-
digheter och lässtrategier för både förståelse och avkodning”. (Se även Skol-
verket 2014.) Olika betydelser kan läggas in i de två begreppen läsförståelse 
och läsförmåga. Utöver dessa begrepp finns även andra (t.ex. literacy) som 
beskriver förmågan att läsa och förstå text. Många forskare har definierat 
termen läsförståelse och några av dessa definitioner, som till viss del över-
lappar varandra, följer nedan. Hoover och Gough (1990) har myntat uttryck-
et The simple view of reading som i en formel uttrycker sambandet mellan 
ordavkodning och språkförståelse. Formeln innebär att läsning är lika med 
ordavkodning X förståelse. Bråtens (2008, s. 13–14) definition av läsförstå-
else är: ”att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 
samspelar med den”. För läsförståelse krävs mer än att förstå den bokstav-
liga innebörden, nämligen att också förstå vad texten förmedlar. Grundläg-
gande för läsförståelse inkluderar förutom ordavkodning följande delar 
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”språk, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståel-
sestrategier och läsmotivation”. (Bråten 2008, s. 47.) Figur 1 visar hur läs-
färdigheten kan delas upp i två huvudgrupper, de som har med avkodning 
och de som har med språkförståelse att göra (Elbro, 2004). 
 

  
Figur 1. Begreppet läsfärdighets uppbyggnad (Elbro, 2004, s. 37). 

Som läsfärdigheten är uppbyggd kan läsning enligt Elbro (2004, s. 26–27) 
innebära att ”uppfatta innehållet av skrivna eller tryckta texter i det att man 
återskapar ett föreställningsinnehåll, en identifiering av textens ord och en 
förhandskunskap om textens begreppsvärld”. Läsförståelsen är en kognitiv 
förmåga som utvecklas i interaktion med andra och kan sägas vara en pro-
cess. Läsförståelseprocessen kräver både avkodning (rent ”teknisk” läsning), 
språkförståelse och motivation för att en tolkning av texten och senare möj-
ligheten att reflektera över textens innehåll ska kunna ske. (Westlund, 2009.) 
Läsförståelse utgör också ett meningsskapande mellan läsare och text och 
innebär förfogande av ett antal delfärdigheter enligt Westlund (2013). För att 
erhålla kritisk läsning krävs bland annat god avkodningsförmåga, läsflyt, 
ordmedvetenhet, ordförråd, att kunna göra inferenser och att ha en metakog-
nitiv förmåga. (Westlund, 2013, s. 5–6, 52–58.) Det finns en tydlig koppling 
mellan läsinlärning i skolan och läsförståelse på högskolan. Svensson (2011) 
har intervjuat lärarstudenter om deras läsprocess. I Svenssons avhandling 
framkommer att studenterna säger sig påverkas i hög grad av personer i sin 
omgivning då det gäller läsprocessen. Exempel på personer som kan påverka 
läsprocessen är föräldrar, syskon, lärare i skolan och kamrater. Läsprocessen 
är komplex och påbörjas i familjen, fortsätter i skolan och senare på högsko-
lan. (Svensson, 2011.)  

Hur man kan hjälpa högskolestuderande till studierelevanta läs- och 
skrivstrategier beskriver Berthén, Eriksson & Lindberg (2006) i en projekt-
rapport från Högskolan på Åland. De föreslår att de studerande bland annat 
bör introduceras till de olika läsuppgifter de möter under utbildningen. 
(Berthén et al., 2006, s. 20, 26–27.) Läsförståelse är en grundläggande fär-
dighet och avgörande för om en elev ska lyckas med sina studier då skolan i 
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huvudsak handlar om att läsa, förstå och använda innehållet i texter oavsett 
vilket ämne som studeras (Holmegaard & Vikström, 2004, s. 547). 

I PISA:s ramverk, som utvecklingsprojektets diagnostiska läsförståelse-
prov i denna studie utgick ifrån och som därmed är centralt för denna studie, 
används begreppet reading literacy. Den svenska översättningen av reading 
literacy är läsförståelse och definieras som ”Förmågan att förstå, använda, 
reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 
sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället”. (Skolverket, 
2010, s. 29.) Reading comprehension, som också det översätts som läsförstå-
else, beskrivs enligt RAND Reading Study Group (RRSG7) som bestående 
av tre delar: läsaren, texten och syftet med läsningen (se Figur 2). Westlund 
(2013, s. 6) beskriver det som att ”läsaren förhåller sig till att författaren 
alltid har en avsikt med sin text men också skapar sin egen mening och vär-
deringar mot bakgrund av sina [sic.] egen livserfarenhet och kontakt med 
olika texter”. Enligt Sweet och Snow (2002) hör de olika komponenterna 
ihop och finns i ett större sociokulturellt sammanhang där läsaren samverkar 
med texten under hela läsprocessen. Hur läsaren, texten och aktiviteten inter- 
agerar enligt en sådan modell framgår av Figur 28.  
 

 
Figur 2. Heuristik för tänkande om läsförståelse (Sweet & Snow, 2002, s. 24). 

Även begreppet literacy (litterat, efter det latiniska ordet littera) är från bör-
jan engelskt och har enligt UNESCO9 två definitioner, vilka handlar om 
baslitteracitet och funktionell litteracitet. Det förstnämnda innebär i stort sett 
att en person anses ha uppnått baslitteracitet om hon i vardagen med förstå-
else kan läsa och skriva korta meddelanden. (UNESCO, 2001, s. 11.) Att 
vara funktionellt litterat innebär att personen även ska kunna använda sin 
läs- och skrivförmåga i alla de aktiviteter som efterfrågas för att personen 
ska kunna fungera i det samhälle hon lever i (Franker 2004, s. 679–680; 
UNESCO, 2001, s. 11). Ask (2007, s. 13) beskriver literacy som att ”tala och 
                                                      
7In 1999, the Office of Educational Research and Improvement of the U.S. Department of             
Education charged the RAND Reading Study Group (RRSG) with developing a research 
agenda to address the most-pressing issues in literacy (RAND Corporation, 2003). 
8 Originaltexten lyder: ”Heuristic for Thinking about Reading Comprehension” (Sweet och   
Snow, 2002, s. 24). 
9 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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agera och på så sätt ingå i en diskurs, samt att inom denna diskurs kunna visa 
upp sina kunskaper och färdigheter i tal och skrift”. En annan definition på 
literacy ger Säljö (2005, s. 208), som talar om att literacy sträcker sig bort-
om den tekniska färdigheten att avkoda ord och att begreppet kan stå för 
många olika färdigheter. Utöver det tekniska görs associationer och kopp-
lingar till tidigare kunskaper. OECD (1995) gör en något vidare tolkning av 
definitionen literacy, där det också talas om personliga mål och förutsätt-
ningar: 
   

Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att  
- fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 
- kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
- förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsätt-

ningar. (Skolverket 1996, s. 13; OECD 1995, s. 14.) 
 
I denna studie uppfattas de olika begreppen så att läsförmågan är överordnad 
läsförståelsen, som i sin tur kräver både ordavkodning, förståelse och moti-
vation (se Bråten, 2008; Elbro, 2004; Liberg, 2010; Lundberg, 2002; OECD, 
1995; Westlund, 2009). När det gäller definitionen av läsförståelse ansluter 
jag mig till PISA:s ramverk, alltså ”[f]örmågan att förstå, använda, reflektera 
över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål. Utveckla sina 
kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 2010, 
s. 29). 

Att ”God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans äm-
nen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmed-
borgare” framhåller Reichenberg (2008, s. 11). När eleverna i skolan senare 
blir studenter och påbörjar sin högskoleutbildning kan de vara hjälpta av att i 
skolan ha fått god läsförståelse som motsvarar gymnasieskolans nivå. 
Bresche (2012) undersökte i en studie om svenska gymnasieelever hade till-
räckliga kunskaper i läsförståelse för att klara universitets- och högskolestu-
dier. En av slutsatserna blev att flertalet elever hade svårt att förstå det lästa 
och troligtvis skulle få svårigheter att studera vid universitet eller högskola. 
Genom att låta eleverna göra ett TISUS10-test visade Bresche (2012) att hu-
vudorsaken till låga testresultat var frågorna om texternas syften samt ord-
kunskapsfrågor, där eleverna uppvisade sämre resultat. Nyantagna studenter 
vid universitet och högskola möter akademiska texter som skiljer sig från 
skoltexter. Frågan är vilka kunskaper och färdigheter som krävs inom hög-
skolan för att studenterna ska behärska detta område. Flera forskare inom 
läsområdet menar att det för god läsförståelse också krävs en god språkför-
ståelse för att kunna läsa med behållning. Då det gäller det akademiska 
läsandet innebär det att studenter måste behärska de genrer som är rådande 
för att kunna tillgodogöra sig t.ex. kurslitteratur.    

                                                      
10 Test för svenska för universitets- och högskolestudier. 
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Många studenter upplever svårigheter med att tillägna sig det akademiska 
språket, enligt Bergman (2013). Hon hävdar att förmågan att läsa och skriva 
akademiska texter är avgörande för att studenterna ska lyckas med sina stu-
dier. Ask (2007), som genomfört en rad studier om studenters skrivande, 
beskriver akademisk text i sin forskning på följande sätt: 

/…/ akademiska texter utmärks av vissa unika särdrag som det kan vara svårt att 
få grepp om, inte minst eftersom de varierar med ämnestillhörighet, institution, 
lärosäte och nationell och internationell universitetskultur. /…./ Ibland kan aka-
demiskt skrivande, i sin vidaste betydelse, innefatta allt skrivande med utbild-
ningssyfte inom (högre) utbildning. /…./ Texter som skrivs och används i aka-
demiska sammanhang förväntas innehålla tydliga tecken på kritisk-analytisk 
kompetens, akademiska textkonventioner [och] lyhördhet för stil- och skrift-
språkskonventioner. (Ask, 2007, s. 15–16.)  

 
Att läsa akademisk text kräver således en skicklig läsare med god läsförstå-
else. För att analysera hur en skicklig (skilled) läsare går till väga genom-
förde Pressley och Afflerbach (1995) en studie. Den visade att skickliga 
läsare är mycket aktiva när de läser, de vet vad de vill få ut av texten (syftet), 
planerar sin läsning (översikt) och relaterar det lästa till sin tidigare kunskap. 
Utöver detta gör de understrykningar, läser om och gör noteringar under 
läsningen. En skicklig läsare vet när han/hon inte förstår texten och söker 
lösa problemet. Han/hon kan läsa översiktligt och på det viset veta vad i 
texten som är intressant. (Pressley, 2006.) För att underlätta för mindre vana 
läsare kan olika strategier läras ut. McEwan och McEwan (2003) har listat 
olika strategier som kan vara stödjande, bland annat att aktivt ta fram för-
kunskaper och erfarenheter, fundera på vad som är underförstått i texten, 
ställa frågor till författaren och andra om texten samt summera med egna ord 
vad texten handlar om. 

2.2 Diagnostiskt läsförståelseprov 
Avsnittet tar upp olika typer av läsförståelseprov som används idag samt ger 
en bakgrund till läsförståelseprovet som var en del av utvecklingsprojektet 
och är empiriskt material i denna studie. Avsnittet redogör närmare för ett 
diagnostiskt läsförståelseprov, dess definition, användningsområden, syften 
och egenskaper. 

Det finns flera olika läsförståelseprov som idag används i Sverige för 
skilda syften och i olika sammanhang. Som exempel kan nämnas PISA:s 
läsförståelseprov och PIAAC11:s läsprov, som används i flera länder, och det 
nationella prov som ges till elever i gymnasieskolan i svenska och svenska 
som andraspråk. PISA anordnas av OECD och prövar regelbundet 15-åriga 
                                                      
11 Programme for the International Assessment of Adult Competencies, anordnas av OECD 
(Regeringskansliet, 2013). 
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skolungdomars kompetens i bland annat läsförståelse. Även PIAAC anord-
nas av OECD och prövar regelbundet ett urval av den vuxna befolkningen i 
åldrarna 16–65 år och deras kunskaper och färdigheter i bland annat läsför-
ståelse. De färdigheter som bedöms i PISA har utgångspunkt i grundskolans 
läroplan medan det för PIAAC gäller de krav som ställs i arbetslivet och 
samhället (Melander, 2013). De nationella proven, kursproven, genomförs i 
engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk. Nya prov 
erbjuds en gång per termin och är obligatoriska för skolan att använda som 
stöd för betygssättningen. (Skolverket, 2014.) Provet som ingår för ämnet 
svenska och svenska som andraspråk är ett läsförståelseprov som prövar 
läsförståelse och analysförmåga av olika typer av texter (Skolverket, 2013c). 
PISA-provet har legat till grund för utvecklingsprojektets diagnostiska läs-
förståelseprov som utgör en del av empirin till denna studie. De ovan be-
skrivna läsproven har inte primärt diagnostiska syften, d.v.s. att ge ett för-
handsbesked om hur det kommer att gå för provdeltagarna. De internatio-
nella läsproven används mer för att kunna jämföra resultat mellan olika län-
der och det nationella läsprovet som ska användas som bedömningsstöd för 
lärare (Skolverket, 2013b; Regeringskansliet, 2013; Skolverket, 2014).  
 
Diagnostiska prov: definitioner och syften 
Ett diagnostiskt prov definieras i Nationalencyklopedin (NE, 2014) som 
”kunskaps- och färdighetsprov i skolan för att bestämma klassens och en-
skilda elevers kunskapsnivå i ett givet ämne”. Det diagnostiska provet kan 
också användas i ett formativt syfte. Diagnostiska prov och formativ bedöm-
ning kan ha likartade syften, att ge mer detaljerad återkoppling till studenten. 
Organisationen ALTE12 (1998) har definierat de olika termerna. Diagnos-
tiska prov är enligt deras definition:  
 

/…/ used for the purpose of discovering a learner’s specific strengths or weak-
nesses. The results may be used in making decisions on future training, learning 
or teaching. (ALTE, 1998, s. 142.) 

 
Det diagnostiska provet kan enligt ALTE användas för att upptäcka elevens 
styrkor och svagheter. Då formativ bedömning är något som kan användas 
vid diagnostiska prov är det centralt att titta mer på hur denna term definie-
ras. Enligt ALTE är formativ bedömning: 

 
Testing which takes place during, rather than at the end of, a course or pro-
gramme of instruction. The results may enable the teacher to give remedial help 
at an early stage, or change the emphasis of a course if required. Results may also 
help a student to identify and focus on areas of weakness. (ALTE, 1998, s. 146.)  

 

                                                      
12 The Association of Language Testers in Europe. 
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Den formativa bedömningen sker under kursen som en slags uppföljning 
(ALTE, 1998) och avsikten är att den formativa bedömningen ska förbättra 
lärandet och undervisningen (Pettersson, 2010a; 2010b). Det diagnostiska 
provet ges däremot oftast i början av studierna. Bedömningen av ett diagnos-
tiskt prov kan vara av stor betydelse för den enskilde elevens lärande (Pet-
tersson, 2010a; 2010b). Det som kan uppnås vid denna typ av bedömning är 
att fastställa var eleven är i sitt lärande, vilka mål eleven ska uppnå och vad 
som behövs för att komma dit (Black & Wiliam, 2009; Pettersson, 2010a). 
Detta kan också appliceras på ett diagnostiskt läsförståelseprov för språklä-
rarstudenter på lärarutbildningen under förutsättning att undervisningen för-
ändras så att utfallet av bedömningen tas till vara (Black & Wiliam, 1998b). 
Det finns forskning som tar upp vikten av hur prov tolkas och följs upp. 
Bachman och Palmer (2010) hävdar att ett diagnostiskt prov som genomförs 
i början av studierna kan vara till stor hjälp för studenterna och för utbild-
ningsanordnaren, eftersom undervisningen kan anpassas efter studenternas 
kunskaper. Det kan även underlätta för studenterna att själva bli medvetna 
om sina egna kunskaper. (Bachman & Palmer, 2010.) 

Avsikten med ett diagnostiskt prov kan också vara det prediktiva (pro-
gnostiska) värdet som syftar till att ge ett förhandsbesked om hur studenterna 
kommer att klara sig. Att värdera provinstrument (t.ex. diagnostiska prov) 
utifrån provets förmåga att förutsäga studieframgång kallas för prognostisk 
validitet. Prognosförmåga uttrycks med ett mått som anger styrkan på sam-
bandet mellan resultatet på instrumentet och den senare studieprestationen. 
(Wolming, 2001.) Studier har genomförts för att undersöka högskoleprovets 
prognosvärde för studieframgång. Trots flera studier har inte tydliga sam-
band hittats mellan studenternas resultat på högskoleprovet och deras senare 
framgång i högskolan (Svensson et al., 2001). Även Henriksson och Wol-
ming (1998) genomförde i en studie jämförelser mellan tre grupper stu-
derande med avseende på antagning till högskoleutbildningar och studie-
framgång. Skillnaderna mellan grupperna är inte stora och studenterna som 
blivit antagna via högskoleprovet uppvisar inte sämre studieresultat än de 
betygsantagna. (Henriksson & Wolming, 1998.) 

Enligt Alderson (2007) har forskningen inte i någon högre grad ägnat sig 
åt diagnostiska prov. Han menar att det diagnostiska provet används idag 
oftare för att upptäcka elevers/studenters svagheter än styrkor och anser att 
man mer bör se på vad eleverna ännu inte kan. Även Forsberg och Lindberg 
(2010) visar i sin studie att det inte forskats mycket om diagnostiska prov i 
Sverige.  
 
Provs roll vid inlärning 
Tidigare har sagts att bedömning av diagnostiska prov kan underlätta för 
studenter då de får veta vilka kunskapsbrister de eventuellt behöver komplet-
tera. Detta bör lärare vara medvetna om då de kan använda prov för studen-
ternas inlärning. Bachman och Palmer (2010) har mer generellt forskat om 
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hur prov kan användas för inlärningen, och vad som lärs in är av underord-
nad betydelse. Detta kan förstås också appliceras på ett diagnostiskt prov. 
Bachman och Palmers forskning om bedömning, utvärdering och undervis-
ning gäller studenter som inte har engelska som sitt förstaspråk. Det som 
beskrivs bör dock kunna tillämpas även i andra sammanhang, såsom i före-
liggande studie. Figur 3 förklarar hur test för andraspråksinlärare sker och 
hur utvärdering, undervisning och lärande hänger ihop. (Bachman & Palmer, 
2010, s. 27.) Genom prov kan kunskap om studenters förmåga inhämtas och 
resultatet kan sedan utvärderas för att användas vidare. Provet visar vad stu-
denter inte kan och bör öva mer på.  
 

 
Figur 3. Bedömning, utvärdering och undervisning (inlärning och utlärning) [egen 
översättning] (Bachman & Palmer, 2010, s. 27). 
 
Bachman och Palmer (2010) visar genom Figur 313 varför en bedömning 
görs, nämligen för att samla in information om studenterna eller för att ta 
reda på hur effektiv lärarens undervisning har varit. Utvärderingen av provet 
visar vilka beslut som ska tas, varför dessa ska genomföras, när återkoppling 
bör ges till studenterna samt vilken förändring av undervisningen som bör 
ske. Vad som undervisas beror på kursinnehållet och hur det görs beror på 
vilka strategier som används (Bachman & Palmer, 2010). Görs ett diagnos-
tiskt prov är det viktigt att det används på ett korrekt sätt och har hög validi-
tet. 
 
Validitet och reliabilitet vid diagnostiska prov 
Validitet innebär att provet mäter vad det ska mäta och reliabilitet att mät-
ningen sker på ett tillförlitligt sätt (Sveriges Psykologförbund, 2013). Även 
Wolming (1998) uttrycker att validiteten handlar om att man verkligen mäter 

                                                      
13 Assessment, evaluation and teaching and learning. 
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det som är avsett att mätas, medan reliabilitet rör tillförlitligheten i mätning-
en.  
 

Validering innebär en kontroll av trovärdigeten i det arbete man genomfört /…./ 
att på ett ifrågasättande sätt ständigt undersöka de resultat som framkommit. /…./ 
De huvudsakliga frågorna blir således mätningens överensstämmelse med den te-
oretiska egenskapen, mätningens relevans i det speciella sammanhanget, vilka 
värderingar som finns om mätningen och dess teoretiska egenskap samt frågor 
som rör mätningens sociala konsekvenser. (Wolming, 1998, s. 97–100.)  

 
Alla typer av prov (gäller även diagnostiska prov) kräver hög validitet och 
reliabilitet och detta bör alltid eftersträvas, såsom bland andra Wolming 
(1998) framhåller. Då det gäller provresultatet och hur det används och tol-
kas samt vilka beslut som tas utifrån provresultatet måste detta inför ett prov 
vara klart framskrivet, framhåller både Sveriges Psykologförbund (2013) och 
Kane (2012). När en provanordnare analyserat graden av validitet hos ett 
prov innebär det också att han/hon har klart för sig vilket syfte provet har. 
Det finns även andra centrala egenskaper som alla typer av prov bör ha. För 
att pröva huruvida provets syfte är klart bör man innan det utformas, enligt 
Bachman och Palmer (2010), genomföra en Assement Use Argument, 
AUA14, som är en bedömningsprövning. Enligt dessa forskare innehåller en 
bedömningsprövning: 

/…/ a set of claims that specify the conceptual links between a test taker’s per-
formance on an assessment, an assessment record, which is the score or qualita-
tive description we obtain from the assessment, an interpretation about the ability 
we want to assess, the decisions that are to be made, and the consequences of us-
ing the assessment and of the decisions that are made (Bachman& Palmer, 2010, 
s. 30). 

 
En sådan bedömningsprövning, AUA, har genomförts för det diagnostiska 
läsförståelseprovet och redovisas i kapitlen 3 (analysen) och 4 (resultatet).  

2.3 Insikt om läsförståelse som metakognitiv förmåga 
Avsnittet behandlar begreppet metakognition och insikt om läsförståelse som 
metakognitiv förmåga.    

Metakognition handlar om att vara medveten om sitt eget tänkande samt 
om att ha kontroll över detta tänkande. Metakognition är individens insikt 
om hur han/hon själv tänker då han/hon ställs inför en problemsituation. 
(Kullberg, 2004.)  Pintrich (2002) talar om tre aspekter av metakognition, 
strategic knowledge, knowledge of cognitive tasks och self-knowledge. Enligt 
Pintrich innebär metakognitiv kunskap för elever och studenter att de får 
                                                      
14 Assessment Use Argument (Bedömningsprövning [egen översättning]). 
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bättre förutsättningar att lära sig mer. Att känna till sin egen förmåga, sina 
styrkor och svagheter samt att ha självkännedom är väsentligt. Det sista är 
också en av de viktiga förmågor som lärare ska förmedla till sina elever. 
(Pintrich, 2002.) 

Det kognitiva medvetandet, metakognition, kan fördjupa och vidga insik-
ten om textförståelsen (Keene & Zimmermann, 2003, s. 41). Det kan också 
gälla kunskapen om olika lässtrategier, något som är viktigt för studier i 
allmänhet och kanske särskilt för lärarstudier. Metakognition utvecklar läs-
förståelsen, som enligt Westlund (2009) är förbunden med val av strategier. 
Genom att ha kunskaper om sitt eget tänkande bör man även kunna ändra 
strategi om den är felaktig (Westlund, 2009, s. 128). Ett sätt att försöka öka 
sin insikt är genom reflektion. Hatton och Smith (1995) beskriver fyra olika 
nivåer av reflektioner: 

Nivå 1: Beskrivande, inte reflekterande. /…/  Nivå 2: Beskrivande reflektion uti-
från personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. /…/ 
Nivå 3: Inre reflektiv dialog som undersöker bakomliggande orsaker och även 
resonerar kring alternativa lösningar och vilka konsekvenser de skulle kunna få. 
/…/ Nivå 4: Kritisk reflektion som tar hänsyn till ett bredare perspektiv /…/. 
(Hatton & Smith, 199515, s. 33–49.) 

 
Enligt Bachman och Palmer (2010) är det angeläget att som student i ett 
tidigt skede i studierna reflektera över sin egen förmåga (se Avsnitt 1.1). Då 
kan studenterna reflektera över om de har de förutsättningar som krävs för 
att klara av utbildningen. Förutsättningarna innebär t.ex. att kunna tillgodo-
göra sig de texter som högskolestudenter förväntas kunna läsa. Texterna på 
högskolan har speciella särdrag såsom språklig klarhet, objektivitet, veten-
skaplig genomskinlighet (Ask, 2007, s. 16). Som Holmegaard och Vikström 
(2004) påpekar skiljer sig dessa texter från de texter som gymnasieelever 
möter, men svårighetsgraden på texterna i skolan ökar stegvis och därmed 
även kravet på god läsförståelse. Det sker i takt med att eleven blir äldre 
eftersom undervisningen blir allt mer teoretisk i grundskolans senare år och 
på gymnasiet. (Holmegaard & Vikström 2004, s. 547.) På högskolan måste 
studenten ha en mycket god läsförståelse för att de ska kunna förstå ett for-
mellt språk. Detta formella språk är inte bara rent textmässigt svårare utan 
kräver också mer av tankeverksamhet eftersom texterna ofta kan ha ett mer 
abstrakt innehåll.  

Att låta språklärarstudenterna reflektera över sin insikt om läsförståelse då 
det gäller akademisk kurslitteratur kan vara en angelägen övning för dessa 
studenter i början av studierna. De får kännedom om vissa av de krav som 
kommer att ställas under lärarutbildningen och vad de själva eventuellt be-
höver träna mer på för att lättare klara av utbildningen. Beträffande studen-
                                                      
15 [Översättning från engelska], Magnell, 2012. Kursiv i original. 
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ters egen inställning till läsning, kan en studie som Pecorari et al. genomfört 
om attityder till och vana inom läsning i eftergymnasial utbildning uppmärk-
sammas. Studien diskuterar olika aspekter av vikten att informera studenter 
om att läsning är nödvändigt. Studien tyder på att viss motvilja mot textboks-
läsning kan vara relaterad till svag läsförståelse. Förstår studenterna varför 
läsning är viktigt är det troligt att de också har lättare att ta till sig informa-
tionen i texten. (Pecorari, Shaw, Irvine, Malmström, & Mežek, 2012.)  

2.4 Sammanfattning 
Läsförståelse är en grundläggande färdighet och en nödvändighet för studen-
terna att behärska för att de ska klara av sina studier. Läsförståelse som be-
grepp är komplext och innefattar ett flertal delförmågor, så som god ordav-
kodningsförmåga och allmän språkförståelse. Dessutom är motivation en 
viktig förutsättning för att en god läsförståelse ska finnas. Andra näralig-
gande begrepp är läsförmåga och literacy. Jag uppfattar läsförmågan som 
överordnad läsförståelsen i denna studie. Literacy definieras av Säljö (2005, 
s. 208) som ett begrepp som utöver den tekniska färdigheten att avkoda ord 
även innefattar andra färdigheter som t.ex. kopplingen till tidigare kunskap-
er. Det akademiska läsandet kräver mer av studenterna än det informella 
läsandet. Studierna underlättas av att studenten är en god läsare och vet syf-
tet med läsningen och kan relatera detta till tidigare kunskaper. Den skick-
lige läsaren använder sig dessutom av olika strategier som underlättar läs-
ningen. (Pressley, 2006.) I denna studie utgår jag ifrån begreppet läsförstå-
else i linje med PISA:s ramverk (se 2.1) där man översatt reading literacy 
med läsförståelse, i vilken man innefattar ”Förmågan att förstå, använda, 
reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 
sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 
2010, s. 29).  

Ett exempel på ett läsförståelseprov är PISA:s läsprov (Skolverket, 2010) 
som regelbundet prövar 15-åriga skolungdomars kompetens. I denna studie 
används ett diagnostiskt läsförståelseprov för språklärarstudenter. Ett av 
syftena med diagnostiska prov är att kunna förutsäga studenters studiefram-
gång och därmed vara till hjälp för studenter i kommande studier. Metakog-
nition handlar om att vara medveten om sitt eget tänkande och ha kontroll 
över detta tänkande (Kullberg, 2004). Enligt Pintrich (2002) innebär meta-
kognitiv kunskap för elever och studenter att de får bättre förutsättningar att 
lära sig mer.  Ett diagnostiskt läsförståelseprov där studenterna får reflektera 
över sin läsförståelseförmåga kan vara ett sätt att underlätta språklärarstu-
denternas kommande studier då textförståelse enligt Keene och Zimmer-
mann (2003) kan förbättras genom metakognition. Hatton och Smith (1995) 
hävdar att man som student för att just underlätta studierna bör ha insikt om 
sin egen förståelse och detta sker genom reflektion. 
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3 Material och metod 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsstrategi och forskningsdesign, 
studiekontexten och deltagarna i studien. Insamlingen av materialet, materia-
lets utformning och genomförande samt analysmetoderna redovisas liksom 
de etiska överväganden som gjorts. 

