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Skoldebatten har de senaste åren till stor del handlat om skolans sviktande 

resultat. Detta blir inte minst tydligt i kunskapsmätningar som PISA och PIRLS. 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares attityder, synsätt och 

användning av standardiserade tester samt bedömning av läsförståelse Detta 

har skett genom en enkätundersökning riktad mot personal verksam i skolan. 

66 svar inkom, dessa svar har senare kompletterats med två intervjuer. 

Resultatet av enkäten visar att standardiserade tester är vanligt förekommande 

som bedömningsmetod, men verkar kombineras med andra metoder. 

Majoriteten anser att standardiserade tester är ganska bra. Resultatet av 

intervjuerna visar att man främst följer upp de elever som inte klarar av 

testerna.  

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

 

Vi känner igen rubrikerna ”Sverige rasar i Pisa-studie”, ”Läsförmågan fortsätter att 

försämras” och ”Svenska 15-åringars läsförståelse allt sämre”. Under de senaste åren 

har svenska elevers resultat i nationella undersökningar diskuterats flitigt och skol-

debatten har till stor del handlat om skolans sviktande resultat. Läsförståelse är ett 

ständigt aktuellt ämne och nedgången av resultaten blir inte minst tydligt i inter-

nationella undersökningar som PISA och PIRLS. De fallande resultaten har skapat 

debatt i politiken och olika lösningar lyfts fram från olika håll. Den förra PISA- 

undersökningen som genomfördes år 2012, visade att Sverige hade den största 

resultatförsämringen av alla länder som deltog. Svenska elever presterade sämre än 

de borde utifrån sina förutsättningar. Under det senaste året har man dock sett ett 

trendbrott, då Sverige steg i senaste PISA-undersökningen. Den genomsnittliga nivån 

är på väg upp till samma nivå som tidigare. Dock har man långt kvar till topp-

noteringen 2000. Framförallt har svenska elever tappat i läsförståelse. I Skolverkets 

artikel ”Varför blir svenska elever allt sämre i läsförståelse?” kan vi läsa att svenska 

elevers läsförståelse blir allt sämre. I dagsläget når var femte elev inte upp till den 

grundläggande läsnivån som krävs för att tillägna sig kunskaper (Skolverket). Även 

Westlund (2013) lyfter att studier visat, och visar fortfarande på, att många elever 

efter de första tre skolåren lämnas för att utveckla sin läsförståelse på egen hand. För 

att undgå detta problem lyfter hon betydelsen av att svenska lärare behöver tillföra 

mera förståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse (s.2).  

 De flesta uppgifter i vår vardag kräver att vi kan läsa, det har blivit en allt 

väsentligare kunskap i dagens samhälle. Det är ingen överdrift att säga att betydelsen 

av att kunna läsa är en förutsättning för i princip allt lärande, därför är skolans 

undervisning i läsförståelse en grundläggande del. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi fått uppfattningen av att bedömning av elevernas läsförståelse ofta 

sker med hjälp av standardiserade tester, inte minst genom de nationella 

ämnesproven i svenska. En viktig aspekt i arbetet med läsförståelse är hur lärare 

bedömer den. Idag finns det en uppsjö av standardiserade tester för att mäta 

läsförståelse och vi undrar hur lärare ställer sig till dessa tester. Avsikten med 
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föreliggande studie är att skapa en bild av lärares attityder kring bedömning av 

läsförståelse genom standardiserade tester. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares attityder, synsätt och 

användning av standardiserade tester samt bedömning av läsförståelse. Syftet uppnås 

genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka metoder används för att bedöma läsförståelse? 

2. Vad tycker lärare om standardiserade tester? 

3. Hur använder lärare standardiserade tester? 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Läsförståelse: Fridolfsson (2010) beskriver läsförståelse som ett brett och 

svårdefinierat begrepp, men som handlar om förmågan att förstå och tolka texter (s. 

191). Vidare förklarar Herkner (2011) att en god läsförståelse inte enbart handlar om 

förmågan att tolka texter. För att skaffa sig förståelse kring textens handling krävs det 

även att man utvecklat ordförståelse, avkodningsförmåga och förkunskaper kring 

omvärlden. Avkodningsförmågan har en stor påverkan på förståelsen av texter. Om 

eleverna saknar läsflyt och lägger stor vikt på den tekniska delen, finns det ingen kraft 

kvar till förståelseprocessen. Förkunskaper används för att kunna koppla tidigare 

kunskaper till texten (s. 38). 