3.1 Forskningsstrategi, forskningsdesign och 
studiekontext 

Forskningsstrategin i denna studie representerar en blandning av kvalitativ 
och kvantitativ strategi, det vill säga mixed method-strategi. Fördelen med 
denna strategi är att den kan ge en mer heltäckande bild av forskningsresul-
taten (Bryman, 2002; Hall & Howard, 2008). I min studie användes både 
kvantitativa och kvalitativa analysmetoder så att forskningsfrågorna bättre 
kunde besvaras. Den första, andra och fjärde forskningsfrågan besvaras i 
huvudsak genom en kvantitativ analys och forskningsfråga tre genom en mer 
kvalitativ analys.  

Studiens forskningsdesign är en deskriptiv fallstudie som enligt Bryman 
(2002) kan analyseras både kvalitativt och kvantitativt, vilket jag gjort i min 
studie. Utmärkande för en fallstudie enligt Merriam (1994, s. 27) är att den 
kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras. I enlighet 
med Merriams beskrivning kan konsekvenserna av denna fallstudie innebära 
att den förbättrar språklärarutbildares förståelse av språklärarstudenternas 
läsförståelse av akademisk text. En förhoppning är att studien ska kunna 
peka på lösningar som kan förbättra studierna för språklärarstudenter genom 
att t.ex. erbjuda dem möjlighet till studiestöd och ge studenterna insikt om 
sin läsförståelse av akademisk kurslitteratur. (Merriam, 1994, s. 26.)  I denna 
studie undersöktes språklärarstudenter som påbörjat sin lärarutbildning samt 
studenternas läsförståelse. Materialet är taget från a real-life context, vilket 
är styrkan i en fallstudie enligt Yin (2004, s. 1–2). Yin hävdar att olika 
forskningsmetoder kan komplettera varandra i en fallstudie. Framförallt kan 
en fallstudie användas då man söker efter beskrivande svar kring vad hände 
eller förklarande svar kring hur/varför resultatet blev just detta. I min studie 
ville jag få svar på vad resultatet av språklärarstudenternas diagnostiska läs-
förståelseprov visade. Dessutom var frågan hur språklärarstudenterna själva 
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gav uttryck för sin egen insikt i akademiskt läsande central. Fallstudien häm-
tar data från naturliga miljöer och syftet här är att öka förståelsen för språklä-
rarstudenters läsförståelsekunskap. (Yin, 2004.) Då forskaren strävar efter att 
samla in data i naturligt förekommande situationer och miljöer talar man 
enligt Bryman (2002) om ekologisk validitet. Den aktuella studien är alltså 
en deskriptiv fallstudie som använder mixed method-strategi i form av i hu-
vudsak deskriptiv statistik och till viss del analytisk statistik samt kvalitativ 
innehållsanalys.  

Språklärarstudenterna som var med i undersökningen antogs alla till en 
lärarutbildning med inriktning mot språk. De antogs enligt 2008 års exa-
mensordning till vilken nya studenter inte längre antas. Studenterna delades 
in efter den profil de utbildade sig till, språklärare med inriktning mot an-
tingen yngre elever (57 studenter) eller äldre elever (40 studenter). Studen-
ternas antagningsbehörighet var dels grundläggande högskolebehörighet dels 
särskild behörighet som beskrivs utförligt i Kapitel 1. Samtliga behöriga 
sökande antogs. Av de 137 språklärarstudenter som startade utbildningen 
godkände 97 (71 %) att vara med i studien. De startade sin utbildning en 
vårtermin. Av de 97 studenterna var 72 kvinnor och 25 män. Ungefär en 
fjärdedel, 25 studenter, var vid tiden för läsförståelseprovet 20 eller 21 år, 
vilket innebär att de i princip kom direkt från sin gymnasieutbildning.  

3.2 Material – insamling, utformning och 
genomförande  

En del av materialet består av 97 diagnostiska läsförståelseprov för språklä-
rarstudenter (Bilagor 2 och 3). En annan del av materialet består av 92 re-
flektioner som studenterna skrivit gällande läsförståelseprovet som sådant 
och där studenterna besvarade frågor om sin egen insats (Bilaga 4). Utöver 
detta ingår 58 kursutvärderingar (Bilaga 5) och 28 bakgrundsenkäter (Bilaga 
6) där studenterna reflekterar över läsförståelseprovet och vad det inneburit 
för dem. I detta material ingår dessutom språklärarstudenternas studieresultat 
efter tre terminers studier, kontrollerat i Ladok16. Hela materialet från studien 
presenteras i materialöversikten i Tabell 1. I tabellen framgår också när detta 
material samlats in och på vilket sätt det genomförts. Allt material som inte 
återfinns som bilagor i studien finns för påseende hos forskaren.  
 
 
 
 

                                                      
16 Lokalt ADB-baserat dokumentationssystem är ett system för dokumentation av studieresul-
tat för högskolestuderande i Sverige. 
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Tabell 1. Materialöversikt. 

Del av studien Vid vilken tidpunkt På vilket 
sätt 

Deltagande språklärarstu-
denter/det totala antalet 

Diagnostiskt läs-
förståelseprov 

Första studie- 
terminen  

Vid  
lektion  

97/97  

Reflektion  Första studie- 
terminen  

Vid  
lektion  

92/97 

Kursutvärdering  Slutet av första 
studieterminen  

Lärplattform 58/137  

Bakgrundsenkät Slutet av första 
studieterminen 

Lärplattform 28/97 

Studieresultat Början av fjärde 
studieterminen 

Ladok 48/48 

  
En stor del av språklärarstudenterna som påbörjade sin utbildning deltog i 
det diagnostiska läsförståelseprovet och skrev i anslutning till provet ned 
sina reflektioner. Färre studenter deltog i kursutvärderingen och bakgrunds-
enkäten. Uppföljningen av studieresultat omfattar 48 studenter, då en stor del 
av språklärarstudenterna, vid tidpunkten då kontrollen gjordes, avbrutit17 sina 
studier. 
 
Materialinsamling 
Insamlingen av materialet (se Tabell 1) skedde under språklärarstudenternas 
första termin på lärarutbildningen. Detta gäller dock inte den Ladok-kontroll 
som gjordes i början av fjärde studieterminen. Det diagnostiska läsförståel-
seprovet ingick som ett kursmoment i språklärarstudenternas första delkurs i 
början av första studieterminen. Vid samma tillfälle skrev studenterna ner 
sina reflektioner över det diagnostiska läsförståelseprovet. Både läsförståel-
seproven och reflektionerna samlades in av kurslärarna direkt efter avslutat 
prov. Senare på terminen, då den första delkursen avslutades, deltog språklä-
rarstudenterna i en kursutvärdering där tre frågor gällde det diagnostiska 
läsförståelseprovet. Dessa kursutvärderingar samlades in digitalt efter att en 
sammanställning gjorts av kursläraren. I slutet på studenternas första termin 
skickades en bakgrundsenkät ut till samtliga språklärarstudenter som deltagit 
i det diagnostiska läsförståelseprovet och godkänt att delta i studien. Även 
dessa enkäter samlades in digitalt. När språklärarstudenterna påbörjade sin 
fjärde studietermin, ett och ett halvt år efter att de startade sina lärarstudier, 
gjordes en Ladok-kontroll digitalt av studenternas studieresultat.   
   
 
 

                                                      
17 I denna studie räknas alla typer av avbrott, studieuppehåll, byte av program eller avslutande 
av studier, som avbrott. 
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Utformningen av det diagnostiska läsförståelseprovet  
Det diagnostiska läsförståelseprovet var tänkt att testa språklärarstudenternas 
läsförståelse av akademiska texter och svårighetsgraden på texterna varie-
rade. Provet i utvecklingsprojektet (se Inledningen), som används som em-
piri i denna studie, ingick som en del i en introduktionskurs. Det var därför 
av vikt att läsförståelseprovet förankrades bland alla lärare som undervisade 
på den kurs där provet ingick. Detta innebar att vissa kompromisser gjordes 
gällande utformningen, t.ex. vilka typer av texter som skulle användas. Det 
var bestämt att en ny språklärarutbildning skulle starta hösten 2011 och det 
fanns en önskan att genomföra det aktuella läsförståelseprovet innan dess. 
Anledningen var att språklärarutbildningens upplägg på den nya lärarutbild-
ningen skulle se annorlunda ut och det skulle då inte längre vara lika enkelt 
att genomföra denna typ av diagnostiskt läsförståelseprov för studenter med 
olika språkinriktningar. Läsförståelseprovet var en obligatorisk uppgift och 
ingick i språklärarstudenternas första kurs om 15 högskolepoäng på lärarut-
bildningen. Provets utformning diskuterades vid kursmöten för den första 
kursen där undervisande lärare deltog. En grupp lärarutbildare, som undervi-
sat på liknande kurser och som var väl bevandrade i vilken litteratur språklä-
rarstudenterna skulle möta i utbildningen, valde ut de texter som användes. 
Det togs ett gemensamt beslut att provtexterna skulle vara texter från den 
kurslitteratur som skulle användas på kursen. De instruktioner som mesta-
dels gavs muntligt på kursmöten var tydliga i att texterna skulle vara rele-
vanta för denna studentgrupp. Sammantaget var det fem lärare som lämnade 
in texter med tillhörande frågor som kursmötet godkände som lämpliga. 
Även den rättningsmall (Bilaga 7) som utarbetades togs fram genom lärarnas 
försorg.  

Hur poängräkningen skulle göras diskuterades med kollegor med erfaren-
het av provkonstruktion och beräkningar av provpoäng. Provet testades i en 
mindre grupp med frivilliga språklärarstudenter som fick utpröva det dia-
gnostiska läsförståelseprovets texter och uttala sig om de tyckte att tiden var 
rätt tilltagen. De sju studenterna ansåg att de hade tid för samtliga uppgifter, 
varefter provets utformning och omfång beslutades. Det diagnostiska läsför-
ståelseprovet anordnades vid två tillfällen och det är provet från det andra 
tillfället som behandlas i studien. Utifrån de reflektioner som skrevs av 
språklärarstudenterna vid den första provomgången gjordes en del förbätt-
ringar och justeringar till den andra omgången. Vissa frågor förtydligades, 
liksom rättningsmallen, godkännandebrevet och informationen till studenter-
na, allt för att underlätta för studenterna som deltog i provet. Språklärarstu-
denterna som gjorde provet hade inte sett dessa texter innan. Det var första 
gången de konfronterades med texterna som senare skulle bearbetas i intro-
duktionskursen. Det diagnostiska läsförståelseprovet i denna studie är ett 
prov som består av sex olika texter som beskrivs i Tabell 2 och Bilaga 2.  
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Tabell 2. Läsförståelseprovets sex olika texter. 

Texter Författare/Bok Språk Typ av text 
Text 1 Molloy: Skolämnet svenska – en kri-

tisk ämnesdidaktik  
Svenska Kursbok, grundnivå 

(gr.) 
Text 2 Molloy: Skolämnet svenska – en kri-

tisk ämnesdidaktik  
Svenska Kursbok, avancerad 

(a.) 
Text 3 Brown: Teaching by Principles: An 

Interactive Approach to Language  
Pedagogy  

Engelska Kursbok, grundnivå 
(gr.) 

Text 4 Dahl: Språkets enhet och mångfald  Svenska Kursbok (tidigare), 
avancerad (a.) 

Text 5 Lightbown & Spada: How Languages 
are Learned   

Engelska Kursbok, avancerad 
(a.) 

Text 6 Fröjd: Att läsa och förstå svenska Svenska Avhandling, avance-
rad (a.) 

 
Alla texter, utom två, är tagna från den obligatoriska kurslitteraturen som 
språklärarstudenterna mötte på terminens och utbildningens första kurs. De 
texter som inte ingick som obligatorisk kurslitteratur var Text 4 (sve, a.) som 
byttes ut efter första terminen då litteraturlistan för kursen reviderades. Inte 
heller Text 6 (sve, a.), en avhandling som behandlar litteracitetsbegreppet, 
ingick som obligatorisk kurslitteraur. Texterna användes i Introduktionskur-
sens olika delmoment. Texterna 1 (sve, gr.), 2 (sve, a.) och 3 (eng, gr.) an-
vändes i delmoment 3: Didaktik samt skrivande som en del i lärandeproces-
sen. Text 4 (sve, a.) användes från början i delmoment 1: Språk som kommu-
nikationsmedel. Text 5 (eng, a.) slutligen användes i delmoment 2: Språkin-
lärning och språkutveckling i tal och skrift samt flerspråkighet.    

Svaren på de 22 frågorna (Bilaga 3) som ingick i det diagnostiska läsför-
ståelseprovet skulle visa om studenterna förstod vad de läste och rätt-
ningsmallen skulle vara tydlig. Några frågor krävde ett kortsvar, andra ett 
något längre svar. Vissa av frågorna kunde studenterna lätt hitta svaret på 
genom att leta i texten, medan andra svar krävde större tankearbete och re-
flektion från studenternas sida. Några exempel på frågor och svar från rätt-
ningsmallen visas i Tabell 3.  
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Tabell 3. Exempel på frågor och svar ur rättningsmallen från det diagnostiska läsför-
ståelseprovet. 

Text Fråga Rättningsmall 
Text 2, 
(sve, 
a.) 

Fråga 2-1: Definiera 
skillnaden mellan all-
mändidaktik och äm-
nesdidaktik. 

Svar 2-1: Allmändidaktik rör mer grundläg-
gande frågor om undervisning och lärande. 
Ämnesdidaktik brukar uppfattas som ämnenas 
didaktik, vilket betyder att alla didaktiska över-
väganden är knutna till ett ”ämne”.   

Text 3, 
(eng, 
gr.) 

Fråga 3-2: Vad betyder 
det understrukna ordet? 
As the lesson unfolds? 
Alternativ: 
a) develops b)finishes 
c)continues.  
 

Svar 3-2: a) develops 

Text 4, 
(sve, 
a.) 

Fråga 4-2: Sammanfatta 
kortfattat textens huvud-
sakliga budskap med 
egna ord 

Svar 4-2, 1 poäng:  
Människor använder sitt språk på olika sätt i 
olika situationer  
Svar 2 poäng: 
Språket som människor använder ser olika ut 
(varierar) i olika situationer; 
1) beroende på hur formell eller informell man 
förväntas vara  
2) beroende på vilket syfte man har med sitt 
yttrande 
Båda upplysningarna – 1) och 2) – finns med 

Text 5, 
(eng, 
a.) 

Fråga 5-1: Vad är ty-
piskt för ett barns språk 
– vid ett års ålder? 

Svar 5-1: Barnet förstår några få ord och kan 
säga ett eller två ord som alla kan känna igen. 
(enbart 1 p. på denna fråga, ingen jämförande 
analys krävs). Svaret ska innehålla både in-
formation om vad barnet förstår och kan säga. 

 
Huvuddelen av frågetyperna i det diagnostiska läsförståelseprovet var öppna 
svars-frågor (open contructed-response items). Bland de öppna svars-
frågorna inkluderas också kort-svarsfrågor. Tre frågor som hör till en av de 
engelska texterna, var så kallade multiple choice-frågor.  

Ramverket för utvecklingsprojektets diagnostiska läsförståelseprov kan 
till sin utformning jämföras med PISA-provets ramverk (Bilaga 1). (Skol-
verket, 2013b.) Vissa skillnader finns: åldern på deltagarna, omfånget och 
den typ av text som prövas. Det diagnostiska läsförståelseprovet bygger, 
precis som PISA-provet, på tre huvuddimensioner, typ av text, process och 
sammanhang. För den första dimensionen text gäller för det diagnostiska 
läsförståelseprovet att det var ett pappersprov. Texterna bestod av blandade 
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texter, både beskrivningar, berättelser och andra texttyper. För den andra 
dimensionen process gällde samma indelning för det diagnostiska läsförstå-
elseprovet som för PISA-provet. (Skolverket, 2010, s. 29–35.) Processen, 
vilken typ av frågor språklärarstudenterna fått, definierar hur språklärarstu-
denterna tog sig an texten: sökte och inhämtade information i text och frågor 
(A-fråga), sammanförde och tolkade det lästa (B-fråga) samt reflekterade 
över och utvärderade texten i relation till sin egen erfarenhet (C-fråga). Den 
tredje huvudkategorin beskriver det sammanhang för vilket det diagnostiska 
läsförståelseprovet är producerat. Kontexten var utbildning och det diagnos-
tiska läsförståelseprovet gällde språklärarstudenter som gick på lärarutbild-
ningen. 
  
Genomförande av det diagnostiska läsförståelseprovet 
Det beslutades på ett kursmöte för den nya kurs som skulle genomföras på-
följande termin att detta prov skulle vara en integrerad del i språklärarstu-
denternas första delkurs. Diskussion om läsförståelseprovet senare skulle 
permanentas fördes också och tanken var att det hela skulle utvärderas, vil-
ket bland annat skett genom denna studie. Det var obligatoriskt för samtliga 
språklärarstudenter att göra det diagnostiska läsförståelseprovet. En föreläs-
ning med titeln ”Vad krävs av en lärare vad det gäller språkbehärskning och 
läsförståelse” föregick det diagnostiska läsförståelseprovet. Under föreläs-
ningen diskuterades vikten av att ha god läsförståelse för att klara av utbild-
ningen. I samband med föreläsningen gavs information om det diagnostiska 
läsförståelseprovet, dess genomförande och syfte. Efter föreläsningen fick 
studenterna göra det diagnostiska läsförståelseprovet. Inlämningen av provet 
för kontrollrättningen var dock inte obligatorisk. Studenterna som gick med 
på att delta i studien skrev på ett godkännandebrev (Bilaga 8) och dessa stu-
denter lämnade in sina prov för kontrollrättning. Innan inlämningen gjordes 
rättade studenterna själva sina prov tillsammans med sin kurslärare efter den 
givna rättningsmallen. Vid frågor eller funderingar fanns möjlighet att disku-
tera dessa i gruppen.  

Den tid språklärarstudenterna fick för att göra det diagnostiska läsförstå-
elseprovet var max två timmar. Rättningen av provet skedde under ytterli-
gare en timme. Totalt tog hela övningen cirka fyra timmar. Språklärarstuden-
terna hade storföreläsning under en förmiddag och de flesta kursgrupperna 
genomförde det diagnostiska provet på eftermiddagen samma dag. För två av 
grupperna fungerade detta inte schemamässigt, varför dessa studenter gjorde 
provet påföljande dag. När allt var kontrollrättat fick studenterna veta vad 
institutionen rekommenderade att de skulle göra om de hade ett lågt provre-
sultat. Ett lågt resultat betydde här att studenterna nådde upp till högst 50 % 
korrekt besvarade frågor (under 16 poäng av 30 möjliga). Språklärarstuden-
terna som fick ett lågt resultat i det diagnostiska läsförståelseprovet uppma-
nades att delta i den stödverksamhet som anordnades, där de kunde få ade-
kvat hjälp med studieteknik, t.ex. mer specifika tips hur de kunde förbättra 
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sin läsförståelse. Detta skedde i början av terminen. Samtliga studenter fick 
möjlighet att delta i tre seminarier om studieteknik. Förutom detta stöd gavs 
möjlighet att antingen i grupp eller individuellt få mer studieteknikstöd, 
träffa mentorer (studenter som tidigare gått samma lärarutbildning och hade 
egna erfarenheter av utbildningen) och/eller få möjlighet till samtal hos stu-
dievägledare.  
 
Utformning och genomförande av Reflektioner, Kursutvärdering, 
Bakgrundsenkäter och Studieresultat 
I anslutning till att språklärarstudenterna genomförde det diagnostiska läs-
förståelseprovet fick de också direkt därefter tid, cirka 10 minuter, att svara 
på ett antal reflektionsfrågor (Bilaga 4). Dessa svar samlades in samtidigt 
med proven och provsvaren. Språklärarstudenterna fick en möjlighet att re-
flektera över sin egen förmåga, genom att fundera över hur de upplevde tex-
terna, frågorna och sin egen insats och fick sedan hjälp och stöd om det vi-
sade sig att det behövdes. Tanken med frågorna var att studenterna själva 
skulle reflektera över detta prov och fundera över hur de tyckte att deras 
egen insats varit. De hade också möjlighet att ge ytterligare kommentarer. 
Reflektionsfrågorna (Bilaga 4) togs fram i samråd med lärare som undervi-
sade på kursen. Studenterna kunde också tala med sin kurslärare om det dia-
gnostiska läsförståelseprovet och om sina reflektioner. Detta gällde då pri-
märt hur de besvarat prov- och reflektionsfrågorna, inte specifikt om frågor-
nas formulering eller relevans. Av de 97 språklärarstudenterna i provgruppen 
d.v.s. den grupp språklärarstudenter som deltagit i det diagnostiska läsförstå-
elseprovet och godkänt att delta i studien, besvarade 92 studenter reflektions- 
frågor.  

Efter den första kursens slut i mitten på den första terminen gjordes en 
kursutvärdering (Bilaga 5) av hela kursen för att se hur språklärarstudenterna 
uppfattat sin första kurs på utbildningen. Utvärderingen lades ut på studen-
ternas lärplattform och kunde besvaras via en länk. Det sker för att lärarna 
och utbildningsanordnaren på basis av studenternas åsikter om de olika de-
larna som ingår i utbildningen ska kunna förändra och förbättra kursen. I 
kursutvärderingen förekom tre specifika frågor som gällde föreläsningen och 
informationen om det diagnostiska läsförståelseprovet som föregick själva 
provet liksom frågor om det diagnostiska läsförståelseprovet. Den första 
frågan i kursutvärderingen som gällde provet och informationen om provet 
var följande: ”Vilken relevans anser du att nedanstående storgruppsaktivite-
ter hade för utbildningen? XX föreläsning ’Vad krävs av en lärare vad det 
gäller språkbehärskning och läsförståelse’”. Det gällde alltså den föreläsning 
som föregick det diagnostiska läsförståelseprovet och den information som 
följde om provet. Den andra frågan var ”I vilken utsträckning upplevde du 
att testet gav dig en insikt i din läsförståelse?”. Den tredje frågan i kursut-
värderingen var ”I vilken utsträckning har testet bidragit till att du har tränat 
extra på din läsförståelse?”. Frågorna besvarades med alternativen: Mycket 
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relevant/I mycket hög grad; Relevant/I hög grad; Mindre relevant/I låg grad; 
Inte alls relevant/I mycket låg grad och Kommer inte ihåg (var inte 
där)/Ingen åsikt (genomförde inte provet). En procentsats av antalet studen-
ter som besvarat frågorna beräknades av kursläraren. Sammanlagt 58 av de 
totalt 137 studenterna besvarade frågorna. Studenterna hade också möjlighet 
att kommentera frågorna.  

I slutet på den första terminen, i maj månad, skickades en bakgrundsenkät 
(Bilaga 6) ut till språklärarstudenterna som deltagit i det diagnostiska läsför-
ståelseprovet och gett sitt tillstånd att delta i studien. Bakgrundsenkäten in-
nehöll nio frågor som togs fram i samråd med vissa av lärarna på institution-
en. Den besvarades av 28 språklärarstudenter. Huvudsyftet var att få mer 
information om språklärarstudenternas bakgrund, till exempel vilken 
skola/vilket program de gått på, vilka språk de talade och erfarenhet från 
tidigare högskolestudier. Studenterna fick även frågan om hur de själva såg 
på sin läsförståelsekompetens då de jämförde sig med övriga högskolestu-
denter. Bakgrundsenkäten lades ut på kursens lärplattform på nätet där stu-
denterna enkelt via en länk kunde fylla i den. Studenterna var uppmanade att 
regelbundet besöka denna sida för att informera sig om kursnyheter, och en 
påminnelse om enkäten lades ut på samma sida två veckor senare. Samtliga 
språklärarstudenter fick med automatik också ett meddelande om bak-
grundsenkäten på sin e-postadress.  

Då språklärarstudenterna påbörjade sin fjärde studietermin gjordes en 
kontroll av studenternas studieresultat. Syftet med detta var att se i vilken 
utsträckning resultatet på det diagnostiska läsförståelseprovet korrelerade 
med studenternas studieresultat. Kontrollen gjordes i Ladok och jämförelser 
mellan studenternas poäng på det diagnostiska läsförståelseprovet och stu-
dieresultaten genomfördes. Då ett antal språklärarstudenter avbrutit sina 
studier innebar det att kontrollen gjordes på totalt 48 språklärarstudenter.  

3.3 Analys av materialet  
Det teoretiska ramverket som beskriver begreppen läsförståelse, diagnostiskt 
läsförståelseprov och insikt om läsförståelse som metakognitiv förmåga fun-
gerade som en teoretisk grund för mina forskningsfrågor som sedan styrde 
insamlingen och analysen av materialet. Vad som analyserades i denna stu-
die, genom de val jag gjorde, är formen för det diagnostiska läsförståelse-
provet, texterna, frågorna och en bedömningsprövning av provet. Vidare 
undersöktes språklärarstudenternas läsförståelse av akademisk kurslitteratur i 
ljuset av det diagnostiska läsförståelseprovet och studenternas reflektioner 
över läsförståelseprovet och sin läsförståelse av akademisk kurslitteratur.  
Även studenternas resultat på det diagnostiska läsförståelseprovet i förhål-
lande till deras studieresultat efter tre terminer analyserades. Såsom tidigare 
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nämnts analyserades materialet från studien med olika metoder, både kvanti-
tativa och kvalitativa, då en mixed method-strategi användes.  

De analysmetoder som varit kvantitativa i studien gäller följande delar: 
textanalysen av och frågorna till det diagnostiska läsförståelseprovet, språk-
lärarstudenternas resultat på läsförståelseprovet, uppföljningen av språklärar-
studenternas studieresultat och sambanden mellan resultaten på läsförståel-
seprovet. I studien användes deskriptiv statistik och sambandsanalys18 för att 
beskriva olika resultat. Centrala mått som medelvärde, medianvärde, stan-
dardavvikelse (SD) gällande språklärarstudenternas olika resultat beräknades 
i Excel. Detta gäller även korrelationsberäkningen som genomförts mellan 
vissa variabler i studiens resultat. Alla resultat lades in i Excelfiler och ut-
räkningar som gjorts för att få fram procentuella fördelningar gjordes både i 
Excel och manuellt.   

De kvalitativa analysmetoder som genomförts i studien gäller bedöm-
ningsprövning av det diagnostiska läsförståelseprovet, AUA, och språklärar-
studenternas olika reflektionssvar. Analyserna genomfördes genom inne-
hållsanalys vilket enligt Bryman (2002, s. 190) innebär en metod som rör 
analys av dokument och texter. Då det gäller denna studie förekommer både 
handskrivna dokument (läsförståelseprovet, reflektioner över läsförståelse-
prov) och dokument i elektronisk form (kursutvärderingar och bakgrundsen-
käter). Bryman (2002) refererar till Berelson (1952) som gjorde följande 
definition av innehållsanalys:   

Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och kvantitativ 
beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikation. 

 
Den kategorisering som genomfördes i denna studie gällande bedömnings-
prövningen, AUA, gjordes utifrån Bachman och Palmers (2010) specifice-
rade krav. För språklärarstudenternas reflektioner över läsförståelseprovet, 
kursutvärderingen och bakgrundsenkäten skedde kategoriseringen efter att 
studenterna genomfört läsförståelseprovet. Studenternas svar kategoriserades 
i enlighet med vad Ingvad (2014) förordar genom att lägga samman och 
beskriva materialet. Därefter utfördes en tematisering, genom att utgå från 
hela materialet, d.v.s. samtliga dokument, vilket både Ingvad (2014) och 
Widerberg (2002) rekommenderar. Centrala och genomgående teman i 
materialet togs fram utifrån forskningsfrågan och språklärarstudenternas svar 
i de olika dokumenten (se vidare Tabell 5 nedan).  

Jag sammanfattade mina empiriska data och lyfte dem på detta sätt till en 
analytisk nivå såsom Olsson (2008) förespråkar. En beskrivning av analysen 

                                                      
18 Statistik kan delas in i deskriptiv (beskrivande) statistik och analytisk statistik. För den 
deskriptiva statistiken anges centrala mått och spridningsmått. För den analytiska statistiken 
letar man i en grupp efter samband mellan variabler, som t.ex. vid korrelationsberäkningar 
(Gunnarsson, 2014). 
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av materialet följer nedan i den ordning som forskningsprocessen genomför-
des. 
 
Texterna i läsförståelseprovet 
I analysen av läsförståelseprovets texter beräknades texternas svårighetsgrad. 
Syftet var att jämföra provets texter och se i vilken utsträckning de skiljer sig 
åt beträffande läsbarhet, och två olika analysmetoder användes. Den ena 
beräkningen skedde i Word och den beskriver antalet ord, tecken och den 
genomsnittliga ordlängden i de olika texterna. Den andra analysen gjordes 
genom att texternas LIX19-värde räknades fram. LIX-värdet bygger på en 
ordfaktor, procentantalet långa ord (mer än 6 bokstäver), och en meningsfak-
tor, den genomsnittliga meningslängden uttryckt i antal graford20  (Gunnars-
son, 1982). LIX har kritiserats av t.ex. Lundberg och Reichenberg (2008) 
och Lagerholm (2008) för att inte vara heltäckande. I denna analys användes 
beräkningen för att i stora drag mäta texternas läsbarhet med tanke på deras 
svårighetsgrad. LIX-beräkningen genomfördes i programmet www.lix.se och 
övriga beräkningar gjordes med nätverktyget http://textalyser.net. 
 
Frågorna i läsförståelseprovet 
Frågorna i det diagnostiska läsförståelseprovet (Bilaga 3) klassificerade jag 
utifrån de tre typer av frågor som förekommer i PISA, då jämförelser gjorts 
just med PISA:s läsprov: ”söka och inhämta information”-frågor (A-frågor), 
”sammanföra och tolka”-frågor (B-frågor) och ”reflektera och utvärdera”-
frågor (C-frågor). Frågorna benämns i fortsättningen i texten som ”söka och 
inhämta information”-frågor, ”sammanföra och tolka”-frågor och ”reflektera 
och utvärdera”-frågor. Först klassificerade jag frågorna. Därefter gjordes en 
parallellklassificering av en specialist på PISA-provets frågeklassificering. 
Vissa av frågorna var enkla att klassificera medan andra var lite mer svår-
klassificerade. I Tabell 4 ges några exempel på mer svårklassificerade frå-
gor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 Läsbarhetsindex. 
20 Omges av mellanslag och andra skiljetecken, ordet behöver inte tillhöra språket. 

http://textalyser.net/
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Tabell 4. Frågeklassificering av vissa svårklassificerade frågor ur läsförståelsepro-
vet. 

Text Fråga Frågeklassificering 
Text 3 
(eng,gr.) 

3-1: Vad betyder det understrukna ordet 
”….the perplexing question…” a) puzzling 
b) mouldy c) illogical? 

Sammanföra och tolka-
fråga  

Text 4 
(sve, a.) 

4-1:Sammanfatta kortfattat textens huvud-
sakliga budskap med egna ord 

Sammanföra och tolka-
fråga  

Text 4 
(sve, a.) 

4-4: Ge ett, gärna eget, exempel på diglossi 
som inte är kopplad till religion 

Reflektera och utvärdera 
information-fråga 

Text 6 
(sve, a.) 

6-1: I texten presenteras två olika sätt att 
definiera begreppet ”literacy”. Vilka är de 
olika begreppen? Förklara begreppen kort. 

Söka och inhämta in-
formation-fråga 

 
Text 3 (eng, gr.) innehöll svårklassificerade frågor där studenterna skulle 
översätta engelska ord. Då svaret inte gick att finna i texten klassificerades 
frågorna som ”sammanföra och tolka”-frågor. En annan fråga som var svår-
klassificerad var fråga 6-1 i text 6 (sve, a.) vilken klassificerades som en 
”söka och inhämta information”-fråga, trots att frågan är dubbel. Dels ska 
information hittas om vilka begrepp det gäller, dels ska begreppen förklaras 
kort. Orsaken till klassificeringen var att förklaringen till begreppen fanns i 
texten.  

För att få ett mått på det diagnostiska läsförståelseprovets reliabilitet gjor-
des en split-half -analys av frågorna på läsförståelseprovet. Frågorna delades 
upp i två hälfter med samma svårighetsgrad och en beräkning av hur stark 
korrelationen mellan de båda hälfterna var gjordes. De 22 provfrågorna de-
lades upp i två likvärdiga delar för denna reliabilitetsprövning. Uppdelning-
en skedde genom att dela in frågorna i ”söka och inhämta information”-
frågor, ”sammanföra och tolka”-frågor och ”reflektera och utvärdera”-frågor 
och att ställa de frågor som klassificerats på samma sätt mot varandra. Sedan 
gjordes en jämförelse mellan dessa två delar. 
 
Bedömningsprövning av det diagnostiska läsförståelseprovet 
För analysen av det diagnostiska läsförståelseprovet genomfördes en validi-
tetsprövning. Genom att pröva olika validitetsaspekter kan, enligt Bachman 
och Palmer (2010), provets validitet stärkas och detta kan ske genom en 
särskild bedömningsprövning (Assessment Use Argument – AUA). En sådan 
är genomförd med Bachman Palmers (2010) AUA som underlag. Kategori-
seringen är här de olika presenterade kraven. För att granska i vilken ut-
sträckning det diagnostiska läsförståelseprovet kan påverka språklärarstu-
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denterna i denna studie undersöktes de fyra olika kraven, som bör vara ga-
ranterade inför en provprocess21. De olika kraven är följande:  
• Krav 1: Konsekvenserna av att använda ett prov och av att besluten som 
görs är fördelaktiga för intressenterna. 
• Krav 2: Besluten som görs på basis av tolkningarna av provet: a) tar hän-
syn till pedagogiska- och samhällsvärden, relevanta lagar, regler och förord-
ningar, samt b) är rättvisa för de intressenter som påverkas av beslutet. 
• Krav 3: Tolkningarna om förmågan att bli bedömda är: a) meningsfulla 
med hänsyn till en särskild kursplan, b) opartiska för alla grupper av provta-
gare, c) generaliserbara till det område där besluten ska tas, d) relevanta för 
de beslut som ska tas, samt e) tillräckliga för de beslut som ska tas. 
• Krav 4: Provdokumentationen (resultaten och beskrivningarna) är över-
ensstämmande tvärsöver de olika provuppgifterna, vad gäller olika aspekter 
på provtillvägagångssätt (t.ex. form, tillfällen, bedömare), och tvärsöver 
olika grupper av provdeltagare [Krav 1–4 egen översättning]. 
 
Språklärarstudenternas läsförståelse av akademisk kurslitteratur 
Språklärarstudenternas resultat på det diagnostiska läsförståelseprovet analy-
serades kvantitativt på olika sätt. Samtliga studenters resultat på läsförståel-
seprovet samt provresultat utifrån kön och ålder beräknades i Excel. Beräk-
ningen gällde medelvärde, medianvärde och standardavvikelse för samtliga 
studenter totalt samt köns- och åldersuppdelat. Den rättning språklärarstu-
denterna genomförde efter läsförståelseprovet jämfördes manuellt med den 
kontrollrättning jag gjorde. Språklärarstudenternas resultat på läsförståelse-
provet jämfördes med deras studieresultat efter tre terminers studier. Studen-
ternas uppnådda högskolepoäng kontrollerades i Ladok (dokumentations-
system för studieresultat) och jämförelsen beräknades i Excel. På vilket sätt 
studenterna besvarat läsförståelseprovets olika frågor, utifrån provets tre 
frågekategorier, analyserades genom att i Excel beräkna antalet korrekta svar 
språklärarstudenterna uppnått i procent. Det skedde för att upptäcka eventu-
ell skillnad i svarsfrekvens hos de olika frågetyperna. 
 
Språklärarstudenternas reflektioner över det diagnostiska läsförståel-
seprovet   
Språklärarstudenternas reflektioner innefattar, förutom deras reflektioner 
över det diagnostiska läsförståelseprovet, också studenternas svar på kursut-
värderingen och bakgrundsenkäten. Vilka teman som varit aktuella och åter-
kommande för språklärarstudenternas olika reflektioner framgår av Tabell 5. 
Syftet var att genom de olika frågeställningarna ta reda på studenternas åsik-
ter vad gäller provets svårighetsgrad, deras egen insikt, främst då det gäller 
läsförståelse och den uppfattade nyttan och relevansen av provet. Syftet var 
                                                      
21 Med termen ”provprocess” menas i studien alla delar som ingår då ett prov konstrueras och 
genomförs.  
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också att ta reda på mer om studenternas bakgrund vad gäller språk och stu-
dier. När det gäller språklärarstudenternas reflektionssvar kategoriserades 
dessa som bra, ganska bra/ok eller inte bra. 
Tabell 5. Teman som valdes baserade på studenternas svar från Reflektioner, Kurs-
utvärderingar och Bakgrundsenkäter. 

 Reflektioner Kurs-
utvärderingar 

Bakgrunds-
enkäter 

Provets svårighetsgrad (text o frågor) X   
Studentens uppfattade insats X   
Provets uppfattade nytta   X  
Provets uppfattade relevans  X  
Studentens studiebakgrund   X 
Studentens språkbakgrund   X 
Insikten i läsförståelse   X 
 
Uppföljningen av språklärarstudenternas studieresultat 
Då språklärarstudenterna påbörjade sin fjärde termin på utbildningen gjordes 
en kontroll i Ladok för att se vilka resultat studenterna uppnått samt för att se 
hur många som var kvar på lärarutbildningen. De uträkningar som gäller 
uppföljningen av språklärarstudenternas studieresultat genomfördes i Excel 
där även korrelationsberäkningar gjordes. Analysen visar språklärarstuden-
ternas provresultat på läsförståelseprovet och högskolepoäng, totalt för samt-
liga studenter samt köns- och åldersuppdelat. Jämförelse gjordes också mel-
lan två olika studentgruppers provresultat på läsförståelseprovet, betyg, om-
registreringar och avbrott. Syftet med dessa mätningar var att de kunde ge en 
uppskattning om studenter med ett lägre resultat i det diagnostiskta läsförstå-
elseprovet kan ha haft svårigheter i sina studier. Även en beräkning av anta-
let avbrott, i antal och i procent, som gjordes i studentgruppen genomfördes. 
Detta gjordes manuellt och skillnaden köns- och åldersuppdelat framgår av 
analysen. 
 
Sammanfattning av det analyserade materialet 
Som en sammanfattning finns i Tabell 6 en översikt över studiens fyra 
forskningsfrågor och vilket material, vilka analysmetoder och redskap som 
används i studien. Utöver det framgår vilka delar i studien som varit en del 
av utvecklingsprojektet. 
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Tabell 6. Översikt över studiens forskningsfrågor, material, analytiska metoder och 
redskap samt vilka av dessa delar som ingick i utvecklingsprojektet. 

Forskningsfråga Material Analysmetod 
/redskap 

Den del av 
materialet 
som ingick i 
utvecklings-
projektet 

1. Vilken form har ut-
vecklingsprojektets dia-
gnostiska läsförståelse-
prov som användes i 
början av lärarutbild-
ningen för språklärarstu-
denter? 

Det diagnostiska läs-
förståelseprovet 
inklusive frågor  

Textanalys 
Validitets- 
bedömning 
(AUA) 
Split-half-
analys 

Material: Ja 
Analys: Ja 

2. Vad visar det diagnos-
tiska läsförståelseprovet i 
början av studierna om 
språklärarstudenternas 
läsförståelse av akade-
misk kurslitteratur? 

Resultatet från det 
diagnostiska  
läsförståelseprovet 

Statistisk ana-
lys (Excel) 

Material: Ja 
Analys: Ja 

3. Vad visar språklärar-
studenternas reflektioner 
om det diagnostiska läs-
förståelseprovet och om 
deras insikt i sin läsför-
ståelse av akademisk 
kurslitteratur? 

Språklärar- 
studenternas 
reflektioner, kurs-
utvärderingar och 
bakgrundsenkäter 

Innehållsana-
lys (tematise-
ring) 
 

Material: Ja 
Analys: Ja, 
med undan-
tag för  
bakgrunds-
enkäten som 
inte ingick. 

4. I vilken utsträckning 
kan ett samband påvisas 
mellan resultaten av det 
diagnostiska läs-
förståelseprovet och 
språklärarstudenternas 
studieresultat? 

Språklärarstudenternas 
studieresultat redovi-
sade i Ladok 

Statistisk 
analys  
(Excel) 

Material: 
Nej 
Analys: Nej 

 
Som framgår av tabellen ingår ett mångfacetterat material med många typer 
av texter i studien. 

3.4 Etiska hänsyn 
Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 
2002) forskningsetiska principer. Hänsyn togs i studien till de fyra huvud-
kraven som gäller för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, kon-
fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då det gäller informationskravet 
informerades språklärarstudenterna både i studiehandledning och vid före-
läsning om vad det diagnostiska läsförståelseprovet innebär. För samtyckes-
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kravet undertecknade de själva ”godkännandebrevet” (Bilaga 8). Gällande 
kravet på konfidentialitet avidentifierades studenterna och inga namn eller 
personnummer förekommer i studien. Samtidigt redovisas studenternas re-
sultat mestadels i grupp. Av hänsyn till studenterna anges inte heller vilket år 
läsförståelseprovet genomfördes eller vid vilket lärosäte det skedde. Då det 
gäller nyttjandekravet utnyttjades inte de uppgifter språklärarstudenterna 
lämnade vid bakgrundsenkäter och uppgifter som hämtats från Ladok på 
deras studieresultat till annat än redovisningen i denna studie, något som 
studenterna godkänt.  

De åtgärder som har skett som ett resultat av denna undersökning kommer 
förhoppningsvis nya språklärarstudenter till godo. Kontakt togs också med 
den juridiska avdelningen vid lärosätet för att få klartecken för studien. En 
annan etisk aspekt som jag tog hänsyn till vid genomförandet av denna stu-
die är att studenterna uppmanades till möjligheten att söka olika typer av 
hjälp för att underlätta studierna (studieteknik eller mentorsstöd).  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat, det diagnostiska läsförståelsepro-
vets utformning och språklärarstudenternas resultat i läsförståelseprovet. 
Därefter presenteras studenternas reflektioner över provet och kursutvärde-
ringen samt studenternas bakgrund i förhållande till deras resultat i läsförstå-
elseprovet. Även en uppföljning av språklärarstudenternas studieresultat 
redovisas.  

4.1 Formen för det diagnostiska läsförståelseprovet  
Avsnittet besvarar forskningsfråga 1 - Vilken form har utvecklingsprojektets 
diagnostiska läsförståelseprov som användes i början av lärarutbildningen 
för språklärarstudenter?  
 
Texterna i läsförståelseprovet  
Det gjordes analyser av texternas svårighet i det diagnostiska läsförståelse-
provet. Skillnaden mellan texternas svårighetsgrad utifrån antalet ord, tecken 
och genomsnittlig ordlängd beskrivs i Tabell 7.  
 
Tabell 7. Läsförståelseprovets texter, antalet ord, tecken och genomsnittlig ordlängd. 
  

Texter Antalet 
ord 

Antalet 
tecken 

Antalet tecken 
(med blanksteg) 

Genomsnittlig 
ordlängd 

Text 1 (sve, gr.)  823 4520 5446 5,49 
Text 2 (sve, a.) 998 5502 6511 6,5 
Text 3 (eng, gr.) 2263 10769 13222 5,8 
Text 4 (sve, a.) 1090 5639 6892 6,3 
Text 5 (eng, a.) 1675 8684 10367 6,18 
Text 6 (sve, a.) 1314 7738 9088 6,9 
 
Den genomsnittliga ordlängden är längst i text 6 (sve, a.) och text 2 (sve, a.) 
kommer på andra plats. Dessa två texter har en hög genomsnittlig ordlängd 
och betraktas därför enligt denna beräkning som svårare texter. Då det gäller 
texternas LIX-värde och läsbarhetsvärde framgår resultatet i Tabell 8. De 
resultat som framkommit bör ses mot bakgrund av att det är många faktorer 
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som påverkar textens läsbarhet, t.ex. att ett okänt ämne och korta ord kan 
vara svåra för läsaren (Lundberg & Reichenberg, 2008). 
Tabell 8. LIX-index (läsbarhetsvärde) för läsförståelseprovets olika texter på basis 
av antalet ord över 6 bokstäver och genomsnittlig meningslängd. 

Texter LIX-värde (högre 
värde = svårare text) 

Antalet ord över 6 
bokstäver 

Meningslängd 

Text 1 (sve, gr.) 43,55 233 54 
Text 2 (sve, a.) 47,13 286 54 
Text 3 (eng, gr.) 36,37 499 158 
Text 4 (sve, a.) 41,66 282 69 
Text 5 (eng, a.) 40,8 441 115 
Text 6 (sve, a.) 45,26 446 116 
 
LIX-värdet är högst för text 2 (sve, a.) och som nummer två i läsbarhets-
värde kommer text 6 (sve, a.). Text 2 (sve, a.) är en av de svenska texterna 
som av lärargruppen betraktades som en svårare text. Texten innehåller ter-
mer och begrepp (t.ex. didaktik, metodik och ämneskonstruktion) som för en 
del av studenterna kan vara obekanta. Text 6 (sve, a.) som också hade ett 
högt LIX-värde är en avhandlingstext och därför inte tillrättalagd som kurs-
bokstexterna eventuellt är. Texten är främst skriven för ett annat ändamål än 
för att användas som kurslitteratur i början av lärarutbildningen och innehål-
ler teoretiska begrepp som i detta skede kan vara främmande för studenterna. 
De två olika beräkningarna att kontrollera läsförståelseprovets texter kom 
fram till samma resultat, att de två texter som sammantaget visar sig svårast 
är texterna 2 (sve, a.) och 6 (sve, a.).   
 
Frågorna i läsförståelseprovet  
Frågorna i läsförståelseprovet presenteras i detalj i Bilaga 3 och de klassifi-
cerades (Bilaga 9) utifrån de tre typer av frågor som förekommer i PISA, 
”söka och inhämta information”-frågor, ”sammanfoga och tolka”-frågor eller 
”reflektera och utvärdera”-frågor. Hur många procent av provfrågorna i var-
dera kategorin som ställs i det diagnostiska läsförståelseprovet framgår av 
Tabell 9. Dessutom görs en jämförelse med nationella provet i gymnasiet för 
svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva) och PISA:s läsprov.  
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Tabell 9. Frågetypernas andel i det diagnostiska läsförståelseprovet, i jämförelse 
med nationella provet och PISA:s läsprov. 

Frågetyp Det diagnostiska 
läsförståelsepro-

vet 

Nationella 
 provet i gymn. 

– sve/sva 

PISA:s läsprov 

Söka och inhämta 
info (A)-fråga 

64 % 
 

25 % 25 % 

Sammanföra och 
tolka (B)-fråga 

23 % 
 

50 % 50 % 

Reflektera och  
utvärdera (C)-fråga 

13 % 
 

25 % 25 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 
 
Vid analysen av frågeklassificeringen kan konstateras att det diagnostiska 
läsförståelseprovet innehöll en stor del, 64 % av samtliga frågor, av ”söka 
och inhämta-information”-frågorna. Vid den split-half-analys som gjordes 
framkom att det fanns en korrelation mellan de olika provfrågorna. Det in-
nebär att de olika provfrågorna var jämförbara och likvärdiga vid denna be-
dömning (se Avsnitt 3.2). Korrelationen mellan de båda delarna av provfrå-
gorna var 0,7, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 124) är ett accep-
tabelt resultat22. Resultatet visar att det nationella provet och PISA-provet 
innehåller en betydligt mindre del av de enklare ”söka och inhämta informa-
tion”-frågorna. (Skolverket 2013a; Skolverket 2010, s.44.)  
 
Bedömningsprövning av det diagnostiska läsförståelseprovet 
Den bedömningsprövning (AUA) som genomförts hade som underlag den 
modell Bachman och Palmer (2010) förordar. För krav 1 som gäller vilka 
konsekvenser det diagnostiska läsförståelseprovet fick för språklärarstuden-
terna och vilka beslut som togs kan konstateras att dessa i stora drag var 
fördelaktiga för samtliga intressenter. Detta gällde inte minst språklärarstu-
denterna som fick hjälp och stöd att klara av sina kommande studier. För 
krav 2 beaktades de krav som det aktuella lärosätet ställer på studenter. Stu-
denter som inte klarar av att tillgodogöra sig akademisk kurslitteratur har 
sämre möjligheter att klara av studierna. Juridiskt finns inga hinder att ge ett 
diagnostiskt prov. För krav 3 togs i utvecklingsprojektet hänsyn till lärarut-
bildningens examens- och kursmål23 för den generella språkförmågan, läs-
förståelsen på svenska och engelska. För att klara av kurserna på lärarutbild-
ningen måste studenterna kunna läsa och förstå denna typ av texter. Inga 

                                                      
22 En reliabilitetsprövning kan göras genom olika typer av tester för att beräkna korrelationen 
mellan två variabler. Ett sätt är genom split-half-metoden, ett annat test-retest-metoden. Se 
även avsnitt 3.2. Som en jämförelse ligger korrelationen för Högskoleprovets Läsförståelsedel 
på 0,68 (Stage, 2003) vilket är uträknat genom test-retest-metoden. 
 
23 Gällande den kurs där det diagnostiska läsförståelseprovet ingick som en del. 
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avgörande beslut togs som påverkade studenterna negativt. Studenterna fick 
efter genomförandet av det diagnostiska läsförståelseprovet information om 
sin läsförståelse och vilket stöd de kunde få. De beslut som tagits efter ge-
nomförandet av utvecklingsprojektets läsförståelseprov var att anordna en 
typ av litteraturanalysövning för samtliga studenter som påbörjar sina studier 
för att ge dem insikt i sin läsförståelse. Då denna övning gäller för alla stu-
denter får den anses rättvis för intressenterna. Gällande krav 4 hade det dia-
gnostiska läsförståelseprovet två olika bedömare, dels språklärarstudenten 
själv, dels rättade jag proven. Alla studenter gjorde inte provet vid samma 
tillfälle eftersom detta schematekniskt inte var möjligt.  

Som sammanfattning av resultaten på den första forskningsfrågan kan 
konstateras att formen för det diagnostiska läsförståelseprovet såsom det var 
utformat i utvecklingsprojektet granskades mot studiens teoretiska ramverk. 
Läsförståelseprovet reflekterade inte en fördjupad och nyanserad bild av 
läsförståelse enligt det teoretiska ramverk och den definition som ligger till 
grund för läsförståelsebegreppet i denna studie. Vad gäller läsbarheten av 
läsförståelseprovets texter varierar den. Texterna 2 (sve, a.) och 6 (sve, a.) 
fick de högsta läsbarhetsvärdena vilket betyder att de var de svåraste texterna 
genom de två olika beräkningarna för texternas läsbarhet som genomfördes 
(beräkning av ord och LIX-beräkning). Då det gäller läsförståelseprovets 
frågor var så mycket som drygt 60 % av frågorna s.k. ”söka och inhämta-
information”-frågor. Resultatet visar att frågorna på det diagnostiska läsför-
ståelseprovet vid en split-half-analys fick ett reliabelt värde men att provet 
borde ha innehållit fler ”sammanfoga och tolka”-frågor eller ”reflektera och 
utvärdera”-frågor för ett mer varierat läsprov och för att mer pröva studen-
ternas reflektiva förmåga. Validitetsbedömningen av läsförståelseprovet 
visar att provet till viss del uppfyller de krav som ställs då det gäller ett dia-
gnostiskt provs validitet. 

4.2 Språklärarstudenternas läsförståelse av akademisk 
kurslitteratur 

Avsnittet besvarar forskningsfråga 2 - Vad visar det diagnostiska läsförståel-
seprovet i början av studierna om språklärarstudenternas läsförståelse av 
akademisk kurslitteratur? Frågan besvaras genom resultaten av det diagnos-
tiska läsförståelseprov som språklärarstudenterna deltagit i.  

Språklärarstudenternas medelvärde på det diagnostiska läsförståelseprovet 
var 16,7 poäng av 30 möjliga, medan medianvärdet24 låg på 17 poäng och 

                                                      
24 Medianen är det värde som hamnar i mitten av en uppsättning värden som sorterats i stor-
leksordning. 
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standardavvikelsen25 för hela gruppen var 4,69. Detta tyder på att standard-
avvikelsen i denna studie är relativt hög, då många av studenternas provre-
sultat ligger ganska långt från medelvärdet. Samtliga språklärarstudenters 
resultat redovisas i Figur 4. 
 

 
Figur 4. Språklärarstudenternas poäng på det diagnostiska läsförståelseprovet och 
antalet studenter som uppnått visst poängantal. 

Språklärarstudenternas resultat på det diagnostiska provet visar en stor 
spridning i gruppen, alltifrån 4 till 26 poäng av 30 möjliga. Enbart 5 studen-
ter uppnådde 80 % eller mer av det totala antalet poäng. Ingen fick maximalt 
antal poäng. Detta tyder på att det inte fanns någon takeffekt i provet, vilket 
kan ses som ett tecken på att provet inte var för lätt. 

Fördelningen mellan män och kvinnor i provgruppen och deras medel-
värde på läsförståelseprovet framgår av Tabell 10.   
 

 

 

 

 

                                                      
25 Standardavvikelsen (SD) är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en popula-
tion avviker från medelvärdet. Ligger värdena nära medelvärdet är SD låg medan spridda 
värden ger hög SD. 
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Tabell 10. De kvinnliga och manliga språklärarstudenternas medelvärde och stan-
dardavvikelse på läsförståelseprovet. 

 Antal studenter Medelvärde  Standardavvikelse 
Kvinnor 72/ 97 16,58 4,58 
Män 25 /97 17,16 5,15 
Totalt 97 16,7 /30 4,69 
  
De manliga språklärarstudenterna hade högre provmedelvärde än de kvinn-
liga och även en större spridning på sina resultat i det diagnostiska läsförstå-
elseprovet. Totalt sett var andelen män låg i jämförelse med andelen kvinnor 
och även männens SD var högre än kvinnornas. Intressant är att männen i 
denna studie hade ett bättre resultat än kvinnorna på läsförståelseprovet, 
vilket skiljer sig från tidigare forskning (Fredriksson & Taube, 2012). Också 
i PISA-provet, som prövar skolelevers läsförståelse, uppvisar pojkarna en 
sämre läsförståelse än flickorna (Skolverket, 2013b).  

Språklärarstudenternas medelvärde och standardavvikelse inom olika ål-
dersgrupper på det diagnostiska läsförståelseprovet beskrivs i Tabell 11. 
Indelningen gjordes i tre åldersgrupper.  
Tabell 11. Språklärarstudenternas medelvärde och standardavvikelse på läsförståel-
seprovet, indelat i åldersgrupper. 

 Antal studenter Medelvärde  Standardavvikelse 
20–21 år 25/ 97 17,5 3,92 
22–26 år  34/97 17,8 4,90 
27 år och äldre 38/97 15,9 5,22 
Totalt 97 16,7/30 4,69 
 
Det framgår att yngre språklärarstudenterna i snitt har en högre medelvärde 
på läsförståelseprovet än de äldre. Spridningen på provresultatet av det dia-
gnostiska läsförståelseprovet är däremot större hos de äldre studenterna.  

Medelvärdet på det diagnostiska läsförståelseprovet var något över hälften 
av totalpoängen. Resultaten visar att språklärarstudenterna, trots att provet 
mestadels innehöll den enklare formen av frågor, ”söka och inhämta inform-
ation”-frågor, inte uppnådde ett högt medeltal på läsförståelseprovet (Figur 
4). Ingen student nådde maximalt antal poäng på det diagnostiska läsförstå-
elseprovet. Det bekräftar i viss mån vad som konstaterats om rekryteringen 
till lärarutbildningen. Rekryteringen till lärarutbildningen har förändrats 
kraftigt under den senaste 30-årsperioden, då antalet sökande till lärarutbild-
ningen med höga betyg har minskat och andelen med låga betyg ökat. 
(Broady, Börjesson & Bertilsson, 2009; Högskoleverket, 2009.) Resultatet 
måste också ses mot bakgrunden att av de studenter som sökte sig till lärar-
utbildningen vid det aktuella lärosätet då den denna studie genomfördes, 
antogs samtliga. 
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Hur många procent av studenterna som besvarat provets olika frågor kor-
rekt framgår av Figur 5. Denna indelning gjordes för att se skillnaden i 
svarsfrekvens hos de olika frågetyperna. Provfrågornas numrering är den-
samma som i Bilaga 9 (1-1 visar fråga 1 till text 1, 1-2 visar fråga 2 till text 
1, 2-3 visar fråga 3 till text 2 o.s.v.).   

 
Figur 5. Andelen korrekta svar i det diagnostiska läsförståelseprovet grupperat enligt 
frågetyperna: ”söka och inhämta information” (A)-frågor, ”sammanföra och tolka” 
(B)-frågor och ”reflektera och utvärdera” (C)-frågor. 

De frågor som språklärarstudenterna hade svårare att besvara korrekt är från 
texterna 4 (sve, a.), 5 (eng, a.) och 6 (sve, a.). Text 4 innehöll för studenten 
sannolikt nya termer och begrepp (funktionell, situationell variation, di-
glossi, primär) vilket kan ha varit orsaken till att många studenter inte besva-
rade denna fråga korrekt. Den engelska texten (5) kan upplevas som svår, 
särskilt av de studenter i provgruppen som inte har studerat så mycket eng-
elska. Text 6 (sve, a.) är en avhandlingstext och är vetenskapligt och teore-
tiskt skriven, vilket förutsätter att läsaren förstår temaspecifika teoretiska 
begrepp. Detta gör att studenterna kan ha haft svårigheter att ta till sig texten. 
För ”söka och inhämta information”-frågorna varierade svarsfrekvensen från 
27 till 91 % korrekta svar. Dessa frågor utgjorde den största delen, 64 % av 
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samtliga frågor. För ”sammanföra och tolka”-frågorna var svarsfrekvensen 
mellan 33 och 88 % korrekta svar. För ”reflektera och utvärdera”-frågorna 
uppgick de korrekta svaren till mellan 56 och 79 %. 

Språklärarstudenterna fick själva rätta sina prov och sedan skedde en kon-
trollrättning. Vid en jämförelse mellan dessa rättningar kan konstateras att 60 
studenter gav sig själva högre poäng än kontrollrättningen kom fram till, 
medan 11 studenter gav sig själva lägre poäng. Totalt 71 av de 97 studenter-
na gjorde en rättning som inte motsvarade kontrollrättningen. Några typiska 
exempel på språklärarstudenternas svar på läsförståelseprovets frågor, stu-
denternas egen rättning och kontrollrättningen framgår av Tabell 12. 
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Tabell 12. Exempel på frågor, studentsvar och rättningar (studenträttning och kon-
trollrättning) från läsförståelseprovet. 

Text och fråga Student 1–svar 
och rättning 

Student 2–svar och  
rättning 

Student 3–svar 
och rättning 

Kontroll- 
rättning 

Text 4 (sve, a.), 
fråga 4-3: 
Definiera termen 
diglossi med 
egna ord. 
1–2 poäng; ett 
mer utförligt svar 
ger högre poäng. 

Diglossi för mig 
är ord som här-
stammar från 
olika religioner 
och kulturer, och 
dem [sic.] orden 
går oftast inte att 
skriva på ett 
annat sätt än det 
som finns. 
Rättning:  
1 poäng. 

Det betyder att man i 
vissa speciella sam-
manhang byter till 
ett annat språk, ofta 
för att detta språk 
fyller en viss funkt-
ion i situationen i 
fråga. 
Rättning: 1 poäng. 

Diglossi är då 
man aktivt väljer 
mellan olika 
språk istället för 
att variera ett 
språk. 
Rättning:  
0 poäng. 

Student 
1: 0 
poäng 
Student 
2: 1 
poäng 
Student 
3: 0 
poäng 

Text 5 (eng.a.), 
fråga 5-1: 
Vad menas med 
begreppet ”deve-
lopmental 
sequence” enligt 
författarna? 
1-2 poäng; en 
mer utförlig 
förklaring med 
egna ord kan ge 
högre poäng. 

Att utvecklingen 
i språket ser 
liknande ut för 
barn. 
Rättning:  
1 poäng. 

Utvecklingsstadier. 
De faser som finns i 
utvecklingen (Barns 
utveckling i detta 
fall). Rättning:  
1 poäng. 

En sammanfatt-
ning av utveck-
lingen i språket 
hos barn.  
Rättning: 
1 poäng. 

Student 
1: 0 
poäng 
Student 
2: 1 
poäng 
Student 
3: 1 
poäng 

Text 6 (sve, a.), 
fråga 6-2: 
Vilken definition 
väljer författaren 
och vilka termer 
använder han för 
att diskutera 
”literacy”? 
1–2 poäng; du 
måste förklara 
mer vad detta 
synsätt innebär 
för att få högre 
poäng och hur 
författaren ar-
gumenterar för 
sin ståndpunkt. 

Att Literacy är 
utvecklande för 
varje kultur och 
förändringsbar. 
Därför måste, 
eller borde det 
finnas en 
Universal Lite-
racy som skild-
rar olikheter i 
språket och 
samhället. 
Rättning:  
0 poäng. 

Universalistisk [sic.] 
– läs och skrivför-
måga. Han menar att 
detta betyder att man 
har förmåga att 
förstå världen ned-
skriven (tecknad på 
ett papper). 
Rättning:  
1 poäng. 

Inget svar. Student 
1: 0 
poäng 
Student 
2: 1 
poäng 
Student 
3: - 

 
Resultatet visar att vissa av språklärarstudenternas rättningar inte överens-
stämmer med kontrollrättningen. Anledningarna till att så många gjorde en 
annorlunda rättning än kontrollrättningen kan vara flera. Ett skäl kan vara att 
rättningsmallen var oklar. Studenterna uppmandes bl.a. att ”hellre fria än 
fälla” vid osäkerhet om hur en fråga skulle rättas. Dessutom var det sagt att 
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ytterligare en rättning skulle ske, så studenterna var eventuellt inte så noga 
vid sin egen rättning. 

Språklärarstudenternas provresultat på läsförståelseprovet i förhållande 
till ålder och kön framgår av Figur 6. 

 
Figur 6. Språklärarstudenternas poäng på läsförståelseprovet i förhållande till deras 
ålder och kön. 

Resultaten visar att spridningen i ålder är hög i studentgruppen. Åldern vari-
erade mellan 20 och 53 år. Dessutom finns en stor spridning av provpoängen 
(SD = 4,69). De kvinnliga studenternas medelvärde var 16,58 (av 30 möj-
liga) och de manliga hade ett medelvärde på 17,16. Utöver detta kan konsta-
teras att många av de yngre (20–21 år) hade ett relativt bra provresultat, me-
delvärdet låg för gruppen på 17,5.  

En sammanfattning av språklärarstudenternas resultat på det diagnostiska 
läsförståelseprovet som svar på forskningsfråga 2 visas i Tabell 13. 
Tabell 13. Sammanfattning av språklärarstudenternas resultat på det diagnostiska 
läsförståelseprovet. 

 Totalt Kvinnor Män 20–
21 år 

22–26 
år 

27 och 
äldre 

Antal 97/137 72/97 25/97 25/97 34/97 38/97 
Läsförståelseprov  
Maxpoäng 30      

Läsförståelseprov  
Medelvärde 16,7 16,58 17,16 17,5 17,8 15,9 

Läsförståelseprov  
Standardavvikelse 4,69 4,58 5,15 3,92 4,90 5,22 
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Det sammanfattande resultatet av läsförståelseprovet visar att medelvärdet 
på läsförståelseprovet var 16,7 av totalt 30 poäng, vilket tyder på att många 
språklärarstudenter inte lyckats så bra. Resultatet ska ställas i relation till att 
de flesta provfrågorna (64 %) klassificerades som enkla ”hämta informa-
tion”-frågor. Spridningen i gruppen var hög (SD 4,69) och ingen av studen-
terna nådde maximalt antal poäng på provet. De yngre studenterna hade ett 
bättre medelvärde än gruppen äldre studenter. Resultatet visar att många av 
de språklärarstudenter som deltog i det diagnostiska läsförståelseprovet hade 
problem att korrekt besvara provets frågor. Detta tyder i sin tur på att den 
genre, akademisk kurslitteratur, som texterna representerade var besvärlig 
för studenterna.  

4.3 Läsförståelseprovet och språklärarstudenternas 
insikt om sin läsförståelse i ljuset av deras 
reflektioner 

Avsnittet besvarar forskningsfråga 3 - Vad visar språklärarstudenternas 
reflektioner om det diagnostiska läsförståelseprovet och om deras insikt i sin 
läsförståelse av akademisk kurslitteratur? Språklärarstudenternas reflektion-
er innefattar, förutom deras reflektioner över det diagnostiska läsförståelse-
provet, också studenternas svar på kursutvärderingen och bakgrundsenkäten. 
 
Språklärarstudenternas reflektioner över det diagnostiska läsförståel-
seprovet   
Av de 97 språklärarstudenterna som deltog i det diagnostiska läsförståelse-
provet och accepterade att delta i studien, skrev 92 studenter sina reflektion-
er över hur de uppfattade det diagnostiska läsförståelseprovet. Många stu-
denter svarade inte på alla frågor i sina reflektioner och flera svarade mycket 
kortfattat. Detta betyder att ett visst internt bortfall har förekommit. De första 
tre frågorna gällde texterna och textfrågornas svårighet och löd: 1. ”Hur 
svåra var texterna?”. 2. ”Var någon text besvärligare och i så fall varför?”.  
3. ”Var någon eller några av frågorna särskilt svåra att svara på?”.  I sina 
reflektioner över läsförståelseprovets texter tog studenterna upp dels allmänt 
om de ansåg att texterna på det diagnostiska läsförståelseprovet varit svåra, 
dels om det var någon speciell text som de upplevde som särskilt svår. Det-
samma gällde läsförståelseprovfrågorna. En redovisning av studenternas svar 
finns i Figur 7.  
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Figur 7. Språklärarstudenternas upplevda svårigheter med texterna och frågorna på 
läsförståelseprovet.  

Många studenter (26) upplevde Text 6 (sve, a.) som svår och många (27) 
ansåg att det låg en svårighet i de engelska texterna. Resultaten överens-
stämmer delvis med den korrekta svarsprocenten studenterna hade i provfrå-
gorna (Figur 5). Det betyder att för de frågor som studenterna själva upplev-
de som besvärliga kan också en sämre svarsfrekvens och alltså ett sämre 
resultat noteras. Några exempel på typiska studentsvar till reflektionsfrå-
gorna på läsförståelseprovets texter visas i Tabell 14.  
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Tabell 14. Exempel på studentsvar till Reflektionsfrågorna. 

Reflektionsfrågor Student 1 – svar Student 2 - svar 
Fråga 1: Hur svåra var 
texterna? 

De var ganska varierande. Inte 
för svåra, men så att det ändå 
kändes som en utmaning. Med 
mer tid hade man kunnat för-
djupa sig i de svårare texterna 
och därmed svarat bättre. 

Svåra. 

Fråga 2: Var någon text 
besvärligare och i så 
fall varför? 

Sista texten var lite svårare, och 
att det var den sista texten. 

Alla var besvärliga. 

Fråga 3: Var någon 
eller några av frågorna 
särskilt svåra att svara 
på? 

Fråga 2 och sista texten. De sista frågorna hann 
jag inte med. Annars 
didaktikfrågorna. 

Fråga 4: Hur upplevde 
du själv att du klarade 
denna övning? 

Relativt bra. Dåligt 

Fråga 5: Har du några 
övriga kommentarer? 

Ibland kändes det som att man 
skrev alldeles för utförligt på en 
fråga, och ibland som man 
borde ha utvecklat sitt svar, 
samt motiverat detta mer. 

(inget svar) 

 
Språklärarstudenternas svar på frågorna varierade mycket, en del var korta 
och andra mer omfattande. När det gäller fråga 4. ”Hur upplevde du själv att 
du klarade denna övning?” kan svaret utläsas i Figur 8.  
 

 
Figur 8. Studenternas uppfattning om sin egen insats i det diagnostiska läsförståelse-
provet. 

ganska bra/ 
ok  

(48 st) 
bra   

(19 st) 

inte bra  
(25 st) 
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De flesta språklärarstudenter (55 % av 92 studenter) upplevde att det gått 
ganska bra/ok på läsförståelseprovet. Bland övriga kommentarer framkom 
att 10 studenter tyckte att provet hade gått bra och lika många skrev att det 
hade gått dåligt. Det fanns 17 studenter som önskade mer tid för att genom-
föra provet och 2 studenter som upplevde att provet var för långt. Att det var 
en bra övning ansåg 7 studenter och 3 studenter ville ha fler prov av samma 
slag. I Tabell 15 finns några exempel på språklärarstudenternas reflektions-
svar och studenternas korrekta svarsfrekvens på samma frågor på det dia-
gnostiska läsförståelseprovet för att visa hur dessa två korrelerar.  
 

Tabell 15. Exempel på språklärarstudenternas reflektionssvar och den korrekta 
svarsfrekvensen på samma frågor från läsförståelseprovet. 

Text Korrekt  
svarsfrekvens 

Studenternas reflektionssvar 

Fråga 4-1 (Text 4, sve, a.): Sam-
manfatta kortfattat textens huvud-
sakliga budskap med egna ord. 
 

35 % Text 4 (sve, a.) upplevde 17/92 
studenter som svår. 

Fråga 4-3 (Text 4, sve, a.): Defi-
niera termen diglossi med egna 
ord. 
 

27 % Texten upplevde 17/92 studen-
ter som svår. 

Fråga 5-1 (Text 5, eng, a.):  
Vad menas med begreppet ”deve-
lopmental sequence” enligt för-
fattarna?  
 

27 % De engelska texterna upplevde 
27/92 studenter som svåra. De 
engelska frågorna ansåg 11/92 
studenter vara svåra. 

Fråga 5-4 (Text 5, eng, a.):  
Hur skiljer sig barns tidigaste 
frågor från frågor ställda av en 
fyraåring? 
 

33 % De engelska texterna ansåg 
27/92 studenter som svåra. De 
engelska frågorna ansåg 11/92 
studenter som svåra. 

Fråga 6-2 (Text 6, sve, a.): Vilken 
definition väljer författaren och 
vilka termer använder han för att 
diskutera ”literacy”? 

27 % Texten upplevde 26/92 studen-
ter som svår. 

 
En viss samstämmighet finns mellan de svar språklärarstudenterna har gett 
på det diagnostiska läsförståelseprovet och deras upplevda svårighet av 
samma frågor i reflektionssvaren.  
 
Språklärarstudenternas kursutvärdering av det diagnostiska läsför-
ståelseprovet   
Kursutvärderingen är institutionens officiella granskning av kursen och obli-
gatorisk att genomföra, men inte att besvara. Av samtliga 137 språklärarstu-
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denter som började sin utbildning på institutionen vid den aktuella vårtermi-
nen besvarade 58 studenter (42 %) utvärderingen. Det går inte att utläsa hur 
många av dessa 58 som ingår i provgruppen då kursutvärderingen gjordes 
anonymt. Tre av kursutvärderingens frågor rörde det diagnostiska läsförstå-
elseprovet och den föreläsning som föregick provet. I Figur 9 framgår vad de 
språklärarstudenter som besvarade kursutvärdering ansåg om föreläsningen 
”Vad krävs av en lärare vad det gäller språkbehärskning och läsförståelse” 
och informationen om det diagnostiska läsförståelseprovet. 
 
 
   

 
Figur 9. Svar på fråga 1 i kursutvärderingen som gällde vilken relevans storföreläs-
ningen och informationen om det diagnostiska provet hade för utbildningen? 

Av de 58 språklärarstudenter som besvarat frågan ansåg 85 % att det var 
mycket relevant eller relevant med storföreläsningen och den efterföljande 
informationen. Det var 10 % som inte kom ihåg, inte deltog i föreläsningen 
eller av annat skäl avstod från att svara.  

Den andra frågan var ”I vilken utsträckning upplevde du att testet26 gav 
dig en insikt i din läsförståelse?” Studenternas svar finns i Figur 10. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
26 Testet = det diagnostiska läsförståelseprovet. 

Total antal studenter (137 st)
Svarat på utvärdering (58 st)
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relevant  

(24%) 
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mindre 
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Figur 10. Svar på fråga 2 i kursutvärderingen: I vilken utsträckning upplevde du att 
testet gav dig en insikt i din läsförståelse? 

Av resultaten kan utläsas att cirka 45 % av språklärarstudenterna upplevde 
att de hade nytta av provet. Studenternas svar på fråga 3 visas i Figur 11. 

 
Figur 11. Svar på fråga 3 i kursutvärderingen: I vilken utsträckning har testet bidra-
git till att du har tränat extra på din läsförståelse? 

En tredjedel, 34 % av språklärarstudenterna, upplevde att de tränade mer på 
sin läsförståelse tack vare det diagnostiska läsförståelseprovet. Övriga upp-
levde inte att de tränade mer på sin läsförståelse efter provet. Några typiska 
exempel på de kommentarer studenterna gav på kursutvärderingens fråga 2 
och 3 finns i Tabell 16. 
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Tabell 16. Exempel på studentkommentarer på fråga 2 och 3 i Kursutvärderingen. 

Fråga Studentkommentar 1 Studentkommentar 2 
Fråga 2:  
I vilken utsträckning 
upplevde du att testet 
gav dig en insikt i din 
läsförståelse? 

Gav mig en inblick i ”skollivet” 
och hur väl jag läser texter, 
skönt att veta så man slipper 
oroa sig alltför mycket inför 
kommande läsuppgifter. 

Jag känner inte att detta 
gav mig något. 

Fråga 3:  
I vilken utsträckning 
har testet bidragit till 
att du har tränat 
extra på din läsför-
ståelse? 

Jag hade tränat min läsförståelse 
ändå eftersom jag har genomgått 
och läst all litteratur samt varit 
och lyssnat på stöttaseminarium 

Insåg att jag ligger bra 
till, följaktligen behöver 
ingen extra träning. 

 
Språklärarstudenterna som gett kommentarer i kursutvärderingen har olika 
uppfattningar om värdet av läsförståelseprovet. En student ansåg att läspro-
vet gav värdefull information och en annan att det inte gav något mervärde 
alls. Då det gäller frågan om studenterna efter provet tränat extra på sin läs-
förståelse är svaren också skiftande, från att de tränat (oavsett läsprovet) till 
att de inte behöver träna. 

Sammantaget kan sägas att det framgår av kursutvärderingen, som en stor 
del av studenterna (58 av totalt 137 studenter) gjorde, att många gett positiva 
svar (26 studenter) om provet och dess syfte. Fyra studenter skrev i sina 
kommentarer i kursutvärderingen att de efter provet visste vad som kommer 
att krävas av dem under studietiden och att de har förstått hur viktig läsför-
ståelsen är. Det anges i Högskoleförordningen (SFS, 1993) att studenterna 
ska ges insikt i sina studier i ett tidigt skede i utbildningen, och det skulle ett 
diagnostiskt prov kunna ge dem. Forskningen hos både Bachman och Palmer 
(2010) och Pintrich (2002) visar vikten av att studenterna tidigt känner till 
sin egen förmåga och kan reflektera över denna för att få förutsättningar att 
lyckas med sina studier.  
 
Språklärarstudenternas bakgrund och läsförståelse 
Av de 97 språklärarstudenterna kom bakgrundsenkätsvar in från 28 studen-
ter, d.v.s. 30 % av studenterna, vilket innebär ett stort bortfall. Bland svaren 
förekommer inget internt bortfall. Av dessa 28 studenter avbröt 10 studenter 
sina studier någon gång under de tre första studieterminerna. Enkätsvaren 
var mycket korta, frågorna besvarades ofta med enbart ett ord eller årtal t.ex. 
studentens modersmål, avgångsår från gymnasieskolan. Poängen på det dia-
gnostiska läsförståelseprovet för de språklärarstudenter som besvarade bak-
grundsenkäten låg på 18,7 poäng vilket är högre än det totala medelvärdet i 
provgruppen (16,7). Det kan antas att det är ett positivt urval av studenter 
som besvarade bakgrundsenkäten. Av de 28 studenterna var 9 studenter 
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yngre (20 eller 21 år när provet gjordes) och 19 studenter äldre (22 år och 
äldre). En sammanfattning av språklärarstudenternas svar på bakgrundsenkä-
tens frågor finns i Tabell 17. Resultatet på frågan som handlar om läsförstå-
else presenteras separat i Figur 12.  

På enkätfrågan ”Anser du att du har en god läsförståelse i svenska (i jäm-
förelse med andra universitetsstudenter)”, var svarsalternativen över medel, 
medel eller under medel. Språklärarstudenternas uppfattning framgår av 
Figur 12. 
 
 

 
Figur 12. Språklärarstudenternas uppfattning om sin läsförståelse i svenska i jämfö-
relse med andra universitetsstudenter. 

Ingen i bakgrundsenkätgruppen ansåg att de har en svag läsförståelse, vilket 
möjligen kan förklaras med att det är ett positivt urval av studenter som be-
svarade enkäten. I gruppen över medel finns också 4 studenter som placerade 
sig mellan medel och över medel. Som en jämförelse kan konstateras att av 
de 11 studenterna som uppgivit att de har en läsförståelse över medel hade 
samtliga 20 poäng (60 % av provpoängen) eller mer på provet. De 17 stu-
denter som skattade sig själva som medel vad gäller läsförståelse hade lägre 
provpoäng. Detta tyder på att dessa språklärarstudenter hade en realistisk 
insikt om sin egen läsförståelse. Sammanställningen av övriga resultat från 
bakgrundsenkäten finns i Tabell 17. 
 
 
 
 
 
 
 

medel (61 %) 

över medel 
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Tabell 17. Sammanställning av resultaten från Bakgrundsenkäten. 

Fråga Studentsvar Studentsvar Studentsvar 
Vilket/Vilka anser 
du vara ditt/dina 
modersmål? 
 

26 studenter: 
svenska 

3 studenter: svenska 
+ ytterligare ett språk 

2 studenter: 
annat än 
svenska som 
modersmål 

Har du fått hela 
din grundskole- 
och gymnasieut-
bildning på 
svenska? 

27 studenter: ja 1 student: nej, på 
engelska 

 
 

 
Vilka språk talar 
du? 

 
28 studenter: 
svenska 

 
28 studenter: eng-
elska 

 
28 studenter: 
ytterligare ett 
främmande 
språk 

Har du läst andra 
kurser eller pro-
gram på någon 
högskola? 

14 studenter: ja 
(medel på läsförstå-
elseprov – 20,8 p) 
 

14 studenter: nej 
(medel på 
 läsförståelse-prov – 
16,9 p) 

 

 
Vilket år avslutade 
du din gymnasie-
utbildning? 

 
11 studenter: 1 eller 
2 år innan lärarut-
bildningen 

 
12 studenter:  
3–6 år innan lärarut-
bildningen 

 
5 studenter: 
7–20 år innan 
lärarutbild-
ningen 

Vilket program 
studenterna hade 
gått i sin gymnasi-
eutbildning? 

17 studenter: Sam-
hällsvetenskapligt 
program  

Övriga 11 studenter: 
Främst från Natur-, 
Barn och Fritid- och 
Hotell och Restau-
rangprogrammen. 

 
 

 
Som en sammanfattning av den tredje forskningsfrågan och språklärarstu-
denternas svar på sina reflektioner framkommer att studenterna främst upp-
levde texterna 3 (eng, gr.), 4 (sve, a.), 5 (eng, a.) och 6 (sve, a.) som mer 
besvärliga. Detsamma gällde frågorna till motsvarande texter. Texterna var 
de engelska och svenska texter som rubricerats som avancerade av lärar-
gruppen. Medelvärdet av korrekta svar för dessa texters samtliga frågor be-
räknades. För text 3 (eng, gr.) hade 67 % av språklärarstudenterna besvarat 
frågorna korrekt. För text 4 (sve, a.) var svarsfrekvensen 55 % korrekta svar, 
text 5 (eng, a.) 52 % och slutligen för text 6 (sve, a.) 51 % korrekta svar. 
Kritiken mot läsförståelseprovet gällde tiden som upplevdes för knappt till-
tagen, frågeformuleringar och rättningsmallen som av vissa studenter uppfat-
tades som oklar. De flesta språklärarstudenter (76 % av 92 studenter) upp-
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levde att de klarade läsförståelseprovet bra/ganska bra/OK. Flera positiva 
röster har funnits för läsförståelseprovet som en bra övning för att få en 
bättre insikt i sin egen läsförståelse av akademisk kurslitteratur. Flera (11 
studenter av 28) av språklärarstudenterna skattade sin egen läsförståelse som 
över medel i jämförelse med andra universitetsstudenter.  

4.4 Sambandet mellan språklärarstudenternas resultat 
på läsförståelseprovet och deras studieresultat 

Avsnittet besvarar forskningsfråga 4 - I vilken utsträckning kan ett samband 
påvisas mellan resultaten av det diagnostiska läsförståelseprovet och språk-
lärarstudenternas studieresultat? Språklärarstudenternas studieresultat redo-
visas genom att göra jämförelser mellan deras resultat på det diagnostiska 
läsförståelseprovet och deras uppnådda högskolepoäng. Dessutom görs jäm-
förelser då det gäller studenternas ålder och kön. Av de 97 språklärarstuden-
ter som gjorde det diagnostiska läsförståelseprovet på vårterminen och som 
godkände att vara med i studien var vid höstterminens start ett och ett halvt 
år senare totalt 48 studenter kvar i studier till lärare med inriktning mot 
språk. Övriga 49 studenter hade gjort någon form av avbrott i sina studier. 
Totalt betyder det att då de skulle börja sin fjärde termin på utbildningen 
hade 51 % av studenterna gjort ett avbrott i sina studier. Detta innebär att 
uppföljningen har skett på totalt 48 studenter.  

Resultaten av antalet uppnådda poäng på det diagnostiska läsförståelse-
provet och uppnådda högskolepoäng hos 48 språklärarstudenter efter tre 
terminers studier framgår av Figur 13. Skillnaden mellan kvinnor och män 
framgår också av figurerna. Det totala antal poäng studenterna kan uppnå 
efter tre terminers studier är 90 högskolepoäng. Observera att en punkt i 
figuren ibland kan motsvara flera studenters resultat. 
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Figur 13. Språklärarstudenternas resultat på läsförståelseprovet och deras högskole-
poäng efter tre terminers studier.   

Totalt 24 av de 48 språklärarstudenterna uppnådde 90 högskolepoäng efter 
tre terminers studier, och deras resultat på läsförståelseprovet skiftade från 6 
till 25 (av totalt 30) poäng. Spridningen är relativt stor beträffande både po-
äng på läsförståelseprovet och högskolepoäng. Vad gäller högskolepoäng 
varierade dessa mellan 60–90 högskolepoäng. För att få gå vidare behöver 
studenten mellan 70 och 80 högskolepoäng beroende på de förkunskapskrav 
som följande kurs har. Särskilda skäl kan föreligga och studenten kan erhålla 
dispens, då även ett lägre poängantal kan vara möjligt. Anledningarna till 
låga poäng på läsförståelseprovet kan vara flera, t.ex. att studenterna inte var 
så motiverade då de gjorde läsförståelseprovet och kunde ha fått ett högre 
resultat än vad de fick. För att ta reda på hur dessa studenter klarat sina stu-
dier valdes totalt tre studenter med goda studieresultat samt låga poäng på 
läsförståelseprovet ut och en mejlförfrågan skickades till dem. Samtliga 
språklärarstudenter hade i början på sin första termin möjlighet att dels delta 
i studieteknikseminarier, dels få stöd i en språkverkstad. Frågan som skicka-
des ut löd ”Använde du dig av Språkverkstan för stöd under den första ter-
minen på studierna?”. Två av de tillfrågade studenterna besvarade förfrå-
gan27. En skrev att hon/han inte använt sig av något stöd, den andra att   
studieteknikseminariet som hon/han deltagit vid var nyttigt, och att studierna 
gått bra tack vare hårt arbete. 

Studenternas högskolepoäng i förhållande till ålder och kön redovisas i 
Figur 14.  
 

                                                      
27 Personlig mejlkontakt, student NN och NN, 21 december, 2012. 
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Figur 14. Språklärarstudenternas högskolepoäng efter tre terminers studier i förhål-
lande till ålder och kön.  

Det framgår att spridningen av både de kvinnliga och manliga språklärarstu-
denternas högskolepoäng är stor. De manliga studenternas högskolepoäng 
varierar mellan 60 och 90 poäng och de kvinnliga studenternas mellan 63 
och 90 poäng. Vad gäller variationen av högskolepoäng hos olika ålders-
grupper framgår det att den är stor hos de studenter som är äldre än 27 år där 
poängantalet ligger mellan 63 och 90 poäng. Gruppen unga (20–21 år) stu-
denters högskolepoäng varierar däremot inte så mycket då studenternas po-
ängantal ligger mellan 78 och 90 poäng. 

För att mer i detalj undersöka de resultat som språklärarstudenterna upp-
nådde under sina studier gjordes en djupare analys. Syftet med denna redo-
visning var att se i vilken utsträckning resultatet av läsförståelseprovet korre-
lerar med studenternas studieresultat. Samtliga 97 språklärarstudenter som 
genomförde läsförståelseprovet delades upp i fyra grupper (utifrån kvartiler) 
på basis av poängen på läsförståelseprovet och två grupper, 44 studenter, 
studerades mer i detalj. En jämförelse gjordes mellan den undre kvartilen 
(grupp 1), d.v.s. den fjärdedel av studenterna som hade lägst poäng på läs-
förståelseprovet, och den övre kvartilen (grupp 2), d.v.s. den fjärdedel av 
studenterna som hade högst poäng på läsförståelseprovet. I den undre kvarti-
len (grupp 1) fanns 21 studenter och i den övre (grupp 2) 23 studenter. I den 
undre gruppen (grupp 1) hade studenterna mellan 4 och 13 poäng på läsför-
ståelseprovet. I den övre gruppen (grupp 2) låg poängen på läsförståelsepro-
vet mellan 21 och 26 poäng. De olika gruppernas poäng på läsförståelsepro-
vet, deras högskolepoäng efter tre terminers studier, om studenterna omregi-
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strerade28 sig under terminerna (vilket oftast betyder att de inte klarat proven 
vid första tillfället), hur många som gjorde avbrott samt de som inte betyg-
sattes av något skäl framgår av Figur 15. Figuren visar studenternas genom-
snittliga betyg på de olika kurserna som de läst under tre terminer. För bety-
gen gäller att studenterna bedöms med en sju-gradig betygsskala, där bety-
gen F och Fx är underkända och betygen E–A godkända med A som högsta 
betyg. Varje betyg studenterna fick registrerades och det antal studenter som 
fick betygsmedelvärdet A, B, C, D respektive E visas i figuren. Studenterna 
fick efter tre terminer sammantaget fem olika betyg i fem olika kurser. Figur 
15 visar också hur många studenter i de olika kvartilerna som fått de olika 
betygen.  Utöver detta framgår av figuren språklärarstudenternas omregistre-
ringar och avbrott liksom om de inte fått betyg alls. Studenternas medelvärde 
på läsförståelseprovet var för den undre kvartilen (grupp 1) 10 poäng, och 
för den övre kvartilen (grupp 2) 22 poäng. I den undre kvartilen fick studen-
terna ett medelvärde på högskolepoäng på 82, och i den övre kvartilen var 
motsvarande siffra 83 högskolepoäng.  
 

 
 
Figur 15. De två studentgrupperna, indelade i undre kvartil (grupp 1) och övre kvar-
til (grupp 2) och deras studieresultat efter tre terminers studier.   
 
Av resultaten framkommer att de språklärarstudenter som hade höga poäng 
på läsförståelseprovet också hade högre betyg. De hade färre omregistrering-

                                                      
28 Omregistrering = dokumentation i studieregister att en student har avsikt och rätt att delta i 
samma undervisning vid annat tillfälle. 
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ar och färre avbrott. Vidare var det färre av dessa studenter som inte blev 
examinerade.  

Skillnaden på högskolepoäng är inte så stor mellan grupperna, men bety-
get som studenterna har fått i kurserna skiljer med två betygsenheter. Medi-
anvärdet i betyg för den övre kvartilen (grupp 2) är betyget B, medan det för 
den undre kvartilen (grupp 1) är betyget D. Sammantaget kan sägas att de 
studenter som lyckades bättre på läsförståelseprovet också lyckades bättre i 
sina studier även om relativt många (9 studenter) ur den undre kvartilen 
(grupp 1) klarade av att få de betyg som krävs för att gå vidare i studierna. 

En jämförelse gjordes för de språklärarstudenter som hoppade av sina 
studier för att se hur stor del som var kvinnor respektive män och för att se 
på studenternas ålder. Avbrotten kan utgöras av allt från permanent avbrott i 
högskolestudierna till t.ex. byte av inriktning. Ibland gjorde studenterna ett 
tidigt avbrott i studierna och ibland gick de en eller flera terminer innan av-
brottet skedde. I vissa fall uppgav studenten inte att han eller hon avslutat 
sina studier utan uteblev enbart från lektioner och registrerade sig inte för ny 
kurs. Samtliga anledningar betraktas i denna studie som studieavbrott. Resul-
taten vad gäller studenternas avbrott redovisas i Tabell 18, där kön och ål-
dersfördelning framgår. Medelvärdet på läsförståelseprovet för studenter 
som gjort avbrott var 15,8. 
 
Tabell 18. Språklärarstudenternas avbrott, indelat i kön och åldersgrupper, antal och 
i procent. 
De språklärarstudenter som 
gjort avbrott 

Kvinnor Män 20–21 år 22 år och 
äldre 

Totalt 

Antal studenter som gjort 
avbrott 

35/72 
(49 %) 

14/25 
(56 %) 

20/25 
(80 %) 

29/72 
(40 %) 

49/97 
(51 %) 

 
Resultaten visar att 51 % av språklärarstudenterna vid starten av den fjärde 
terminen avbrutit sina studier vid denna lärarutbildning. Medelvärdet på 
läsförståelseprovet för de studenter som gjort avbrott var lägre (15,8) än för 
hela gruppen (16,7). Föreliggande studie bekräftar tidigare studier av Hem-
mingson (2007), Högskoleverket (2010) och Zaccheus (2013) att det före-
kommer många avbrott på lärarutbildningen, särskilt bland de manliga stu-
denterna. Denna studie visar, förutom att fler manliga än kvinnliga studenter 
gör avbrott (56 % manliga jämfört med 49 % kvinnliga), också att många 
unga studenter avbryter sina studier. Inte mindre än 80 % av alla språklärar-
studenter som påbörjade sina lärarstudier, och som då de började var 20–21 
år gamla, hade efter tre terminer avbrutit studierna. Anledningarna till av-
brott kan vara många. En anledning är att studenterna bedömer att utbild-
ningen är för svår, vilket för vissa studenter kan korrelera med ett svagt läs-
förståelseprovresultat. För att ta reda på anledningen till att studenter avslutat 
sina studier skickades en förfrågan ut via e-post till studenter som gjort av-
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brott i sina studier. E-posten skickades några månader in på den första stu-
dieterminen till 27 språklärarstudenter och till de studenter som inte svarade 
skickades två påminnelser. Totalt svarade 13 studenter på förfrågan om var-
för de hade hoppat av sina studier/gjort ett avbrott i studierna. Av de 13 stu-
denterna angav 7 studenter att avbrotten berodde på att utbildningen inte 
kändes rätt för dem. Detta resultat bekräftar vad som framgår av Svensson, 
Gustafsson och Reuterbergs (2001) studie om anledningarna till avbrott. 
Studenterna anser att de inte passar för yrket eller att de valt denna utbild-
ning eftersom de inte kommit in på den utbildning de önskat. Även rapporten 
från Högskoleverket (2010) om lärarstudenters orsak till avbrott visar samma 
resultat. Korrelationen mellan de olika variablerna, uppnådda högskolepoäng 
och antal poäng på läsförståelseprovet, är svag29 vilket visar att denna typ av 
diagnostiskt läsförståelseprov inte kan förutsäga hur studenterna framöver 
kommer att klara av sina studier. Det diagnostiska provet har gett låga pre-
diktiva värden och svaga kopplingar finns till studieframgång, om det inte 
gäller betygsmässig framgång, liksom till studenternas avbrott. Anledningen 
är att för både studieframgång och avbrott finns många andra variabler, som 
inte prövats i föreliggande studie, som påverkar resultatet.  

Sammanfattningsvis, för att besvara den fjärde forskningsfrågan, var 
spridningen stor i fråga om hur många högskolepoäng språklärarstudenterna 
uppnådde efter tre terminers studier. Männens resultat var något högre än 
kvinnornas på läsförståelseprovet. Gruppen unga studenter hade högre resul-
tat på läsförståelseprovet än de äldre studenterna. Många språklärarstudenter 
som deltog i studien avbröt sina lärarstudier, totalt 49 studenter av 97 (51 
%). Fler män (56 %) än kvinnor (49 %) gjorde avbrott och också en stor 
andel av de unga studenterna (80 %) gjorde avbrott. Resultaten visar att de 
studenter som lyckades bättre på läsförståelseprovet också lyckades betygs-
mässigt bättre i sina studier, även om många klarat minimikraven på kurser-
na. Då resultaten inte visade en stark korrelation mellan studenternas poäng 
på läsförståelseprovet och uppnådda högskolepoäng betyder det att ett prov 
av detta slag inte kan användas prediktivt. Det är många variabler som på-
verkar språklärarstudenternas studieresultat liksom deras eventuella avbrott 
från studierna.  

                                                      
29 Korrelationen mellan språklärarstudenternas provpoäng på läsförståelseprovet och deras 
studieresultat (högskolepoäng) var 0.22. 
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5 Validitet och reliabilitet 

I detta kapitel redovisas en validitets- och reliabilitetsgranskning som gäller 
denna studies forskningsprocess och forskningsresultat.  

Validitet förstås i denna studie enligt Wolmings (1998, s. 97) definition: 

Validering innebär en kontroll av trovärdigheten i det arbete man genomfört, att 
förvissa sig om styrkan på de empiriska bevisen, samt att bedöma rimligheten av 
de tolkningar som gjorts. 
 

Då forskaren strävar efter att samla in data i naturligt förekommande situa-
tioner och miljöer talar man enligt Bryman (2002) om ekologisk validitet. 
Vid sidan om begreppet validitet används i denna studie också begreppet 
trovärdighet (trustworthiness), som Lincoln och Guba (1985, s. 290; se även 
Bryman, 2002, s. 258) förordar då det gäller kvalitativ forskning. För studi-
ens reliabilitet används Wolmings (1998, s. 84) definition ”hur noggrant en 
mätning är genomförd”. 

Validitetsprövningen nedan sker kronologiskt efter forskningsprocessens 
gång. Som framgår av Resultatkapitlet har studiens analys bl.a. inneburit en 
granskning av utvecklingsprojektets diagnostiska läsförståelseprov (forsk-
ningsfråga 1). För att slutsatser ska kunna dras gällande provets användbar-
het har läsprovet även validitetsgranskats, vilket (också) redovisas i detta 
kapitel. Validitetsprövningen har alltså gällt läsprovet som sådant liksom 
läsprovet som en del av studien. 
 
Validitets- och reliabilitetsprövning av insamlingen och analysen av 
materialet 
För forskningsprocessen i föreliggande studie fokuserar jag min validitets-
granskning på att kontrollera trovärdigheten i den studie jag genomfört. Som 
Wolming (1998) förordar vill jag försäkra mig om att empirin är stark nog 
och att mina tolkningar är rimliga. Lincoln och Guba (1985) formulerar vissa 
kriterier som ska vara uppfyllda för att trovärdighet i en studie ska finnas. Ett 
av dessa gäller neutralitet (neutrality/objectivity) hos forskaren, som jag 
också vill belysa i min granskning av forskningsprocessen. En annan aspekt 
jag fokuserar på är insamlingen av materialet och analysen av detsamma. 
Studien behandlar ett diagnostiskt läsförståelseprov, dess utformning och 
resultat. Läsförståelseprovet är genomfört i en undervisningsmiljö och kan 
därför sägas ha ekologisk validitet. Huruvida den definition för läsförståelse 
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som jag valt att använda i studien kan appliceras på provet är väsentligt. 
Även utformandet av frågorna i läsförståelseprovet och reflektionsfrågorna, 
deras fokus, omfattning och ifall någon pilotundersökning genomfördes är 
av stor vikt.  

Genom en ingående beskrivning av språklärarstudenterna och studiekon-
texten, liksom hur studien genomfördes (se Kapitel 3), har jag gett förutsätt-
ningar för transparens av forskningsprocessen och forskningsresultaten 
såsom Creswell (2007, s. 209) förespråkar. När det gäller neutraliteten som 
forskare (Lincoln & Guba, 1985) gjorde jag mina val och tolkningar och 
undersökte det jag ansåg intressant. Resultaten blir av det skälet subjektiva 
och någon annan kanske hade gjort andra val och tolkningar. Som erfaren 
lärare och efter att ha arbetat med lärarutbildning under flera år har jag min 
uppfattning om miljön jag beskriver och hur lärarstudenter fungerar. Min 
egen inblandning (då inte som forskare) i det utvecklingsprojekt som före-
gick forskningsstudien påverkade också mina val i samband med studien. I 
studien har jag på alla sätt varit noga med att särskilja dessa båda roller. 

Innehåll, form och förutsättningar för det diagnostiska läsförståelseprovet 
var, såsom tidigare nämnts, redan beslutade då denna studie är baserad på ett 
utvecklingsprojekt. Detta innebar att jag som forskare inte hade kontroll över 
eller kunde påverka hur läsförståelseprovet utformades. Språklärarstudenter-
nas diagnostiska läsförståelseprov och deras reflektioner över provet samla-
des in av respektive kurslärare i direkt anslutning till genomförandet. In-
samlingen av kursutvärderingen liksom bakgrundsenkäten gjorde jag digi-
talt. Detta gällde också den uppföljning av studenternas studieresultat som 
genomfördes efter att studenterna hade avslutat sin tredje studietermin. In-
samlingen av samtliga språklärarstudenters svar behandlades enbart av mig 
som forskare och förvaras på säker plats. Dessutom skedde analyserna på så 
sätt att ingen student kan identifieras.  

Bedömningen av språklärarstudenternas svar på läsförståelseprovets frå-
gor baserar jag här på Westlunds (2013, s. 39) uttalande:  

Tillkortakommanden i bedömningar av elevers läsförståelse gjorde att läsforskare 
alltmer frågade sig om läsförståelse överhuvudtaget går att bedöma (Pearson & 
Hamm, 2005). Idag är många läsforskare överens om att läsförståelsetester har en 
viktig funktion att fylla, men att det inte finns ett lästest som samtidigt kan mäta 
hela komplexiteten i läsförståelsen.  

 
Frågan gäller vad som i läsförståelseprovet testas. Pettersson (2011, s. 34) 
hävdar vikten av att vid bedömning ”göra det viktigaste bedömbart och inte 
det enkelt mätbara till det viktigaste”. Validiteten i bedömningen av studiens 
diagnostiska läsförståelseprov kan ifrågasättas då det gäller vilken del av 
läsförståelsen som bedömts. Det sätt på vilket det diagnostiska läsförståelse-
provet bedömts i denna studie är ett sätt att pröva läsförståelsen. Det kan ses 
som ett försök att få kunskap om språklärarstudenternas förmåga att tillgo-



 

62 

dogöra sig akademisk kurslitteratur. För att öka validiteten av bedömningen 
rättade, förutom språklärarstudenterna, också jag de diagnostiska läsförståel-
seproven. Men för en riktigt valid bedömning borde fler oberoende bedö-
mare ha rättat proven (Bachman & Palmer, 2010).  

För att utröna om det diagnostiska läsförståelseprovet uppfyller de 
aspekter på validitet som kan fordras (Wolming, 1998; Lincoln & Guba, 
1985) genomfördes en validitetsbedömning (AUA) i enlighet med vad 
Bachman och Palmer (2010) förordar. En av de frågor som är aktuell är läs-
diagnosens validitet. Läsförståelseprovet reflekterade inte en fördjupad och 
nyanserad bild av läsförståelse enligt det teoretiska ramverk och den definit-
ion som ligger till grund för läsförståelsebegreppet i denna studie. Det fak-
tum att en ordentlig utprovning följt av en utvärdering inte genomfördes 
gjorde att läsförståelseprovets validitet kan ifrågasättas. Det diagnostiska 
läsförståelseprovet togs fram under tidspress och ett mer noggrant förbere-
delsearbete borde ha gjorts. Ju större konsekvenser ett prov kan få för prov-
tagare eller provanvändare, desto mer bevis behövs för att visa provets till-
förlitlighet (Wikström, 2013). Då denna studie visar att läsförståelseprovet 
inte fick så långtgående konsekvenser för provdeltagarna krävs därför färre 
bevis för provets validitet. Att det hela presenterades som ett prov och inte 
en övningsuppgift kan ha varit mindre lämpligt för vissa studenter. Andra 
validitetshot som kan ha förekommit vid läsförståelseprovet gäller exempel-
vis låg motivation hos språklärarstudenterna samt att provet var relativt långt 
och genomfördes av de flesta av studenterna i slutet av en lång arbetsdag. 
Rättningsmallen (Bilaga 7) kunde till sin utformning varit tydligare. Ytterli-
gare en aspekt som Wikström (2013) tar upp är vad provet eventuellt kan ha 
gjort med de språklärarstudenters självkänsla och självförtroende som inte 
lyckades så bra i det diagnostiska läsförståelseprovet. Det är känt att många 
studenter upplever provsituationer som stressande i sig och det har också 
skett i detta läsprov.  

Validitetsbedömningen visar att läsförståelseprovet också hade brister 
gällande utformningen av frågorna som var alltför enkelt formulerade då de 
inte prövade språklärarstudenternas reflektiva förmåga i tillräckligt hög grad. 
Frågorna i provet dominerades av ”söka och inhämta information”-frågor. 
Även reflektionsfrågorna kunde varit mer omfattande och utformningen mer 
stringent och fokuserad. Westlund (2010, s. 193) säger då det gäller typen av 
frågor i läsförståelseprov att ”Idag betraktas den bedömning av läsförståelse 
som utgår från att läsaren ska finna rätt svar i en text, som lågnivåfrågor på 
läsförståelse”. 

För att provet ska ha intern konsistens krävs det enligt Wikström (2013) 
att det ska finnas en samvariation mellan frågorna i provet. I denna studie 
genomfördes en split-half-analys (en reliabilitetsprövning för att beräkna 
korrelationen mellan två variabler) av det diagnostiska läsförståelseprovets 
frågor som visar ett acceptabelt resultat vad gäller konstruktionen av frågor. 
Det innebär att de 22 frågorna i det diagnostiska läsförståelseprovet var lik-
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värdiga. Vad gäller klassificeringen av frågorna på läsförståelseprovet kan 
diskuteras vilken typ av läsförståelse som mättes i de engelska frågorna till 
text 3 (eng, gr.) och frågorna 3-1, 3-2 och 3-3. De flesta frågorna i läsförstå-
elseprovet mätte läsförståelse av svenska texter. Klassificeringen av frågorna 
3-1, 3-2 och 3-3 (”sammanföra och tolka”-frågor) var inte självklar och kan 
ifrågasättas. Då det gäller genomförandet av reflektionen borde språklärar-
studenterna fått mer tid för den egna reflektionen. Nu skedde reflektionen i 
anslutning till läsförståelseprovet och studenterna fick enbart 10 minuter att 
besvara frågorna. För kategoriseringen och tematiseringen av språklärarstu-
denternas reflektioner skedde inte någon parallellkategorisering av en annan 
forskare. Detta borde ha skett för en starkare validitet. 

Den allmänna kursutvärderingen skedde i slutet på den första kursen och 
det finns risk att några av språklärarstudenterna inte kom ihåg så mycket av 
läsförståelseprovet som genomfördes vid terminsstart. Detta kan i sin tur 
påverka validiteten av kursutvärderingen genom att studenter låtit bli att 
svara av det skälet. Dessa frågor borde ha getts till studenterna vid ett tidi-
gare tillfälle. Vad gäller bakgrundsenkäten besvarades den av 28 språklärar-
studenter av de totalt 97 studenterna som godkänt att delta i studien. Det 
innebär att ungefär 30 % besvarade enkäten, alltså ett stort bortfall, men 
inget internt bortfall förekom. Den analys som gjordes av bakgrundsenkäten 
måste ses i ljuset av det faktum att endast cirka en tredjedel av studenterna 
deltagit. De studenter som besvarat bakgrundsenkäten angav en uppfattning 
men den är representativ bara för den studentgruppen. För att få fler studen-
ter att svara på bakgrundsenkäten hade det möjligtvis varit lämpligt att istäl-
let för att skicka ut bakgrundsenkäten göra ett personligt besök i de olika 
kursgrupperna. Då hade studenterna haft möjlighet att komma med frågor 
och kanske kunde intresset för att besvara bakgrundsenkäten ha blivit större. 
Uppföljningen av studieresultat skedde digitalt och de uppgifter som togs 
fram via Ladok avpersonifierades av hänsyn till språklärarstudenterna. En 
noggrann kontroll genomfördes i Ladok och olika beräkningar gjordes. 

Vad gäller reliabiliteten granskar jag det diagnostiska läsförståelseprovet 
och de hot som kan förekomma i varje steg i provprocessen (Crooks, Kane 
& Cohen, 1996). Dessutom granskas tillförlitligheten i mätningen som Wik-
ström (2013) förespråkar. Den interna konsistensen är en typ av reliabilitet 
som visar på tillförlitligheten i mätningen (Wolming & Wikström, 2010). 
Samtliga språklärarstudenter gjorde inte provet vid samma tillfälle. Detta var 
schematekniskt omöjligt och därför blir provets reliabilitet svagare. Frågan 
gäller då om resultaten blir desamma vid upprepade mätningar. Då det dia-
gnostiska läsförståelseprovet rör en enstaka mätning kan tillförlitligheten bli 
problematisk (Wikström, 2013). Då blir provkonstruktörens avvägning och 
provets tänkta tolkning och användning avgörande. Även formen för provet 
och målgruppen har enligt Wikström (2013, s. 41) betydelse. Det diagnos-
tiska läsförståelseprovets syfte var att ge språklärarstudenterna en insikt om 
sin läsförståelse av akademiska texter. Tanken att denna insikt enbart skulle 
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stödja studenterna i deras studier kan kanske göra att provet har sitt berätti-
gande, trots att tillförlitligheten är problematisk. Reliabiliteten för uppfölj-
ningen i Ladok är hög. En liknande uppföljning bör enkelt kunna utföras 
igen för att ta fram språklärarstudenternas studieresultat.  

Sammantaget kan sägas att genomförandet av det diagnostiska läsförstå-
elseprovet skett på ett tillförlitligt sätt. Analysen av det diagnostiska läsför-
ståelseprovet visar att en mer noggrann provprocess behövs för att stärka den 
validitet som krävs. Detta innebär att formen för läsförståelseprovet, såsom 
det såg ut i utvecklingsprojektet, läsförståelseprovets frågor och rätt-
ningsmall samt provbedömningen måste förberedas mer och att fler personer 
bör vara involverade i processen. De frågor som språklärarstudenterna fått 
att besvara i det diagnostiska läsförståelseprovet, reflektioner över läsförstå-
elseprovet, kursutvärderingen och bakgrundsenkäten bör kunna utarbetas 
mer för att bli tydligare och mer fokuserade och då också ge mer information 
om studenterna. Om en noggrann provprocess föregår provkonstruktionen 
bör ett likartat prov kunna användas för att förbereda lärarstudenter på den 
textgenre, akademisk kurslitteratur, som de förväntas kunna läsa och förstå 
under sin utbildning. 
  
Validitets- och reliabilitetsprövning av forskningsresultaten 
Då det gäller valideringen av forskningsresultaten fokuserar jag på sannings-
värdet och tillämpbarheten för min studie (Lincoln & Guba, 1985). I enlighet 
med Wolmings (1998) rekommendationer görs även en bedömning av rim-
ligheten i mina tolkningar av resultaten. 

Ett av de kriterier som Lincoln och Guba (1985) anser ska vara uppfyllt 
för en studies trovärdighet är sanningsvärdet (truth value/internal validity). 
Föreliggande studies resultat bekräftar delvis vad också andra har kommit 
fram till, t.ex. vad gäller svag läsförståelse hos studenter (Enefalk et al., 
2013) och att många lärarstudenter avbryter sina lärarstudier (Hemmingson, 
2007; Högskoleverket, 2010; Zaccheus, 2013). Ett annat av Lincoln och 
Gubas (1985) krav är kriteriet för tillämpbarhet (applicability/external vali-
dity). Detta innebär att resultaten kan tillämpas i andra kontexter, vilket bör 
kunna ske med studiens resultat. Ett jämförligt läsförståelseprov för att höja 
studenters läsförståelseinsikt av akademisk kurslitteratur kan anordnas vid 
andra lärarutbildningar.  

De resultat som framkommit i studien presenteras enbart i denna studie 
och samtliga resultat finns bevarade på säker plats och analyserades enbart 
av mig som forskare. Resultaten ska ses mot bakgrund av de val jag gjort då 
det gäller vad som redovisas. Samtliga resultat avpersonifierades och av 
studien kan inte utläsas vem av språklärarstudenterna som fick visst resultat. 
Huruvida de resultat som framkommit i studien av språklärarstudenternas 
läsförståelse av akademisk kurslitteratur är tillräckliga för att konstatera 
eventuell svag läsförståelse av denna textgenre kan diskuteras. Något som 
kan ha påverkat provresultaten i denna studie var att språklärarstudenterna 
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efter det diagnostiska läsförståelseprovet fick möjlighet till stöd i studietek-
nik. De uppmanades att söka stödet, vilket skedde i syfte att hjälpa studen-
terna vidare i sin språklärarutbildning. Det innebär att studieresultaten kan ha 
förbättrats hos de studenter som utnyttjade tillfällena till hjälp. 

En av frågorna i denna studie var om det diagnostiska läsförståelseprovet, 
såsom det var utformat i det utvecklingsprojekt som ligger till grund för stu-
dien, hade ett prediktivt värde för språklärarstudenternas kommande studie-
resultat. Det innebär enligt Wikström (2013, s. 48) att man vill uttala sig om 
något som ska hända i ett längre perspektiv. Korrelationen mellan språklä-
rarstudenternas resultat på läsförståelseprovet och deras högskolepoäng var 
svag och detta visar att denna typ av läsförståelseprov inte har något predik-
tivt värde. Skälet är sannolikt att det är för många okända variabler som på-
verkar studenternas studieframgång, t.ex. den sociala miljön, lärarna och 
studenternas motivation vilket inte prövats i denna studie.  

För att öka validiteten då det gäller resultaten från språklärarstudenternas 
reflektioner över sin insikt om läsförståelse (reflektioner från läsförståelse-
provet, kursutvärdering och bakgrundsenkät) gjordes hela processen transpa-
rent. Det som resultaten speglar, vikten av studenters insikt om sin förmåga, 
är något som flera forskare anser är väsentligt (Pintrich, 2002; Hatton & 
Smith, 1995; Westlund, 2009) och är därför angeläget att belysa. Även då 
det gäller tolkningarna av de resultat som framkom vid uppföljningen i La-
dok, baserade på studieresultatfakta, är dessa tydligt redovisade för att öka 
validiteten. 

För reliabiliteten i forskningsresultaten är ett av Lincoln och Gubas 
(1985) kriterium för en tillförlitlig studie consistency/reliability. Eller som 
Wikström (2013) förordar, tillförlitligheten i en mätning. Den aspekt jag har 
tittat på gäller alltså om det kan garanteras att resultaten blir likartade vid en 
annan prövning.  Denna studies resultat gäller just den grupp språklärarstu-
denter som genomförde det diagnostiska läsförståelseprovet vid ett lärosäte 
en viss studietermin. Gruppen språklärarstudenter hade vissa bakgrundskun-
skaper i läsförståelse. Resultaten är unika då exakt samma prov med samma 
förutsättningar är omöjligt att upprepa. Det är dock möjligt att återanvända 
provet med samma metoder då materialet är till förfogande i bilagor med 
explicit beskrivning av forskningsprocessen. Om detta ska ske föreslår jag 
dock vissa förbättringar (se Kapitel 6). 

Sammantaget kan sägas att hög validitet och reliabilitet har eftersträvats i 
forskningsresultaten i de delar där detta har varit genomförbart. Resultaten 
och hur dessa har räknats fram och tolkats har tydligt redovisats i syfte att 
göra det hela transparent. 
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6 Diskussion  

I studien har använts data kring ett läsförståelseprov som togs fram inom 
ramen för ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen med inriktning mot 
språk. Studiens syfte var att undersöka språklärarstudenternas läsförståelse 
genom ett diagnostiskt läsförståelseprov i början av deras utbildning och 
som en förutsättning för att klara av studierna. I detta kapitel diskuteras stu-
diens resultat och vilka slutsatser som kan dras gällande läsförståelseprovet 
och språklärarstudenternas läsförståelse. Kapitlet innehåller också pedago-
giska implikationer och anger förslag till fortsatt möjlig forskning inom om-
rådet.    
 
Formen för det diagnostiska läsförståelseprovet 
Det diagnostiska läsförståelseprovet, som användes i utvecklingsprojektet 
och som undersöktes i denna studie, var baserat på akademisk kurslitteratur. 
Studien visade att läsförståelseprovet hade brister. Främst hade dessa att göra 
med att det diagnostiska läsförståelseprovet hade många frågor som krävde 
detaljkunskaper och få frågor som testade studenternas reflekterande läsning. 
Så mycket som drygt 60 % av samtliga provfrågar var så kallade ”söka och 
inhämta information”-frågor. Läsförståelseprovet undersökte inte i tillräck-
ligt hög utsträckning språklärarstudenternas förmåga att tolka och reflektera 
kring de lästa texterna. Dessa förmågor är mycket viktiga för studenternas 
förutsättningar att klara av lärarutbildningen. En slutsats är att relationen 
mellan olika frågetyper bör vara sådan att en relativt större andel frågor prö-
var studenternas reflektiva förmåga. De brister som formen för läsförståelse-
provet visade, främst gällande läsförståelseprovets frågor, minskade möjlig-
heterna att genom provet förutsäga studenternas kommande studieresultat.  

Validitetsbedömningen (AUA) som genomfördes för att undersöka läsför-
ståelseprovets tillförlitlighet visade att konsekvenserna och besluten för 
provdeltagarna inte var negativa, då resultatet på läsförståelseprovet inte 
innebar några särskilda konsekvenser för studenterna. Utbildningsanordna-
rens syfte med läsförståelseprovet var enbart att testa studenternas läsförstå-
else i början av utbildningen som i ett led att finna lämpliga åtgärder för att 
stödja deras fortsatta studier och minska antalet avhopp. Enligt Wikström 
(2013) behöver ett prov flera bevis för att visa sin tillförlitlighet ju större 
konsekvenser ett prov kan få för provtagare eller provanvändare. Utveck-
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lingsprojektets läsförståelseprovet var dock ett så kallat low-stake-prov30 och 
därför behövs färre bevis enligt Wikström (2013) för dess validitet. Frågan 
om det går att resonera på detta vis kan diskuteras, d.v.s. om man på ett ne-
utralt sätt kan avgöra var gränsen går för ett provs validitet beroende på an-
vändning. Wolming och Wikström (2010) har undersökt om praktiken följer 
teorin då det gäller validitet, eller om det finns en diskrepans mellan teorins 
ibland idealiserade förhållanden och praktikens många oförutsedda hänsyn 
som behöver tas i samband med att ett provs validitet prövas. De kommer 
fram till att ”validity theory is difficult to put into practice and that there is a 
need for guidance on how to prioritise validity questions and interpret validi-
ty evidence” (Wolming & Wikström, 2010, s. 117).     

Utbildningsanordnaren har fått värdefull information då en prövning av 
språklärarstudenters läsförståelse genomförts genom det diagnostiskta läs-
förståelseprov som användes i denna studie. De resultat som studien visar 
kan användas för vidare bearbetning av ett liknande prov. Om formen för 
läsförståelseprovet förändras kan det kanske få en större förutsägbarhet. 
Provprocessen måste påbörjas i god tid innan provtillfället. Hur mycket en 
lärarstudent behöver kunna innan utbildningen börjar jämfört med vilka för-
mågor studenten genom utbildningen kan träna upp, är viktigt att fundera 
över. Om ett enskilt läsförståelseprov kan ge tillräcklig information om stu-
denternas läsförståelse kan också diskuteras, liksom vilken vikt som bör 
läggas på ett diagnostiskt läsförståelseprov. 

 
Resultatet av det diagnostiska läsförståelseprovet 
Resultatet av det diagnostiska läsförståelseprovet visar att medelvärdet var 
relativt lågt, 16,7 poäng av 30 möjliga. Detta trots att det vid granskningen 
av provuppgifternas fördelning framkom att över 60 % av provuppgifterna 
bestod av den enklare formen av frågor, ”söka och inhämta information”-
frågor. Det tyder på att många av de språklärarstudenter som deltog hade 
svårigheter att läsa och förstå läsprovets texter som var baserade på akade-
misk kurslitteratur. Huruvida de resultat som framkommit i studien är till-
räckliga för att konstatera eventuell svag läsförståelse av denna textgenre 
kan diskuteras. Forskare som Pearson och Hamm (2005) och Westlund 
(2013) hävdar att läsförståelse är svår att bedöma. Samtidigt säger forsk-
ningen att läsförståelsetester har en viktig funktion att fylla. 

Studenter som börjar sina högskolestudier behöver ha god läsförståelse av 
formella texter, som förekommer redan i gymnasieskolan, för att kunna till-
godogöra sig akademisk kurslitteratur (jmf Bergman, 2013). Då studenternas 
bakgrundskunskaper skiljer sig mycket åt kan ett läsförståelseprov ge både 
studenterna och utbildningsanordnaren en insikt om vad som eventuellt bris-

                                                      
30  Ett low-stake prov, d.v.s. ett prov utan konsekvenser för eleverna, är ett prov där det inte 
har någon egentlig betydelse för eleven om provresultatet är bra eller dåligt (ref. H. Eklöf, 
personlig kontakt, 28 februari, 2014). 
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ter hos nybörjarstudenter. Så länge vi inte har antagningsprov31 till lärarut-
bildningen är utbildningsanordnaren, anser jag, skyldig att ge de studenter 
som är behöriga att antas till utbildningen både stöd och rimliga möjligheter 
att klara av sina studier. Detta bör gälla för studenterna även om de initialt 
har en bristande förmåga i t.ex. läsförståelse. Läsförståelseprovet som ge-
nomfördes av 97 (av totalt 137) språklärarstudenter hade kanske haft ett 
annorlunda resultat om samtliga studenter deltagit. Anledningarna till varför 
många studenter valde att inte delta kan inte besvaras då dessa studenter inte 
angivit någon orsak till att de uteblev. Skälen var förmodligen flera, t.ex. 
bristande motivation, ointresse eller att studenterna hade ett svagt provresul-
tat och inte ville visa detta. Det hade varit intressant att veta om resultatet 
sett annorlunda ut om samtliga studenter deltog och om provresultatet då 
hade blivit högre eller lägre. 

 
Språklärarstudenternas reflektioner 
Språklärarstudenterna angav i sina reflektioner över läsförståelseprovet att 
de hade problem med tre specifika texter. De texter som utmärkte sig var två 
svenska texter, 2 och 6, som klassificerats som avancerade texter. Den tredje 
texten (text 3) var från en engelsk kursbok. I själva provresultaten visade det 
sig också att några av studenterna inte besvarat frågorna på texterna alls. 
Detta gäller samtliga provtexter. Förmodligen var ett skäl till detta att stu-
denterna hade en bristande vana att läsa just denna textgenre. Forskningen 
talar om vikten av metakognition som kan fördjupa och vidga insikten av 
textförståelse (Keene & Zimmermann, 2003). Westlund (2009) säger att 
metakognition utvecklar läsförståelsen. I min studie framkommer språklärar-
studenternas problem med dessa texter vilket är en viktig information för 
både studenten och utbildningsanordnaren. I bakgrundsenkäten skulle språk-
lärarstudenterna besvara frågan hur de uppfattade sin egen läsförståelse i 
jämförelse med andra högskolestudenter. Jämför man hur studenterna upp-
fattade sin läsförståelse kan konstateras att detta till viss del korrelerade med 
studenternas provpoäng på läsprovet. De studenter som ansåg sig ha en läs-
förståelse på ”över medel” hade en relativt hög provpoäng, minst 20 poäng 
av 30 möjliga. Övriga studenter, som skattade sin egen läsförmåga till ”me-
del” hade lägre provpoäng. Detta kan tyda på att studenterna genom läspro-
vet och reflektionerna fått, eller redan haft, en insikt om sin läsförståelse. Ett 
sätt att öka sin insikt är genom reflektion (Hatton & Smith, 1995), som dess-
utom är en central komponent inom metakognitionen. Det bör vara värdefullt 
för studenter att i ett tidigt skede av utbildningen, eller kanske redan innan 
utbildningen startar, få möjlighet att pröva sin egen läsförståelse och även bli 
varse eventuella brister. Det är angeläget att utbildningsanordnaren erbjuder 
studenterna denna möjlighet till insikt och ger riktat stöd. Det kan vara avgö-
                                                      
31 Enligt gällande förordning tilldelas högst en tredjedel av platserna genom antagningsprov 
(SFS 1993:100, kapitel 7, § 13). 
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rande att ge studenterna någon form av prov eller övning för att förbereda 
dem inför studierna. 

Utformningen av reflektionsfrågor, kursutvärdering och bakgrundsenkät 
visar att samtliga kräver förbättringar om de ska användas på nytt. Resulta-
ten i studien visar att reflektionsfrågorna inte ska vara så öppet formulerade 
utan bör utformas tydligare, vara mer stringenta och mer fokuserade samt till 
antalet vara fler så att de täcker det som eftersträvas. Att utforma mer speci-
fika reflektionsfrågor om varje text och också ha med varför-frågor vore 
önskvärt. Kursutvärderingsfrågorna kunde också varit fler och mer specifice-
rade för att få utförligare svar och kommentarer från språklärarstudenterna. 
Även bakgrundsenkäten och dess frågor kunde ha varit mer fokuserade på 
det som rörde just språklärarstudenternas läsförståelse och i vilken utsträck-
ning de använde sig av det stöd som erbjöds. Studenterna bör få längre tid att 
göra sina reflektioner och även diskutera dessa med andra språklärarstuden-
ter liksom med sin kurslärare. Ofta kan ytterligare information om studenter-
nas reflektioner framkomma vid en efterföljande diskussion. Det hade varit 
angeläget att veta hur mycket tid studenterna själva lade ner på att just för-
bättra studietekniken och läsförståelsen. Det hade också varit intressant att 
veta om studenterna hade föredragit en annan form av stöd än den som er-
bjöds och i så fall hur det skulle varit utformat. 

Som tidigare nämnts (se 4.4) hade språklärarstudenterna möjlighet att gå 
på stödundervisning vilket också flera av studenterna gjorde32. Det tyder på 
att studenterna uppskattade den möjligheten. Stödet gavs som en konsekvens 
av läsförståelseprovets resultat och var en del av utvecklingsprojektet. Stu-
denter som uppnår låg provpoäng och kanske också lyckas mindre bra i sina 
studier behöver stöd för att bättre klara av sina lärarstudier. Forskning visar 
att stöd är positivt för svaga33 studenter (Black & Wiliam, 1998a; Balan, 
2012). Det stöd som språklärarstudenterna fick var dels riktat till samtliga 
studenter, dels individuellt. Syftet var att underlätta för studenterna och 
bland annat öka deras läsförståelse. Åtgärderna som vidtas som ett resultat 
av ett diagnostiskt test ska vara fördelaktiga inte bara för utbildningsanord-
naren utan också för studenterna, som får veta vilka krav som gäller och får 
stöd för att utvecklas vidare (Bachman & Palmer, 2010, s. 453). Stöd kan ges 
för att på olika sätt underlätta studenternas studier. Forskning gjord av 
Yaworksi, Weber och Ibrahim (2000) (citerad i Cox et al., 2003) har visat att 
några av de egenskaper som gör studenter framgångsrika är att de har studie-
rutiner, studiestrategier och tar ansvar för sitt eget lärande. Detta kan kopplas 

                                                      
32 De ”stöttaseminarier” som studenterna under kursens gång hade möjlighet att delta i utnytt-
jades av totalt 29 språklärarstudenter (kan gälla samma studenter vid de tre olika tillfällena). 
Stödet gällde främst studieteknik och särskilt läsförståelse. Några av de kommentarerna stu-
denterna gav om seminarierna var: Student 1: Självförtroende i den egna studietekniken, 
Student 2: Har fått förståelse för hur andra lär sig och Student 3: Strukturera läsningen. 
33 Vilka elever/studenter som klassificeras som svaga är baserat på dels provresultat, dels 
elevens/studentens lärares rekommendation.  
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till den metakognitiva förmåga som är en viktig faktor för framgångsrika 
studier. En av de olika former av stöd som kan ges talar föreliggande forsk-
ning för, att fortsatt ge studenterna insikt om sin läsförståelse i ett tidigt 
skede i studierna.  

 
Uppföljningen av studieresultaten 
Som tidigare nämnts var korrelationen mellan poäng på läsförståelseprov 
och studieresultat svag. Detta innebär att något större samband inte har kun-
nat visas mellan studenternas resultat på läsförståelseprovet och deras studie-
resultat uttryckt i antalet godkända högskolepoäng efter tre terminers studier. 
Det finns studenter både med höga och låga poäng på det diagnostiska läs-
förståelseprovet som under denna period uppnått maximalt antal högskole-
poäng. Detta tyder på att provet inte hade något prediktivt värde. Däremot 
visade studien också att många studenter som lyckades mindre bra i läsför-
ståelseprovet fick svårare att klara av utbildningen med höga betyg och utan 
att göra omprov och omregistreringar. Resultatet kan till viss del vara kopp-
lat till det stora antalet avbrott hos studenterna, eftersom studien kan visa en 
viss tendens att de som gjort avbrott hade lägre poäng på det diagnostiska 
läsförståelseprovet. Kanske medförde läsförståelseprovet att en del studenter, 
då de kände att provet var svårt, bestämde sig för avbrott. Gruppen språklä-
rarstudenter som avslutade sina lärarstudier hade 15,8 (av totalt 30) poäng på 
läsförståelseprovet att jämföra med 17,8 poäng för den grupp studenter som 
studerade vidare. Att denna typ av diagnostiskt läsförståelseprov inte visar 
en tydlig korrelation34 mellan provpoäng och kommande studieresultat gör 
att en annan utformning av diagnostiskt prov kan vara intressant att pröva. 

Resultaten från uppföljningen av språklärarstudenternas studier visar, som 
nämnts, att en stor del av de studenter som påbörjade sin lärarutbildning då 
studien genomfördes senare gjorde avbrott. Avhoppen var särskilt många i 
den yngre gruppen (20–21 år) studenter, 80 % av de 25 studenterna, men 
även vad gäller hela studentgruppen. Av de 97 språklärarstudenterna som 
gjorde det diagnostiska läsförståelseprovet var det enbart 48 studenter kvar i 
studier då tre studieterminer avslutats. När det gäller de manliga studenternas 
avbrott, 56 % av de totalt 25 studenterna, finns liknande resultat även i andra 
studier (Hemmingson, 2007; Högskoleverket, 2010). Att avbrotten är så 
många är ett problem för studenterna som investerat studietid, resurser och 
energi på att påbörja en utbildning som de inte avslutar. Även för utbild-
ningsanordnaren och ytterst sett för samhället är det ett problem, eftersom 
grupper planeras och lärarresurser anskaffas för det antal studenter som på-
börjar sina studier. Det vore då bättre att fler studenter i början av sina stu-
dier är säkrare på att de gjort ett korrekt val. Genom denna typ av prov (eller 

                                                      
34 Korrelationen mellan språklärarstudenternas provpoäng på läsförståelseprovet och deras 
studieresultat (högskolepoäng) var 0.22. 
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liknande prov/övningar) kan utbildningsanordnaren tidigt, kanske redan in-
nan studenterna påbörjar sina studier, visa vad som krävs under utbildning-
en. Ett annat sätt att försöka förhindra de många avbrotten bland unga språk-
lärarstudenter kan vara att kräva arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet 
som t.ex. utlandsstudier omfattande ett eller två år innan studenterna är behö-
riga att söka till lärare. Om studenterna inte kommer direkt från gymnasiet 
har de större möjlighet att hinna fundera på yrket och utbildningen innan de 
söker. Som tidigare nämnts har anledningen till avbrott undersökts i flera 
studier (Svensson et al., 2001; Högskoleverket, 2010) och föreliggande stu-
die bekräftar vad dessa kommit fram till. En av de främsta anledningarna till 
avbrott är studenternas insikt att utbildningen inte var rätt för dem. I denna 
studie har en förfrågan gått till språklärarstudenter som gjorde avbrott under 
sin första studietermin och 7 av 13 studenter svarade att anledningen var just 
denna. 

 
Slutsatser från resultaten 
Av studien framgår att den form av diagnostiskt läsförståelseprov som ge-
nomfördes i utvecklingsprojektet kan förbättras för förnyad användning. En 
förutsättning är att kurslitteraturen som kommande prov baseras på är rele-
vant och att en mer noggrann provprocess föregår provkonstruktionen. Be-
greppet läsförståelse borde också analyseras för att man före provet tydligt 
har klart för sig vad provet ska mäta. Det faktum att läsförståelse är svårt att 
mäta bör tas med i planeringen. Dessutom bör de frågor som ges vara mer 
inriktade på att pröva studenternas reflekterande förmåga än vad som var 
fallet i läsförståelseprovet i denna studie. 

Studien visar att avbrotten från lärarutbildningen den aktuella terminen 
var många. Detta är inte specifikt för just denna lärarutbildning men orsa-
kerna bör utredas mer, särskilt för gruppen unga studenter. Studien visade att 
många studenter ur just denna grupp avbröt sina studier. Det är positivt att 
fler studenter söker sig till lärarutbildningen, men gör de avbrott i utbild-
ningen är det en liten tröst. Idag söker sig fler kvinnor än män till lärarut-
bildningen (jfr Högskoleverket, 2009) och eftersom det är viktigt att få fler 
studenter att söka sig till utbildningen, borde också kraft riktas mot att locka 
fler manliga studenter. Då medeltalet för resultatet på läsförståelseprovet var 
relativt lågt i denna studie kan en försiktig slutsats dras nämligen att studen-
terna som sökte till språklärarutbildningen i denna studie var ganska svaga 
då det gäller läsförståelse, speciellt läsförståelse av akademisk kurslitteratur 
(jfr Broady, Börjesson & Bertilsson, 2009; Högskoleverket, 2009).    

Studien visar att språklärarstudenter är positiva till studieteknikstöd och 
att lärarstudenter bör förberedas på den akademiska textgenren de förväntas 
kunna läsa och förstå under sin utbildning. Läsförståelse av akademisk kurs-
litteratur är en förutsättning för lyckade studier (Bergman, 2013). Studenter-
na kan vara hjälpta av att få en insikt om sin egen läsförståelseförmåga, nå-
got de själva uppskattar enligt föreliggande studie. Det är väsentligt att få 
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reflektera över sin förmåga och kunna vidta åtgärder för att förbättra sin 
egen situation och möjlighet att klara av studierna bättre.  

 
Pedagogiska implikationer av studien 
Som tidigare beskrivits var utvecklingsprojektet startpunkten för denna stu-
die. Syftet var att undersöka språklärarstudenters läsförståelse genom ett 
diagnostiskt läsförståelseprov i början av deras studier som en förutsättning 
för att klara av studierna. Med utgångspunkt i studiens resultat redovisas här 
vilka pedagogiska implikationer studien kan anses medföra. 

Med tanke på språklärarstudenternas svar på de olika reflektionerna och 
deras kommentarer finns all anledning att i ett tidigt skede ge stöd till stu-
denterna, i studieteknik i allmänhet och i läsförståelse i synnerhet. Denna 
studies läsförståelseprov kan vara ett exempel på utformning av ett läsförstå-
elseprov som prövar språklärarstudenters läsförståelse av akademisk kurslit-
teratur. Det förutsätter förbättringar, t.ex. av de slag som föreslås ovan.   
  En viktig pedagogisk åtgärd av studien som redan är genomförd gäller ett 
förändrat mottagande av nya språklärarstudenter som nu sker på institutionen 
studien gäller. Syftet för dessa förändringar var att studenterna skulle få re-
flektera över sin läsförståelse av akademiska texter. Detta startade genom att 
en utförlig diskussion skedde i lärargruppen som var involverad i kurserna 
för nybörjarstudenterna på språklärarutbildningen. Beslutet blev att sedan 
några terminer, nu och tills vidare, genomförs en Litteraturanalys för lärar-
studenter vid starten av deras lärarutbildning. Hela processen och det sam-
spel som skett (mellan forskningsstudien och pågående lärarutbildning) är ett 
exempel på hur forskning kan utveckla en praktisk verksamhet. En lösning 
söktes för de problem som framkom i utvecklingsprojektet och de resultat 
som studien visade gav upphov till den form av litteraturanalysövning ny-
börjarstudenterna nu genomför. Den form av läsförståelseprov som studien 
utforskat förändrades och syftet var främst stödjande för studenterna och 
utformades som en övningsuppgift. Nybörjarstudenter fick göra en littera-
turanalys där texterna, precis som i det diagnostiska läsförståelseprovet som 
användes i studien, var tagna från studenternas kommande kurslitteratur. 
Mer tid än vid det diagnostiska läsförståelseprovet gavs till studenternas 
egen reflektion, både enskilt och i grupp. Ingen regelrätt rättning av studen-
ternas svar gjordes utan svaren diskuterades och samlades in. Studenterna 
fick sedan möjlighet att gå en frivillig kurs i studieteknik. Alternativt anord-
nades studieteknikföreläsningar för samtliga studenter. De flesta studenterna 
har varit positiva till övningsuppgiften vid samtliga tillfällen då den utförts. 
Från en av de omgångar då denna litteraturanalys genomfördes granskades 
68 studenters svar. På frågan hur de upplevde litteraturanalysen svarade 36 
%, av de totalt 68 studenterna, att analysen var svår. Att analysen varken var 
svår eller lätt svarade 62 %, övriga 2 % besvarade inte frågan. Av samtliga 
studenter (68) önskade 68 % (46 studenter) delta i den frivilliga studieverk-
staden. Studieverkstaden bestod av sju olika seminarier då studenterna fick 
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träna studieteknik genom att främst använda kurslitteraturen. Många studen-
ter deltog i den frivilliga studieverkstan och vissa av seminarierna hade hög 
närvaro, vilket visar att studenterna gärna tar emot denna form av stöd initi-
alt i sina studier. Även under andra terminer då analysen har genomförts kan 
positiva student- och lärarreaktioner noteras. Denna typ av övning bör kunna 
genomföras även vid andra lärarutbildningar. Litteraturanalysövningen leder 
sannolikt till större förståelse för textbearbetning hos studenterna.  
 
Fortsatt forskning 
Mina förslag till fortsatt forskning gäller främst två frågor. För det första 
behövs det forskning kring hur man kan förbereda de lärarstudenter som är 
behöriga att starta en lärarutbildning på bästa sätt. Forskningen bör besvara 
frågor som t.ex. om en ökad insikt hos studenterna gällande eventuella bris-
ter i deras bakgrundskunskaper kan förbättra studenternas kommande stu-
dier. Fokuseringen bör inriktas på lärarstudenters egna reflektioner på sitt 
lärande och hur studenternas lärande kan stödjas och förbättras. En sådan 
forskning kan utgå från bland annat föreliggande studie. Även frågan om hur 
en förberedande kurs skulle ge studenterna bättre förutsättningar i kom-
mande studier vore intressant.  

Denna studie visade att en stor del av lärarstudenterna, särskilt i gruppen 
unga studenter, gjorde avbrott i sina lärarstudier, vilket leder till en annan 
fråga som bör utforskas mer. Det krävs fortsatt forskning kring hur man kan 
komma tillrätta med det stora antalet avbrott som är till nackdel både för 
lärarstudenter och utbildningsanordnare och för samhället i stort. 

Det finns förstås frågor som kan leda till ytterligare forskning: t.ex. hur ett 
diagnostiskt prov kan få ett prediktivt värde för lärarstudenters kommande 
studier; vilka förkunskaper som bör ställas på lärarstudenter, inte bara då det 
gäller läsförståelse; hur lärarstudenter klarar sina lärarstudier över tid; hur 
lärarstudenter upplever sin utbildning då den är avslutad; hur ett antagnings-
prov till lärarutbildningen kan se ut. 

 
Slutord 
Licentiatstudien har bidragit till att öka vår förståelse för hur ett diagnostiskt 
läsförståelseprov, som gäller språklärarstudenters läsförståelse av akademisk 
kurslitteratur, kan fungera. Utöver det framgår av studien att en stor del av 
språklärarstudenterna har gjort avbrott, särskilt bland gruppen unga studen-
ter. Genom studenternas reflektioner har också tydliggjorts behovet av meta-
kognition och studenternas insikt om sin egen läsförståelse av akademisk 
kurslitteratur. Studenterna bör ges olika möjligheter till stöd i ett tidigt skede 
av lärarutbildningen. Det är viktigt att få de skickligaste studenterna att söka 
sig till lärarutbildningen (Barber & Mourshed, 2007). Det är också viktigt att 
ge en så bra lärarutbildning som möjligt, genom bland annat stöd och upp-
följning, så att de studenter som går utbildningen blir framgångsrika studen-
ter och senare kompetenta lärare i våra skolor. Med en bra utbildning av hög 
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kvalitet, där kraven specificeras i ett tidigt skede, tror jag att vi kan locka fler 
och mer kvalificerade och motiverade studenter till läraryrket. Förhopp-
ningsvis kan då också yrkets status höjas. Gustafssons analys (2014) av 
PISA-provets senaste nedslående resultat visar att resultaten bland annat 
beror på en lägre kompetens bland lärare. I Dagens Nyheter skrivs om att 
kraven för att komma in på lärarutbildningen har sänkts (Örstadius, 2013a; 
2013b). Kraven bör höjas och de studenter som då eventuellt inte kommer 
in, men vill bli lärare, ska ges möjligheter att läsa in olika färdigheter som 
framöver kanske kommer att vara ett formellt krav för att bli behörig till 
lärarutbildningen. Lärarutbildning är central för allas vår framtid och därför 
är det angeläget att våra lärarstudenter är kompetenta och bland annat kan 
läsa akademisk text så att de klarar sina studier.  
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7 English summary 

Reading comprehension is a basic skill for everyone to function in society, 
and university students specifically need reading comprehension of academ-
ic texts (Bergman, 2013). However, there are indications that the reading 
comprehension of young people is declining (European Commission, 2012). 
This study focused on the reading comprehension of language teacher stu-
dents and the diagnostic reading comprehension test that was the main mate-
rial for this study was originally part of a development project. In the devel-
opment project the reason for giving the language teacher students this test 
was partly because several students dropped out of the programme; one rea-
son for this might be that the students found the studies too difficult. This 
diagnostic reading comprehension test was used to examine if the test could 
work as a prognostic instrument to indicate the students’ possibilities to suc-
ceed in their future studies. The intention was that if this was the case stu-
dents with low scores would be offered study support at the beginning of 
their studies.  

The starting point for this study is teacher education and the focus of the 
study is language teacher students’ reading comprehension in academic stud-
ies. The aim of the study is to describe, analyse and interpret the reading 
comprehension of language teacher students at the beginning of their univer-
sity studies (Ref. Section 1.1). 
The research questions are: 
1. What form did the diagnostic reading comprehension test of the develop-
ment project have at the beginning of the teacher education for language 
teacher students? 
2. What does the diagnostic reading comprehension test at the beginning of 
the studies indicate regarding the language teacher students’ reading com-
prehension of academic course literature? 
3. What do the language teacher students’ reflections show concerning the 
reading comprehension test and their insights into their own reading com-
prehension of academic course literature? 
4. To what extent can a connection be shown between the results of the di-
agnostic reading comprehension test and the study results of the language 
teacher students? (Ref. Section 1.2). 
 
The theoretical framework and central concepts used in the study address 
theories of and research into reading comprehension, diagnostic tests and the 
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insight of reading comprehension as a metacognitive concept. A lot of re-
search has been done concerning reading comprehension (e.g., Bråten, 
2008), the reading process of teacher students (e.g., Svensson, 2011) and 
assessing reading comprehension (e.g., Westlund, 2013). There are many 
definitions of reading comprehension and in this study reading comprehen-
sion is regarded as a concept requiring word recognition, comprehension and 
motivation (Bråten, 2008; Elbro, 2004; Liberg, 2010; Lundberg, 2002; 
OEDE, 1995; Westlund, 2009). Concerning the metacognitive concept this 
study rests on Pintrich (2002) who divides metacognition into three different 
components: strategic knowledge, knowledge of cognitive tasks and self-
knowledge, all important aspects for students (Ref. Chapter 2). 

The research study represents a mixed method strategy and is a descrip-
tive case study. The language teacher students taking part in the study, 97 
out of 137 students that started the teacher education programme the term in 
question, all had both general and specific entry qualifications. A diagnostic 
reading comprehension test was given to the language teacher students at the 
beginning of their first term. Apart from doing the test the students were also 
asked to reflect on the test and their own reading ability. The material for the 
study is consequently taken from a real-life context, and includes results 
from 97 diagnostic reading comprehension tests, 92 reflections, 58 course 
evaluations and 28 questionnaires. The language teacher students’ study 
results after three terms at teacher education are also included in the materi-
al. The material has been subjected to statistical analysis and content analy-
sis (Ref. Chapter 3). 

According to the results of this study the following can be observed.  The 
form of the diagnostic reading comprehension test used in the development 
project, and analysed in this study, should be altered to meet desired claims 
before used again. Out of the 22 questions in the test, 64 % were of the type 
‘access and retrieve information’- questions, considered to be the easiest 
ones of the three types of questions given. The test should include more re-
flective questions and more teachers should be included in the test process. 
The results of the reading comprehension test show that the 97 language 
teacher students’ reading comprehension was quite modest, the mean score 
being 16.7 out of 30 points. The male students had a somewhat higher test 
result than the female students (17.2 compared to 16.6) and younger students 
obtained a higher test score than the older students (17.5 compared to 15.9). 
The standard deviation (4.69) was considered high in the group. The texts 
used in the diagnostic reading comprehension test were taken from the 
course literature. The reflections of the 92 language teacher students indicate 
that they regarded three of the texts to be more complicated than the other 
ones. Two of the texts were categorized as advanced texts, and one of them 
was taken from the English course literature. The criticism against the test 
varied a lot and some of the students commented that the scoring template 
was indistinct while others thought that the test was a good exercise. A com-
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parison of the language teacher students’ results on the diagnostic reading 
comprehension test with their study points after three terms, showed that 
there was a considerable spread of the results that the students obtained. 
Among the 48 students still actively studying on the teacher education pro-
gramme, no statistically significant correlation could be found between the 
diagnostic reading comprehension test scores and the number of achieved 
study credits after three terms.  However, the language teacher students that 
obtained a higher test score on the diagnostic reading comprehension test 
also received higher grades in the five different courses the students took 
part in during the first three terms of their education. Most of the students 
that did not obtain a high test score could, however, continue their studies, 
having the required amount of credits to be allowed to move up to the next 
term (Ref. Chapter 4).  

In order to strengthen the validity of this study the research process has 
been explained in a transparent way. According to the validity and reliability 
examination a more reliable test-process should precede the test if it is to be 
used again to prepare teacher students for the academic course literature 
which they are expected to read and understand during their studies. Apart 
from altering the questions in the diagnostic reading comprehension test and 
using more reflective questions, the questions used in the reflections, course 
evaluations and the questionnaires could be improved and be more focused 
(Ref. Chapter 5).   

This research contributes to our understanding of a diagnostic reading 
comprehension test and of language teacher students’ reading comprehen-
sion of academic texts. Being able to comprehend academic course literature 
is necessary when you study at higher education, and having an insight into 
your own reading comprehension skills benefits the students. A pedagogical 
implication of this study that has already been implemented concerns an 
activity used at the beginning of the language teacher students’ studies at the 
department in question. The language teacher students do an exercise where 
they analyse a portion of the course literature and thereby get an insight into 
their own reading comprehension. After the exercise they are invited to 
study support classes. Most of the language teacher students that so far have 
taken part in this exercise have been very positive. It is important that the 
most talented students apply for the teacher education. It is also important to 
have a good teacher education and give teacher students support and super-
vision so that they all become competent teachers. To specify the require-
ments needed for the programme at an early stage helps both the teacher 
students and the teacher educators. Teacher education is a central issue for 
our society and our future (Ref. Chapter 6). 
 
 
 
 



 

78 

8 Referenser 

Alderson, C. (2007). The challenge of (diagnostic) testing: Do we know what we are 
measuring? I J.D. Fox (Ed.), Language testing reconsidered. (ss. 21–39). Otta-
wa: University of Ottawa Press. 

ALTE (1998). Multilingual glossary of language testing terms. Studies in Language 
Testing 6 (1998). Prepared by ALTE (The Association of Language Testers in 
Europe) Members. Ed. M. Milanovic. Cambridge: Cambridge University Press. 

Arevik, N. & Rudhe, E. (2012). Lärarutbildning – bygge i förfall. Lärarnas tidning, 
23(18), 24–26.  

Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. (Diss.). Växjö universitet.  
Bachman, L. F. & Palmer, A. S. (2010). Language assessment in practice: develop-

ing language assessments and justifying their use in the real world. Oxford: Ox-
ford University Press. Reprinted by permission of Oxford University Press.  

Balan, A. (2012). Assessment for learning: a case study in mathematics education. 
(Diss.). Malmö: Malmö högskola. Hämtad 9 september, 2013, från 
http://hdl.handle.net/2043/14356 

Barber, M. & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school sys-
tems come out on top. London: McKinsey & Company. 

Berelson, B. (1971[1952]).  Content analysis in communication research. Repr. 
New York: Hafner. 

Bergman, L. (2013). Att läsa och skriva i högre utbildning – en utmaning för hög-
skolans studenter och lärare. Malmö Högskola. Hämtad 21 januari, 2014, från 
http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Att-lasa-och-skriva-i-
hogre-utbildning--en-utmaning-for-hogskolans-studenter-och-larare/ 

Berthén, D. Eriksson, I. & Lindberg, V. (2006). Yrkeshögskolelärare i Lära – Att 
guida högskolestuderande till studierelevanta läs- och skrivstrategier. Projekt-
rapport från Högskolan på Åland nr 1, Mariehamn: Högskolan på Åland. Häm-
tad 31 januari, 2014, från http://www.ha.ax/files/projektrapportnr1.pdf 

Black, P. & Wiliam, D. (1998a). Inside the black box: raising standards through 
classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80 (2), 139–148.  

Black, P. & Wiliam, D. (1998b). Assessment and classroom learning. Assessment in 
education, 5(1), 7–71. 

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. 
Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 21, s. 5–31. 

Bresche, A. (2012). Läsförståelse hos svenska gymnasieelever. En undersökning av 
hur gymnasieelever som läst svenska B respektive svenska som andraspråk B 
klarar TISUS-testets läsförståelsedel. 
Hämtad den 1 januari, 2014, från  

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532131/FULLTEXT01.pdf 
Broady, D. Börjesson, M. & Bertilsson, E. (2009). Temaintroduktion: Lärarutbild-

ningens hierarkier. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfund-
svidenskab Nr 4/2009, 7–41. 

http://hdl.handle.net/2043/14356
http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Att-lasa-och-skriva-i-hogre-utbildning--en-utmaning-for-hogskolans-studenter-och-larare/
http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Att-lasa-och-skriva-i-hogre-utbildning--en-utmaning-for-hogskolans-studenter-och-larare/
http://www.ha.ax/files/projektrapportnr1.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532131/FULLTEXT01.pdf


 

79 
 

Bryman, A. (2002).  Samhällsvetenskapliga metoder. (B. Nilsson, övers.)1. uppl. 
Malmö: Liber ekonomi. 

Bråten, I. (red.) (2008). Läsförståelse i teori och praktik. (U. Jakobsson, övers.)1. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Cox, S., Friesner, D. & Khayum, M. (2003). Do Reading Skills Courses Help Un-
derprepared Readers Achieve Academic Success in College? Journal of College 
Reading and Learning, 33(2), 170–196.  

Creswell, John W. (2007).  Qualitative inquiry & research design: choosing among 
five approaches. 2. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications. 

Crooks, T. J. Kane, M. T. & Cohen, A. S. (1996). Threats to the valid use of assess-
ments. Assessment in education, 3(3), 265–286. 

Diagnostiska prov. I Nationalencyklopedin. Hämtad 31 mars, 2014, från 
http://www.ne.se/diagnostiska-prov 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. (B. Amstrand, övers.) Stockholm: 
Liber. Publicerat med tillstånd från förlaget. 

Enefalk, H. Andersson, L. Aronsson, A. Englund, V. Novaky, G. Svensson, M. 
Thisner, F. Ågren, H. & Ågren, M. (2013, 2 januari). Våra studenter kan inte 
svenska. Upsala Nya Tidning. Hämtad 26 juni, 2013, från 
http://www.unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx 

European Commission (2012). EU high level group of experts on literacy. 
Executive Summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Doi: 

10.2766/34398. 
Forsberg, E. & Lindberg, V. (2010). Svensk forskning om bedömning: en kartlägg-

ning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Franker, Q. (2004). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en två-

språkig kontext. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (red.). Svenska som andra-
språk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

Fredriksson, U. & Taube, K. (2012).  Läsning, läsvanor och läsundersökningar. (1:a 
uppl., 71–83). Lund: Studentlitteratur. 

Gardner, M. (2012, 4 november). Employers want sweeping changes to teacher 
training. University World News. Hämtat den 26 mars, 2014, från 
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20121031170816593 

Gunnarsson, B.-L. (1982).  Lagtexters begriplighet: en språkfunktionell studie av 
medbestämmandelagen (1:a uppl.). (Diss.). Uppsala universitet. 

Gunnarsson, R. (2014). Att välja statistisk metod. Hämtad den 28 mars, 2014 från 
http://infovoice.se/fou/bok/10000013.shtml 

Gustafsson, J.-E. (2014). Forskare: lita inte på PISA-rapporten. Sveriges Radios 
nyheter den 24 januari, 2014. Hämtad den 23 februari, 2014 från 
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/pisas-skolresultat-missvisande 

Hall, B. & Howard, K. (2008). A Synergistic Approach. Journal of Mixed Methods 
Research 2 (3), 248–269.  

Hatton, S. & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: towards definition 
and implementation. Teaching & Teacher Education, 11(1), 33–49. 

Helsingfors universitet (2013). Beteendevetenskapliga fakulteten. Pedagogiska stu-
dier för lärare – tvåspråkig utbildning. Hämtad 15 augusti, 2013, från 
http://www.helsinki.fi/behav/svenska/studier.htm 

Hemmingson, A. (2007). Hopp eller avhopp? Stockholms Akademiska Forum. 
Hämtad 29 augusti, 2013, från 
http://www.staforum.se/polopoly_fs/1.117261.1357571397!/menu/standard/file/
Hopp%20eller%20avhopp_StAF.pdf 

  

http://www.ne.se/diagnostiska-prov
http://www.unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20121031170816593
http://infovoice.se/fou/bok/10000013.shtml
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/pisas-skolresultat-missvisande
http://www.helsinki.fi/behav/svenska/studier.htm
http://www.staforum.se/polopoly_fs/1.117261.1357571397!/menu/standard/file/Hopp%20eller%20avhopp_StAF.pdf
http://www.staforum.se/polopoly_fs/1.117261.1357571397!/menu/standard/file/Hopp%20eller%20avhopp_StAF.pdf


 

80 

Henriksson, W. & Wolming, S. (1998). Academic performance in four study pro-
grammes: a comparison of students admitted on the basis of GPA and SweSAT 
score, with and without credits for work experience. Scandinavian Journal of 
Educational Research, 4(2), 135–150. 

Hermansson, R. (2012). Ett lärarnas Handels ska öka statusen. Riksdag och Depar-
tement, den 18 oktober, 2012. Hämtad 10 december, 2012, från  

http://rod.se/ett-l%C3%A4rarnas-handels-ska-%C3%B6ka-statusen 
Holmegaard, M. & Wikström, I. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I K. 

Hyltenstam, & I. Lindberg (red.).  Svenska som andraspråk: i forskning, under-
visning och samhälle, 546–548. Lund: Studentlitteratur. 

 Hoover, W. & Gough, B. (1990). The Simple View of Reading. Reading and Wri-
ting: an interdisciplinary journal 2, 127–160. 

Hultqvist, E. & Palme, M. (2009). Stå vid rodret eller tappa bort sig. En sociologisk 
studie av rekryteringen till lärarutbildningen och dess följder. Praktiske Grunde. 
Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. Nr. 4/2009, 77–94. Hämtad 
5 augusti 2013, från http://praktiskegrunde.dk/praktiskegrunde4-2009-
hultqvistpalme.pdf 

Häggström, O. (2012, 4 maj). Om den akademiska nivån på svensk lärarutbildning 
[Blogginlägg]. Hämtad 22 augusti, 2013, från 
http://haggstrom.blogspot.se/2012/05/om-den-akademiska-nivan-pa-svensk.html 

Högskolan Dalarna (2013). Lärarutbildningskonventet. Hämtad 31 mars, 2014, från 
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-
Utbildning-halsa-och-samhalle/Lararutbildningskonvent/ 

Högskoleverket (2008). Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen. HSV:s rap-
port 2008:8R. Hämtad 10 april, 2013, från 
http://www.hsv.se/download/18.3c1b9686119162e52038000287/0808R.pdf 

Högskoleverket (2009). Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom 
lärarutbildningen – beskrivning och analys. HSV:s rapport 2009:7R. Hämtad 6 
juli, 2013, från 
http://www.hsv.se/download/18.7b18d0f311f4a3995d57ffe3919/0907R.pdf 

Högskoleverket (2010). Orsaker till studieavbrott. HSV:s rapport 2010:23R. Häm-
tad 7 juli, 2013, från 
http://www.hsv.se/download/18.4dfb54fa12d0dded8958000459/1023R-orsaker-
studieavbrott.pdf 

Ingvad, B. (2014). Föreläsning Kvalitativ metod. Om bearbetning och analys. Po-
werpointpresentation publicerad på it´s learning. Institutionen för socialt arbete, 
Malmö högskola. 

Jällhage, L. (2012, 23 september). Vi står inför en nationell lärarkris. Dagens Ny-
heter. Hämtad 31 augusti, 2013, från http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-star-
infor-en-nationell-lararkris/ 

Kane, M. (2012). Validating score interpretations and uses. Language Testing 29(3), 
3–17. First published on November 17, 2011. 

Keene, E. O. & Zimmermann, S. (2003).  Tankens mosaik: om mötet mellan text och 
läsare. Göteborg: Daidalos. 

Kullberg, B. (2004). Lust- och undervisningsbaserat lärande- ett teoribygge. Lund: 
Studentlitteratur.  

Lagerholm, P. (2008). Stilistik. Lund: Studentlitteratur.  
Liberg, C. (2010). Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers 

läsförståelse. Fördjupad analys av PIRLS 2006. Aktuella analyser 2010. Skol-
verket. Hämtad 30 augusti, 2013, från  

  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:311528/FULLTEXT01.pdf 

http://rod.se/ett-l%C3%A4rarnas-handels-ska-%C3%B6ka-statusen
http://praktiskegrunde.dk/praktiskegrunde4-2009-hultqvistpalme.pdf
http://praktiskegrunde.dk/praktiskegrunde4-2009-hultqvistpalme.pdf
http://haggstrom.blogspot.se/2012/05/om-den-akademiska-nivan-pa-svensk.html
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Utbildning-halsa-och-samhalle/Lararutbildningskonvent/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Utbildning-halsa-och-samhalle/Lararutbildningskonvent/
http://www.hsv.se/download/18.3c1b9686119162e52038000287/0808R.pdf
http://www.hsv.se/download/18.7b18d0f311f4a3995d57ffe3919/0907R.pdf
http://www.hsv.se/download/18.4dfb54fa12d0dded8958000459/1023R-orsaker-studieavbrott.pdf
http://www.hsv.se/download/18.4dfb54fa12d0dded8958000459/1023R-orsaker-studieavbrott.pdf
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-star-infor-en-nationell-lararkris/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-star-infor-en-nationell-lararkris/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:311528/FULLTEXT01.pdf


 

81 
 

Lincoln, Y. & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publication. International 
Eucational and Professional Publisher. Newbury Park, London, New Delhi: 
Sage Publication. 

Lundberg, I. (2002). The Child’s Route into Reading and What Can Go Wrong. 
Dyslexia 8 (1), pp. 1–13. DOI: 10.1002/dys.204. 

Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008). Vad är lättläst? Härnösand: Special-
pedagogiska skolmyndigheten. Hämtad 22 maj, 2013, från 
http://www.spsm.se/lattlast/Vi-erbjuder/Laromedel-for-alla/Stod-till-
producenter/Tillgangliga-laromedel/Lattlasta-texter/ 

Magnell, M. (2012). Instruktioner till studenter om reflektioner över olika nivåer. 
Hämtad den 1 februari, 2014, från  

https://www.kth.se/social/upload/52204e42f276540ac7907f02/reflektionsnivaer.pdf 
McEwan, E. & McEwan, P. (2003).  Making sense of research: what's good, what's 

not and how to tell the difference. Thousand Oaks, Calif.: Corwin. 
Melander, E. (2013). OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter 

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult  
Competencies) och dess relation till PISA. Presentation vid seminarium SNS, 
2013-12-04. Hämtad 23 januari, 2014, från  

http://www.sns.se/sites/default/files/2013-12-
04_erik_mellander_presentation_sns_2013-12-04.pdf 

Merriam, S. (1994).  Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
Mårdsjö Blume, K. & Tegmark, M. (2012, 2 maj). Svensk lärarutbildning är bra. 

Svenska Dagbladet. Hämtad 22 augusti, 2013, från 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-lararutbildning-ar-
bra_7126201.svd 

Nationalencyklopedin. [NE]. (2014). Hämtad den 26 mars, 2014, från 
http://www.ne.se/lang/diagnostiska-prov 

OECD (1995). Literacy, Economy and Society. Paris och Ottawa: OECD och  
Statistics Canada. 

Olsson, T. (2008).  Medievardagen: en introduktion till kvalitativa studier. 1. uppl. 
Malmö: Gleerup. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

Pearson, P. & Hamm, D. (2005). Children’s reading comprehension and assessment. 
In The assessment of reading comprehension: A review of practices – past, pre-
sent and future. S. Paris, & S.Stahl (eds.), 13–55. Mahwah, New Jer-
sey:L.Erlbaum Associates.  

Pecorari, D. Shaw, P. Irvine, A. Malmström, H. & Mežek, Š. (2012). Reading in 
tertiary education: student practices and attitudes. Quality in higher education, 
235–256. 

Pettersson, A. (2010a). Skolverket. Utveckla din bedömarkompetens. Bedömning av 
kunskap för lärande och undervisning i matematik. En teoretisk bakgrund av 
Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet.  Stockholm: Skolverket. 
Hämtad 15 januari, 2013, från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2360 

Pettersson, A. (2010b). Bedömning för lärande. Forskning om undervisning och 
lärande 3 (2010). Stiftelsen SAF i samarbete med lärarförbundet.  Hämtad 15 
april, 2013, från 
http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/3BE6BA1282C45E40C1257705001
BAD95/$FILE/FUL3_Bedomning.pdf    

  
 

http://www.spsm.se/lattlast/Vi-erbjuder/Laromedel-for-alla/Stod-till-producenter/Tillgangliga-laromedel/Lattlasta-texter/
http://www.spsm.se/lattlast/Vi-erbjuder/Laromedel-for-alla/Stod-till-producenter/Tillgangliga-laromedel/Lattlasta-texter/
https://www.kth.se/social/upload/52204e42f276540ac7907f02/reflektionsnivaer.pdf
http://www.sns.se/sites/default/files/2013-12-04_erik_mellander_presentation_sns_2013-12-04.pdf
http://www.sns.se/sites/default/files/2013-12-04_erik_mellander_presentation_sns_2013-12-04.pdf
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-lararutbildning-ar-bra_7126201.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-lararutbildning-ar-bra_7126201.svd
http://www.ne.se/lang/diagnostiska-prov
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2360
http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/3BE6BA1282C45E40C1257705001BAD95/$FILE/FUL3_Bedomning.pdf
http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/3BE6BA1282C45E40C1257705001BAD95/$FILE/FUL3_Bedomning.pdf


 

82 

Pettersson, A. (2011). Vad är bedömningens syfte? I L. Lindström, V. Lindberg, & 
A. Pettersson (red.) (2011). Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma 
och utveckla kunskap. 2., uppdaterade uppl., 32–34. Stockholm: Stockholms 
universitets förlag. 

Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, 
and assessing. Theory into practice, 41(4), 219–225.  

Pressley, M (2006).  Reading instruction that works: the case for balanced teaching. 
(3rd ed.). New York: Guilford Publications. 

Pressley, M. & Afflerbach, P. (1995). Verbal protocols of reading: the nature of 
constructively responsive reading. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 
Inc.  

RAND Corporation (2003). Developing an R & D Program to Improve Reading 
Comprehension. Hämtad 13 juni, 2014, från  

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB8024/RB8024.pdf 
Regeringskansliet (2011). Lyft för läraryrket. Utbildningsdepartementet. Pressmed-

delande från 14 juni 2011. Hämtad 15 januari, 2013, från 
http://www.regeringen.se/sb/d/14062/a/170727  

Regeringskansliet (2012). Läsandets kultur. SOU 2012:65. Hämtat den 1 februari, 
2014 från http://www.regeringen.se/sb/d/15600/a/200257 

Regeringskansliet (2013). PIAAC - en internationell undersökning av vuxnas kun-
skaper och färdigheter. Hämtad den 23 januari, 2014, från 
http://www.regeringen.se/sb/d/14968 

Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. (1:a 
uppl.). Stockholm: Natur & kultur. 

SFS 1992:1434. (1992). Högskolelagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Hämtad 21 augusti, 2013, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-
1434/?bet=1992:1434 

SFS 1993:100. (1993). Högskoleförordningen. Stockholm: Utbildningsde-
partementet. Hämtad 21 augusti, 2013, från 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-
1993-100/ 

SFS 2010:541. (2010). Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100). 
Västerås: Utbildningsdepartementet. Hämtad 4 juni, 2014, från 

http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=55401&docId
=632697&propId=5 

SKOLFS (Statens skolverks författningssamling) 2011:196. Skolverkets föreskrifter 
om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner 
och får ingå i en gymnasieexamen.  

Skolverket (1996). Grunden för fortsatt lärande. En internationell jämförande stu-
die av vuxnas förmåga att förstå och använda tryckt och skriven information. 
Rapport nr 115. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2010). Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförstå-
else och kunskaper i matematik och naturvetenskap. (Rapport 352). Stockholm: 
Skolverket. Hämtad 2 januari, 2013, från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2472 

  

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB8024/RB8024.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/14062/a/170727
http://www.regeringen.se/sb/d/15600/a/200257
http://www.regeringen.se/sb/d/14968
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/?bet=1992:1434
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/?bet=1992:1434
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/?bet=1992:1434
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2472


 

83 
 

Skolverket (2013a). Gymnasieskolans kursprov vt 2012 – en resultatredovisning. 
Kursprov i svenska 1 och B och svenska som andraspråk 1 och B. Palmer, A. 
Dalberg, T. Edander, L. & Pellas, A. Stockholm: Skolverket. Hämtat 13 augusti, 
2013, från 
http://www.su.se/polopoly_fs/1.134212.1367993863!/menu/standard/file/pdf30
10.pdf 

Skolverket (2013b). PISA 2012 – 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse 
och naturvetenskap. Stockholm: Skolverket. Hämtad 29 december, 2013, från 

  http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-
publikat-
ion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb
ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127 

Skolverket (2013c). Nationella prov på gymnasial nivå. Svenska och svenska som 
andraspråk. Stockholm: Skolverket. Hämtad 23 januari, 2014, från 

       http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-
bedomningsstod/gymnasial-utbildning/kursprov/sv-sva 

Skolverket (2014). Läsning handlar inte bara om svenskämnet. Hämtat 30 mars, 
2014, från http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/spraklig-kompetens/undervisning/lasning-handlar-inte-bara-om-
svenskamnet-1.121753 

Skolverket (2014). Nationella prov på gymnasial nivå. Hämtad 4 juni, 2014, från 
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-
bedomningsstod/gymnasial-utbildning/kursprov 

Stage, C. (2003).  Normering, ekvivalering eller kalibrering av delar av högskole-
provet. (PM 185). Umeå: Umeå universitet. 

Stage, C. & Ögren G. (2012). Det nya högskoleprovet Provdeltagargruppens sam-
mansättning och resultat hösten 2011. (BVM Nr 52, 2012). Umeå: Umeå uni-
versitet. Hämtad 10 oktober, 2012, från  

       http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:516074 
Stockholms universitet (2012). Strategier vid humanistiska fakulteten. Hämtad 10 

januari, 2013, från 
http://www.hum.su.se/polopoly_fs/1.100671.1347967066!/menu/standard/file/S
trategier_Humfak_20120904.pdf  

Svensson, A. Gustafsson, J-E. & Reuterberg, S-E. (2001).  Högskoleprovets pro-
gnosvärde: samband mellan provresultat och framgång första studieåret vid ci-
vilingenjörs-, jurist- och grundskollärarutbildningarna. Stockholm: Högskole-
verket. 

Svensson, A.-K. (2011).  Lärarstudenters berättelser om läsning: från tidig barn-
dom till mötet med lärarutbildning. Diss. Malmö: Malmö högskola, 2011. Häm-
tad 7 juli, 2013, från http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1748357 

Sveriges Psykologförbund (2013). Hantering och förvaring  
  av psykologiska test inom hälso- och sjukvården; Psykologförbundets rekom-
mendationer. Hämtat den 30 december, 2013, från 
http://www.psykologforbundet.se/Documents/OmForbundet/Hantering%20och
%20f%C3%B6rvaring%20av%20psykologiska%20test.pdf 

Sweet, A-P. & Snow, C. (2002). Reconceptualizing Reading Comprehension In C.C. 
Block, L.B. Gambrell & M. Pressley (red.) (2002). Improving comprehension 
instruction: rethinking research, theory, and classroom practice. San Francisco: 
Jossey-Bass. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc. 

Säljö, R. (2005).  Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollek-
tiva minnet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.134212.1367993863!/menu/standard/file/pdf3010.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.134212.1367993863!/menu/standard/file/pdf3010.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gymnasial-utbildning/kursprov/sv-sva
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gymnasial-utbildning/kursprov/sv-sva
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/lasning-handlar-inte-bara-om-svenskamnet-1.121753
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/lasning-handlar-inte-bara-om-svenskamnet-1.121753
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/lasning-handlar-inte-bara-om-svenskamnet-1.121753
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gymnasial-utbildning/kursprov
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gymnasial-utbildning/kursprov
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:516074
http://www.hum.su.se/polopoly_fs/1.100671.1347967066!/menu/standard/file/Strategier_Humfak_20120904.pdf
http://www.hum.su.se/polopoly_fs/1.100671.1347967066!/menu/standard/file/Strategier_Humfak_20120904.pdf
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1748357
http://www.psykologforbundet.se/Documents/OmForbundet/Hantering%20och%20f%C3%B6rvaring%20av%20psykologiska%20test.pdf
http://www.psykologforbundet.se/Documents/OmForbundet/Hantering%20och%20f%C3%B6rvaring%20av%20psykologiska%20test.pdf


 

84 

UHRFS (2013:2). Universitets- och högskolerådets författningssamling. Rapport 
2013:2. Hämtad 6 juli, 2013, från 
http://www.uhr.se/Global/Om%20oss/Lagar%20och%20regler/UHRFS/UHRFS
-2013-2.pdf 

UNESCO (2001). Literacy and Adult Education. Thematic Studies. World Education 
Forum. Education for all. Dakar, Senegal 2000. Hämtad 21 januari, 2014, från 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001233/123333e.pdf 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2013a). Analysavdelningen. Torbjörn Linqvist. 
Statistisk analys. Stor ökning av antalet sökande inför hösten 2013. Hämtad 3 
september, 2013, från  
http://www.uk-
ambetet.se/download/18.64ffb85713e7c8b87a5800018/sokandeht2013-
statistisk-analys.pdf 

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) (2013b). Ansökan om tillstånd för lärarexamen. 
Hämtad 6 mars, 2014, från http://www.uk-
ambe-
tet.se/utbildningskvalitet/tillstandforlararexamen.4.782a298813a88dd0dad80001
1489.html och http://www.uk-
ambe-
tet.se/utbildningskvalitet/ansokanomexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad8
00011612.html 

Universitets- och högskolerådet (2013). Hur värderas mina meriter? Hämtad 22 
april, 2013, från 
http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/hurvarderasminameriter.5.28308bac
1321d2b50a580003781.htm 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2 sep-
tember, 2012, från http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. 
(1:a uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

Westlund, B. (2010). Bedömning av och för läsförståelse. I M. Folke-Fichtelius & 
C. Lundahl (red.) (2010).  Bedömning i och av skolan: praktik, principer, poli-
tik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska 
och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Stockholm: 
Natur & kultur.  

Widerberg, K. (2002).  Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
Wikström, C. (2013). Konsten att göra bra prov: vad lärare behöver veta om kun-

skapsmätning. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur. 
Wolming, S. (1996).  Hur klarar sig studenter som antagits via högskoleprov? 

Umeå: Umeå univ.   
Wolming, S. (1998). Validitet: ett traditionellt begrepp i modern tillämpning. Umeå: 

Umeå universitet. 
Wolming, S. (2001). Att värdera urvalsinstrument. Några reflektioner över begräns-

ningar och möjligheter. Pedagogisk Forskning i Sverige 6 (2), 122–130. Hämtad 
10 juli, 2013, från 

       http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/wolmingy.pdf 
Wolming, S. & Wikström, C. (2010). The concept of validity in theory and practice. 

Assessment in Education – principles, policy and practice, 7(2), 117–132.  
Yaworski, J. Weber, R. & Ibrahim, N. (2000). What makes students succeed or fail?: 

The voices of developmental college students. Journal of College Reading and 
Learning, 30, 195–221. 

http://www.uhr.se/Global/Om%20oss/Lagar%20och%20regler/UHRFS/UHRFS-2013-2.pdf
http://www.uhr.se/Global/Om%20oss/Lagar%20och%20regler/UHRFS/UHRFS-2013-2.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001233/123333e.pdf
http://www.uk-ambetet.se/download/18.64ffb85713e7c8b87a5800018/sokandeht2013-statistisk-analys.pdf
http://www.uk-ambetet.se/download/18.64ffb85713e7c8b87a5800018/sokandeht2013-statistisk-analys.pdf
http://www.uk-ambetet.se/download/18.64ffb85713e7c8b87a5800018/sokandeht2013-statistisk-analys.pdf
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/tillstandforlararexamen.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/tillstandforlararexamen.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/tillstandforlararexamen.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/tillstandforlararexamen.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/ansokanomexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011612.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/ansokanomexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011612.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/ansokanomexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011612.html
http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/ansokanomexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011612.html
http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/hurvarderasminameriter.5.28308bac1321d2b50a580003781.htm
http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/hurvarderasminameriter.5.28308bac1321d2b50a580003781.htm
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/wolmingy.pdf


 

85 
 

Yin, R. (2004). Case Study Methods. To appear in the 3rd edition of Complementary 
Methods for Research in Education, American Educational Research Associa-
tion, Washington, DC, forthcoming. Hämtad den 3 januari, 2014 från 
http://www.cosmoscorp.com/Docs/AERAdraft.pdf 

Zaccheus, U. (2013). Sveriges Radio och TV. Var sjätte lärarstudent hoppar av. 
Hämtad 16 december, 2013 från http://www.svt.se/pejl/stora-avhopp-fran-
lararutbildningarna 

Örstadius, K. 2013a. (2013, 27 mars). Nästan vem som helst kan bli lärare. Dagens 
Nyheter. Hämtad 15 april, 2013, från  

      http://www.dn.se/nyheter/sverige/nastan-vem-som-helst-kan-bli-larare/ 
Örstadius, K. 2013b. (2013, 12 april). Björklunds tre steg mot en bättre skola. Da-

gens Nyheter. Hämtad 29 augusti, 2013, från  
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/hoj-kraven-for-att-bli-larare/ och 
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/detta-vill-bjorklund-andra/ 

http://www.cosmoscorp.com/Docs/AERAdraft.pdf
http://www.svt.se/pejl/stora-avhopp-fran-lararutbildningarna
http://www.svt.se/pejl/stora-avhopp-fran-lararutbildningarna
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nastan-vem-som-helst-kan-bli-larare/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hoj-kraven-for-att-bli-larare/


 

86 

De analyserade texterna: 
 
Brown, D. (2007).  Teaching by principles: an interactive approach to language 

pedagogy. (3rd ed.). White Plains, N.Y.: Pearson Education. 
Dahl, Ö. (2007). Språkets enhet och mångfald. (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Fröjd, P. (2005).  Att läsa och förstå svenska: läsförmågan hos elever i årskurs 9 i 

Borås 2000–2000. (Diss.). Göteborg: Göteborgs universitet, 2005. Hämtad 21 
augusti, 2013, från http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16622 

Lightbown, P. & Spada, N. (2006).  How languages are learned. (3:rd ed.). Oxford: 
Oxford Univ. Press. 

Molloy, G. (2007).  Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik. (1:a uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
 
 

http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16622


 

87 
 

Bilagor  

1. PISA:s ramverk för läsförståelseprovet 
TEXTER: Vilket slag av texter måste elever läsa?    

MEDIUM: I vilken form finns texter?   
På papper 
Digitalt  

MILJÖ: Kan läsaren förändra digitala texter? 
Med en författare (läsaren tar endast emot budskapet) 
Meddelandebaserat (läsaren kan förändra) 

TEXTFORMAT: Hur är texten presenterad? 
Löpande texter (i meningar) 
Icke-löpande texter (i tabeller och förteckningar) 
Blandade texter (kombinationer av olika textformat) 
Multipla texter (sammanförda från mer än en källa) 

TEXTTYP: Vilken är textens retoriska struktur? 
Beskrivningar (besvarar vanligen ”vad”-frågor) 
Berättelser/skildringar (vanligen ”när”) 
Utredningar/redogörelser (vanligen ”hur”) 
Argument (vanligen ”varför”) 
Anvisningar (ger instruktioner) 
Transaktioner (utväxling av information) 

PROCESSER: Vilka läsuppgifter måste eleven utföra? 
SÖKA OCH INHÄMTA INFORMATION, i texten 
SAMMANFÖRA OCH TOLKA det lästa 
REFLEKTERA OCH UTVÄRDERA, stå vid sidan av en text  

och relatera den till sin egen erfarenhet 
SAMMANHANG: Vilka är textens avsedda användningsområden enligt 
                                författaren? 
                       PERSONLIGA: för att tillfredsställa sina egna intressen 

OFFENTLIGA: i relation till samhället 
UTBILDNING: i undervisning 
ARBETE: i relation till arbetslivet 
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2. Det diagnostiska läsförståelseprovet 
Texter till diagnostiskt läsförståelsetest 
 
Text 1  
Från metodik till didaktik (s. 17–19) 
Molloy, Gunilla (2007). Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik. Stu-
dentlitteratur.  
 
Text 2  
Ämnesdidaktikens begränsningar (s. 39–41) 
Molloy, Gunilla (2007). Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik. Stu-
dentlitteratur.  
 
Text 3  
Getting Started (s. 2–9) 
Brown, H. Douglas (2007). Teaching by Principles: An Interactive Ap-
proach to Language Pedagogy. Third edition. White Plains, N.Y.: Pearson 
Education / Longman. 
 
Text 4  
Funktionell och situationell variation (s. 126–129; något beskuren text) 
Dahl, Östen (2007). Språkets enhet och mångfald. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Text 5  
Language Learning in Early Childhood (s. 1–3, 5–7) 
Lightbown, Patsy M. & Spada, Nina (2006). How Languages are Learned. 
Third edition. Oxford: Oxford University Press. 
 
Text 6  
Tal- och skriftspråklighet (Avsnitt 1.2.1) 
Fröjd, Per (2005). Att läsa och förstå svenska. Göteborgsstudier i nordisk 
språkvetenskap 3.  
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3. Frågor till läsförståelseprovets texter 
Totalt antal poäng 30 poäng  
 
Allmänna föreskrifter. Använd gärna egna ord och motivera dina svar 
(mer utvecklade svar med fler exempel ger i regel en högre poäng) 
 
Text 1: Från metodik till didaktik (Gunilla Molloy) – Totalt 4 p 
Fråga 1. Författaren till den här texten beskriver hur hon 1982 undervisade 
på ett sätt som skilde sig från undervisningssättet på 70-talet. Vilka skillna-
der lyfter hon fram?  (1 eller 2 poäng; ett mer utvecklat svar med fler exem-
pel ger högre poäng). 
Fråga 2. Författaren skriver in sig själv i en lärartradition som är vanlig 
bland svensklärare. Vilken tradition syftar hon på? (1 poäng) 
Fråga 3. Vilken skillnad fanns det i undervisningens innehåll vid metodik-
lektorns första besök och hans tredje? (1 poäng; ge gärna exempel) 
 
Text 2: Ämnesdidaktikens begränsningar –  Totalt 5p 
Fråga 1. Definiera skillnaden mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. 
(1 poäng) 
Fråga 2. Vilken fråga kan bana väg för en mer kritisk ämnesdidaktisk dis-
kussion? (1 poäng) 
Fråga 3. Vad innebär det att ett skolämne är en ”konstruktion”? (1 poäng) 
Fråga 4. Vilka förklaringar kan finnas till att samma skolämne kan se olika 
ut i olika klassrum? (1 eller 2 poäng; ett mer utförligt svar med fler exempel 
kan ge högre poäng). 
 
Text 3: Getting Started (Brown) – Totalt 5 poäng 
Vad betyder det understrukna ordet? 
Question 1. Page 2, paragraph 1 line4:  “….the perplexing question..:” 
puzzling 
mouldy 
illogical 
Question 2. Page 3, paragraph 1, line 2: “As the lesson unfolds…” 
develops 
finishes 
continues 
Question 3. Page 4, activity 2: “…class roster” 
primer 
list 
pamphlet 
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Svaren till fråga 4 och 5 kan skrivas på engelska eller svenska. 
 
Question 4. Many teacher educators in foreign languages encourage the 
teaching of the language in the foreign language. Based on Ms Lee’s actions, 
does she agree with this view? (1 point – motivate your answer)) 
Question 5. How effective is the end of Ms. Lee’s lesson? (1 point - motivate 
your answer) 
 
Text 4: Funktionell och situationell variation (Östen Dahl) – Totalt 7 p 
Fråga 1 a. Sammanfatta kortfattat textens huvudsakliga budskap med egna 
ord. (1–2 poäng; ett mer utförligt svar ger högre poäng) 
Fråga 1 b. Ge exempel på skillnader i informellt och formellt sätt att uttrycka 
dig i ditt eget språkbruk. (1 poäng) 
Fråga 2 a. Definiera termen diglossi med egna ord. (1–2 poäng; ett mer ut-
förligt svar ger högre poäng) 
2 b. Ge ett, gärna eget, exempel på diglossi som inte är kopplat till religion 
(1–2 poäng; högre poäng ges om du förklarar varför detta är ett exempel på 
diglossi) 
 
Text 5: How Languages are Learned (Lightbown /Spada) – Totalt 6 p 
Fråga 1. Vad menas med begreppet ”developmental sequence” enligt förfat-
tarna? (1–2 poäng; en mer utförlig förklaring med egna ord kan ge högre 
poäng) 
Fråga 2. Vad är typiskt för ett barns språk   
a) Vid ett års ålder? Nämn två typiska drag/fenomen. (1 poäng) 
b) Vid två års ålder? Nämn två typiska drag/fenomen.  (1 poäng) 
Fråga 3. Hur skiljer sig barns tidigaste frågor från frågor ställda av en fyraå-
ring? (1–2 poäng; ett mer utvecklat svar formulerat med egna ord kan ge 
högre poäng) 
 
Text 6: Tal- och skriftspråklighet (Per Fröjd) – Totalt 3 poäng 
Fråga 1. I texten presenteras två olika sätt att definiera begreppet ”literacy”. 
Vilka är de olika begreppen? (1 poäng) 
Fråga 2. Vilken definition väljer författaren och vilka termer använder han 
för att diskutera ”literacy”? (1–2 poäng; en förklaring på vad detta synsätt 
innebär kan ge högre poäng) 
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4. Reflektionsfrågor 
 
 
   Namn:………………………………………. 
   Profil:……………………………………….. 
 
 
REFLEKTIONSFRÅGOR 

1. Hur svåra var texterna? 
 
2. Var någon text besvärligare och i så fall varför? 

 
3. Var någon eller några av frågorna särskilt svåra att svara på? 
 
4. Hur upplevde du själv att du klarade denna övning? 
 
5. Har du några övriga kommentarer? 
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5. Kursutvärdering  
 
Totalt har 58 studenter av hela studentgruppen på 137 studenter besvarat 
utvärderingens olika frågor. Svarsfrekvensen ges i procent där 100 % är det-
samma som 58 studenter. Detta är de tre frågor som rör det diagnostiska 
provet och föreläsningen som hölls i samband med provet. 
 
1. Vilken relevans anser du att nedanstående storgruppsaktiviteter hade 
för utbildningen?  
 
- xx och xx föreläsning "Vad krävs av en lärare vad det gäller språkbehärsk-
ning och läsförståelse" 
  A)  Mycket relevant   23,7%      
 B)  Relevant   60,5%      
 C)  Mindre relevant   5,26 %      
 D) Inte alls relevant   0 %     
 E)  Kommer inte ihåg /var inte där   10,5%      
  Summa   100 %      
 
2. Reflektera kring aktiviteterna nedan. Hur stor nytta anser du att du 
har haft av dem?  
 
a) Det diagnostiska läsförståelsetestet i början av kursen. I vilken utsträck-
ning upplevde du att testet gav dig en insikt i din läsförståelse? 
  A)  I mycket hög grad   15,5%  
 B)  I hög grad   29,3%  
 C)  I låg grad   31,0%  
 D)  I mycket låg grad   12,0%  
 E)  Ingen åsikt / genomförde inte   12,0%  
  Summa   100 %  
 
b) I vilken utsträckning har testet bidragit till att du har tränat extra på din 
läsförståelse? 
 A) I mycket hög grad   5,17 %  
 B) I hög grad   29,3%  
 C) I låg grad   25,8%  
 D) I mycket låg grad   24,1%  
 E) Ingen åsikt / genomförde inte   15,5%  
 Summa  100 %  
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6. Bakgrundsenkät 
 
Namn 
 
Vilken kurs/profil går du inom Lärarprogrammet? 
Vilket/Vilka anser du vara ditt/dina modersmål? 
Om du talar flera språk än svenska, i vilken ålder började du tala svenska? 
Har du fått hela din grundskole- och gymnasieutbildning på svenska? Om 
inte, vid vilken ålder började du få din undervisning på svenska? 
Vilka språk talar du? Skriv upp alla språk du talar, och börja med det som du 
kan bäst, därefter det du kan näst bäst osv. 
Anser du att du har en god läsförståelse i svenska? (i jämförelse med andra 
universitetsstudenter) Medel – Över Medel – Under Medel) 
Vilket år avslutade du din gymnasieutbildning och vilket program gick du? 
Har du läst andra kurser eller program på någon högskola? Om ja, vil-
ken/vilka? 
 
Din e-post och telefonnummer (kontaktinformation för ev. kommande inter-
vju) 
Tack för ditt bidrag! Lycka till med dina fortsatta studier till lärare! Lägg 
gärna till övriga kommentarer.  
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7. Rättningsmall  
Reviderad RÄTTNINGSMALL  
 
Totalt antal poäng: 22–30.  
Frågelappen. Allmänna föreskrifter. Använd gärna egna ord och moti-
vera dina svar (ger större chans för en högre poäng, där detta är möj-
ligt) 
 
Text 1: Från metodik till didaktik (Gunilla Molloy) – Totalt 4 p 
 
Fråga 1. Författaren till den här texten beskriver hur hon 1982 undervi-
sade på ett sätt som skiljde sig från undervisningssättet på 70-talet. Vilka 
skillnader lyfter hon fram? (1 eller 2 poäng). Ett mer utvecklad svar med 
fler exempel ger högre poäng. 
 
Svar 1. Eleverna räckte inte upp handen. De svarade inte på frågor ställda av 
lärarkandidaten. De redovisade inte inför klassen. Istället satt de för sig 
själva och skrev eller satt i par och pratade om sina texter. Ibland gick de till 
läraren eller till lärarkandidaten med sin text för att fråga om något.   
 
Fråga 2. Författaren skriver in sig själv i en lärartradition som är vanlig 
bland svensklärare. Vilken tradition syftar hon på? (1 poäng) 
 
Svar 2. Att hon och andra svensklärare använde sina klassrum och sina ele-
ver för att tala om sina egna favoritförfattare.  
 
Fråga 3. Vilken skillnad fanns det i undervisningens innehåll vid metodik-
lektorns första besök och hans tredje? (1 poäng – ge gärna exempel) 
 
Svar 3. Vid första besöket fokuserades undervisningen på elevernas eget 
skrivande, vilket var parodier på ”kiosklitteraturens” språk. Vid tredje till-
fället undervisade läraren om författaren August Strindberg och innehållet 
var då kulturarvet.  
Ta med exempel från båda tillfällen. 
 
 
Text 2: Ämnesdidaktikens begränsningar – Totalt 5p 
 
Fråga 1. Definiera skillnaden mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. 
(1 poäng) 
 
Svar 1. Allmändidaktik rör mer grundläggande frågor om undervisning och 
lärande. Ämnesdidaktik brukar uppfattas som ämnenas didaktik, vilket bety-
der att alla didaktiska överväganden är knutna till ett ”ämne”.   
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Fråga 2. Vilken fråga kan bana väg för en mer kritisk ämnesdidaktisk 
diskussion?(1 poäng) 
 
Svar 2. En fråga för den kritiska ämnesdidaktiken är hur skolans dubbla 
uppdrag skall integreras inom varje ämne, d.v.s. hur kunskapsuppdraget skall 
förenas med demokratiuppdraget.  
 
Fråga 3. Vad innebär det att ett skolämne är en ”konstruktion”? (1 poäng) 
 
Svar 3. Det innebär att det varierar i hög grad från tid till tid, mellan olika 
universitet och mellan olika klassrum.  
 
Fråga 4. Vilka förklaringar kan finnas till att samma skolämne kan se 
olika ut i olika klassrum?(1 eller 2 poäng; ett mer utförligt svar kan ge 
högre poäng. Använd fler exempel) 
 
Svar 4. Det kan bero på lärarens egna intressen, hur läraren är formad av sina 
traditioner, hur lärarens egna praxisteorier ser ut i kombination med innehål-
let i olika läromedel.  
 
 
Text 3: Getting Started (Brown) – Totalt 5 poäng 
Svaren kan skrivas av studenterna på engelska eller svenska. 
 
Vad betyder det understrukna ordet? 
 
Question 1. Page 2, paragraph 1 line 4:  “…the perplexing question..:” 
Svar 1. a) puzzling     (1poäng) 
 
Question 2. Page 3, paragraph 1, line 2: “As the lesson unfolds…” 
Svar 2. a) develops   (1poäng) 
 
Question 3. Page 4, activity 2: “…class roster” 
Svar 3. b) list        (1poäng) 
 
 
Question 4.  Many teacher educators in foreign languages encourage the 
teaching of the language in the foreign language. Based on Ms Lee’s ac-
tions, does she agree with this view? (1 point – motivate your answer)) 
 
Svar: Någon av följande markörer finns med i texten (på engelska eller 
svenska) – 1 poäng 
Ms. Lee translates ” would rather” from English to Korean. 
She explains in Korean what the expression means. 
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Both of these facts indicate that she does not follow the idea that the teach-
ing of the language should be done in the foreign language. 
Ms. Lee does not seem to agree with this view since she translates the phrase 
"would rather" into Korean and then gives an explanation in Korean.   
Andra svar är också möjliga förutsatt att studenten motiverar sitt svar. 
 
Question 5. Page 7, Activity 18: How effective is the end of Ms. Lee’s les-
son ? (1 point- motivate your answer) 
 
Svar: Någon av följande markörer finns med i texten (på engelska eller 
svenska): 
There is noise/disorder in the classroom. 
The teacher’s instructions are not clear. 
The end of her lesson is not very effective. 
Andra svar är möjliga om studenten motiverar sitt svar. 
 
Text 4: Funktionell och situationell variation (Östen Dahl) – Totalt 7 p 
 
Fråga 1 a. Sammanfatta kortfattat textens huvudsakliga budskap med 
egna ord. (1–2 poäng, ett mer utförligt svar ger högre poäng) 
 
Svar 1 poäng: 
Människor använder sitt språk på olika sätt i olika situationer  
 
Svar 2 poäng: 
Språket som människor använder ser olika ut (varierar) i olika situationer; 
1) beroende på hur formell eller informell man förväntas vara  
2) beroende på vilket syfte man har med sitt yttrande 
Båda upplysningarna 1) och 2) finns med. 
 
Fråga 1 b. Exempel på skillnader i informellt och formellt sätt att uttrycka 
dig i ditt eget språkbruk. (1 poäng) 
 
Eget exempel – Minimum för rätt svar att både informellt och formellt ex-
empel finns med! 
 
Fråga 2 a. Definiera termen diglossi med egna ord. (2 poäng; ett mer ut-
förligt korrekt svar ger högre poäng) 
 
Svar 1 poäng: 
Diglossi är att man använder språket på olika sätt i ett land/område/samhälle 
beroende på vilket slags situation det rör sig om 
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Svar 2 poäng: 
Diglossi innebär att man i ett land/område/samhälle etc. på ett relativt syste-
matiskt sätt och enligt de konventioner som gäller i det landet (osv.) använ-
der sig av två olika språk eller två olika varieteter av samma språk beroende 
på vilken situation man befinner sig i. Det ena valet av språk/varietet repre-
senterar i regel ett högre, mera statusanknutet och formellt språkbruk medan 
det andra alternativet representerar en mera informell och privat språkan-
vändning med lägre status 
 
Fråga 2 b. Ge ett, gärna eget, exempel på diglossi som inte är kopplad till 
religion. (1–2 poäng; Förklara varför detta är ett exempel på diglossi) 
 
Svar 1 poäng: 
Ett (godtagbart) exempel 
Svar 2 poäng: 
Förklara varför det är ett exempel på diglossi 
 
Förslag på exempel: 

- Formell svenska och slang ger 1 poäng 
- ”Standardsvenska” och dialekter ger 1 poäng 
- Universitetsvärlden: engelska används i stor utsträckning i många 

högre utbildningar, både i kurslitteratur (inom vissa utbildningar fö-
rekommer nästan enbart kurslitteratur på engelska) och som under-
visningsspråk. Svenska används som det ”sociala” språket i kontak-
ter i kommunikationen studenter–andra studenter, lärare.Ger 2poäng 

- Till exempel att huvuddelen av befolkningen i Tornedalen använde 
sig av meänkieli (tornedalsfinska) i hemmet och i närmsta umgäng-
eskretsen, medan de enbart använde sig av svenska i mer formella 
sammanhang, inte minst i skolan. Ger 2 poäng. 

- Många forna kolonier: det forna kolonialspråket (främst eng-
elska/franska/spanska/portugisiska, är det språk som till övervä-
gande del används i formella sammanhang (myndighet-
er/administration, utbildningssystem etc.), och av ”makteliten” me-
dan ett eller flera inhemska språk används mera i vardagslivet av 
”vanligt folk”. Ger 2 poäng. 

- Haïti: franska (hög varietet), kreolfranska (låg, ”folkets” varietet). 
Ger 2 poäng. 

- Ryssland: Ryska – andra inhemska språk. Ger 1 poäng.  
- osv… 
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Text 5: How Languages are Learned (Lightbown /Spada) – Totalt 6 p 
Rättningsmall (OBS. Variationer är möjliga.) 
 
Fråga 1. Vad menas med begreppet ”developmental sequence” enligt för-
fattarna? (1–2 poäng; utvecklar du svaret och förklarar med egna ord kan 
detta ge högre poäng) 
Svar 1 p:”Stages in language acquisition” eller ”utvecklingssteg inom språk-
inlärning”. En korrekt definition av svaret utan närmare förklaring ger1 p. 
 
Svar 2 p: Begreppet betyder ”utvecklingssteg inom språkinlärning” och en-
ligt författarna innebär detta att barn generellt lär sig olika lingvistiska ele-
ment gradvis och i en förutsägbar ordning. Ett mer utvecklat svar som för-
klarar vad begreppet innebär. 

 
Fråga 2. Vad är typiskt för ett barns språk (1 poäng) 
a. Vid ett års ålder?  
Svar 1 p: Barnet förstår några få ord och kan säga ett eller två ord som alla 
kan känna igen. (Enbart 1 p. på denna fråga, ingen jämförande analys krävs).  
Svaret ska innehålla både information om vad barnet förstår och kan säga.  

b. Vid två års ålder (1 poäng) 
Svar 1 p: Barnet kan säga åtminstone 50 ord och börjar kombinera ord till 
korta telegrafiska meningar. (Enbart 1 p. på denna fråga, ingen jämförande 
analys krävs) För rätt svar krävs både ung. antal ord och att barnet kan säga 
korta meningar. 

  
Fråga 3. Hur skiljer sig barns tidigaste frågor från frågor ställda av en 
fyraåring? (1–2 poäng; utvecklar du ditt svar korrekt med egna ord kan du 
få högre poäng) 
Svar 1 p: Ett litet barn frågar ”Vad?”, ”Var?” och ”Vem?”, medan en fyraå-
ring också kan ställa frågor med ”Varför?”, ”När?” och ”Hur?” (Kortfattat 
svar direkt ur texten) 

 
Svar 2 p. Ett litet barn kan lokalisera personer i rummet och använder enkla 
frågeord som ”Vad?”, ”Var?” och ”Vem?”, medan en fyraåring ställer längre 
och mer komplicerade frågor med ”Varför?”, ”När?” och ”Hur?” som t.ex. 
rör tid och rum och avspeglar barnets utökade kognitiva förmåga. (Mer ut-
förligt svar som även beskriver skillnaden mellan de olik utvecklingsstegen.) 
  



 

99 
 

Text 6: Tal- och skriftspråklighet (Per Fröjd) – Totalt 3 p 
 
Fråga 1. I texten presenteras två olika sätt att definiera begreppet ”lite-
racy”. Vilka är de olika begreppen? Förklara begreppen kort. (1 poäng)  
Svar 1p: 
En allmän betydelse (= att vara utbildad): t.ex. film literacy, political lite-
racy, visual literacy m.m. 
En specifik betydelse =Att vara läs- och skrivkunnig. 
  
Fråga 2. Vilken definition väljer författaren och vilka termer använder 
han för att diskutera ”literacy”? (1–2 poäng; du måste förklara mer vad 
detta synsätt innebär för att få högre poäng och hur författaren argumen-
terar för sin ståndpunkt) 
Svar 1 p: 
Universalistiska teorier. Det innebär att hans definition är vidare än Goughs 
(1999) men har samma kärna, dvs. läs- och skrivförmåga.    
Svar 2 p: 
Läs – och skrivförmåga är en kognitiv förmåga (kan separeras från den kul-
turella kontexten). 
Den allmänna betydelsen av literacy förutsätter inte alltid läs- och skrivför-
måga (t.ex. film literacy), något som innebär en relativisering av begreppet. 
Två grundläggande universalistiska aspekter är 

1. förmågan att förstå och behärska ett eller flera symbolsystem (abso-
lut förmåga) – även läsning av matematiska symboler och notskrift 

2. förmåga att förstå det innehåll som symbolsystemet förmedlar (till 
viss del relativ förmåga) 
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8. Godkännandebrev 
Till studenter antagna till 
XXX och språklärarutbildning 
Våren XXXX 
 
Deltagande i ett forskningsprojekt 
 
Vi hälsar dig välkommen som nyantagen student till XXX och språklärarut-
bildningen vid XXXX. Hoppas att du kommer att trivas med din utbildning 
och lyckas bra med dina studier.  
 
Mitt namn är XX och jag är forskarstuderande på XXXX. Min forskning 
handlar om hur vi bäst kan förbereda studenter som vill bli lärare för denna 
utbildning och för läraryrket. Det som du nu gör i vår introduktionskurs – 
diagnostiska testet i läsförståelse – är förutom en läsförståelsetest för din 
skull, ett led i min forskning. För att kunna arbeta vidare med detta önskar 
jag samla in det test som du har gjort och dina nedskrivna reflektioner, för att 
kunna använda i min forskning. Tanken är att kunna återkomma till dig se-
nare i dina studier och ev. göra en uppföljande studie. Syftet med forskning-
en är att se om det finns någon koppling mellan god läsförståelse och god 
studieframgång. Det betyder att jag också kommer att se på dina provresultat 
under utbildningen. Kanske kan det också bli fråga om en intervju längre 
fram. 
 
För detta behöver jag ditt medgivande och jag ber dig därför att, förutsatt att 
du godkänner att jag samlar in ditt material för min forskning, skriver under 
detta brev. Du är självklart välkommen att ställa frågor om det är något du 
undrar över. Materialet kommer inte att användas på något annat sätt än just 
i forskningssyfte. Ingen annan kommer att få tillgång till de uppgifter jag 
har, och resultatet kommer enbart att redovisas gruppvis, varför ingen indi-
vid kommer att kunna pekas ut. 
 
Skickar vänliga hälsningar och hoppas du vill vara med i min studie 
 
XXX januari xxx     
Signatur……………………………………………………………. 
Namnförtydligande………………………………………………….. 
Telefonnummer: ……………………………………………………. 
E-postadress:………………………………………………………… 
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9. Frågor till provtexterna och svarsfrekvens 
I figuren framgår hur studenterna har svarat på provets 22 frågor. Svarsfre-
kvensen ges i procent, där 100 % är detsamma som 97 studenter. Det är in-
tressant att se hur många procent av studenterna som har besvarat de olika 
frågetyperna korrekt och om svaren skiljer sig mellan de olika frågetyperna 
och texterna. Frågetyperna är klassificerade på samma sätt som det görs i 
PISA-provet, i så kallade A- B och C-frågor.  A står för att söka och inhämta 
information från texten (retrieving information), B för att sammanföra och 
tolka texten (interpreting texts) och C för att reflektera och utvärdera texten 
(reflection and evaluation). Studenternas svar anges i procent, där det totala 
antalet är 97 studenter.  
Figuren visar provets frågor, klassificerade som A-, B- eller, C-frågor (jmf 
med PISA) samt svarsfrekvensen på varje fråga. 
 
FRÅGOR (text 1 – 6 och frågor) A, B eller C Svarsfrekvens 

i procent 
1-1. Författaren till den här texten be-

skriver hur hon 1982 undervisade på 
ett sätt som skilde sig från undervis-
ningssättet på 70-talet.  

1-2. Vilka skillnader lyfter hon fram? 
Författaren skriver in sig själv i en 
lärartradition som är vanlig bland 
svensklärare. Vilken tradition syftar 
hon på?  

Söka och in-
hämta inform-
ation (A)  
 
Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 
 

67  
 
 
 
82  

1-3. Vilken skillnad fanns det i undervis-
ningens innehåll vid metodiklek-
torns första besök och hans tredje? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

74  

2-1. Definiera skillnaden mellan allmän-
didaktik och ämnesdidaktik. 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

91   

2-2. Vilken fråga kan bana väg för en 
mer kritisk ämnesdidaktisk dis-
kusion? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

51   

2-3. Vad innebär det att ett skolämne är 
en ”konstruktion”? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

89   

2-4. Vilka förklaringar kan finnas till att 
samma skolämne kan se olika ut i 
olika klassrum? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

74   
 

3-1. Vad betyder ordet ’perplexing’ Sammanföra 
och tolka (B) 

69  
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3-2. Vad betyder ordet ’unfolds’ Sammanföra 
och tolka (B) 

67   

3-3. Vad betyder ordet ’roster’ Sammanföra 
och tolka (B) 

88  

3-4. Many teacher educators in foreign 
languages encourage the teaching of 
the language in the foreign lan-
guage. Based on Ms Lee’s actions, 
does she teach according this meth-
od? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

56   

3-5. How effective is the end of Ms 
Lee’s lesson? 

Reflektera och 
utvärdera (C) 

56   

4-1. Sammanfatta kortfattat textens hu-
vudsakliga budskap med egna ord. 

Sammanföra 
och tolka (B) 

35   

4-2. Exempel på skillnader i informellt 
och formellt sätt att uttrycka dig i 
ditt eget språkbruk. 

Reflektera och 
utvärdera (C) 

79  

4-3. Definiera termen diglossi med egna 
ord. 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

27  

4-4. Ge ett, gärna eget, exempel på dig-
lossi som inte är kopplad till relig-
ion. 

Reflektera och 
utvärdera (C) 

79 

5-1. Vad menas med begreppet ”deve-
lopmental sequence” enligt förfat-
tarna? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

27  

5-2. Vad är typiskt för ett barns språk – 
vid ett års ålder? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

79 

5-3. Vad är typiskt för ett barns språk - 
vid två års ålder 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

70  

5-4. Hur skiljer sig barns tidigaste frågor 
från frågor ställda av en fyraåring? 

Sammanföra 
och tolka (B) 

33  

6-1. I texten presenteras två olika sätt att 
definiera begreppet ”literacy”. Vilka 
är de olika begreppen? Förklara be-
greppen kort. 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

75 

6-2. Vilken definition väljer författaren 
och vilka termer använder han för 
att diskutera ”literacy”? 

Söka och in-
hämta inform-
ation (A) 

27  
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