 Standardiserade tester: Ett standardiserat test är ett test som styrs och 

genomförs utifrån bestämda principer. Testerna genomförs på samma sätt av alla och 

samma rättningsmall används. Vi väljer att definiera alla färdig tester med fastställd 

rättningsmall som kartlägger eller bedömer elevens förmåga som ett standardiserat 

test.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel ser disposition ut på följande sätt. Kapitlet bakgrund 

inleds med en överblick om vad läroplanen säger om läsförståelse, detta följs av en 

historisk överblick om bedömning, dessutom beskrivs PISA och PIRLS närmare och 

en kortare översikt av standardiserade tester ges. I slutet av kapitelt presenteras 
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tidigare forskning inom området och avsnittet avslutas med en kortare 

sammanfattning. I metodkapitlet redogörs för de val som vi har gjort gällande 

forskningsmetoden. Vidare presenteras analysmodellen och våra etiska 

ställningstaganden. Efter metodkapitlet följer resultat och analys. Kapitlet resultat 

och analys har delats upp utifrån enkätens olika områden. Detta följs av resultatet 

från intervjuerna, kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. I 

diskussionskapitlet förs en kritisk diskussion kring metod och resultat. Kapitlet är 

delat i två delar metoddiskussion och resultatdiskussion.  Uppsatsen avslutas med 

kapitlet avslutande kommentarer där slutsatser dras, forskningsfrågorna besvaras 

och förslag på fortsatt forskning ges.   
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras en bakgrund till ämnesområdet. Vi går igenom vad 

läroplanen i svenska säger om läsförståelse och ger en kortare historisk överblick 

kring bedömning.  

2.1 Läsförståelse i styrdokumenten 

I läroplanen (lgr11) kan man läsa att ett syfte med undervisningen i svenska i 

grundskolan är att eleverna ska utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011, s. 223).  

Läsförståelse är alltså en viktig grund i svenskundervisningen. Även i det centrala 

innehållet för årskurs 1–3 är den synlig: ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter 

samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2011, s. 

223). Även återberättande och texters budskap och uppbyggnad ingår i det centrala 

innehållet.  Även i kunskapskraven för årskurs 3 återfinns läsförståelsen som en 

viktig punkt:  

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 

på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven 

viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter (Skolverket, 2011, s. 227). 

 

2.2 Bedömning i ett historiskt perspektiv 

Ända sedan allmän folkskola infördes 1842 har bedömning haft en given plats i 

undervisningen. Genom lärarens bedömning kan man se om kunskapskraven 

uppfylls, dock så följer bedömning liksom mycket annat sin egen utveckling och 

tradition. I detta avsnitt kommer en kortare historisk överblick av bedömning i 

skolan att presenteras.  

 Lundahl (2012) påpekar att bedömning av individers kunskaper och färdigheter 

kan dateras till innan skolorna uppfanns. Det är i samband med att utbildningen fick 

ett ökat värde som olika teorier kring bedömning börjar växa fram på 1700- och 

1800-talet. När den allmänna folkskolan infördes 1842 i Sverige så bygger den till 

stor utsträckning på en etablerad ”förhörspedagogik”.  En anledning till detta var att 
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kyrkan utövade ett stort inflytande över skolans innehåll och bedömningstraditioner. 

Det var utantillkunskaper som värderades och förhören var starkt knutna till läxorna 

som gavs. Detta eftersom innan man införde de första kursplanerna (normalplan) 

1878 saknade anledning att ge slutbetyg, man bedömde endast om eleverna hade lärt 

sig sin läxa. I och med införandet av slutomdömen (som formaliserades), i slutet av 

1800-talet, började man hålla slutförhör. Dock var betygets främsta funktion att visa 

att man kunde anställas. Det dröjde en bit in på 1900-talet innan man började 

förändra bedömningstraditionen i skolan. Detta skedde främst genom införandet av 

prov som utvecklades på central nivå. Dessa prov var standardiserade och skulle visa 

en normalfördelning i gruppen. I betygsutredningen 1942 kom förslaget att man 

skulle erbjuda nationella standardprov. Det blev en möjlighet läsåret 1943 – 44 då 

lärare i årskurs 2, 4 och 6 kunde få sådana prov från Skolöverstyrelsen. På 1970- och 

1980- talet började det växa fram en kritik mot att prov och betyg var för styrande i 

skolan. Skolan borde istället ge utrymme för elevers och lärares egen vilja och 

handlingar för att skapa en demokratisk socialisering. Detta medförde att man 

konstruerade om proven så att de främjade läroplanens mål. Man började betona 

validitet (giltighet) istället för reliabilitet (mätsäkerhet). I mitten av 1990-talet 

började man se bedömning som en möjlighet för lärande. Numera används inte 

bedömningen enbart för att särskilja elever utan som en möjlighet att lära och en del 

av undervisningen.  

 Bedömningen som utförs i skolan har också används för att utvärdera 

verksamheten. Karlsson Vestman & Andersson (2007) belyser de reformer som 

skolan genomgick i Sverige under 1950-1962.  Likvärdighet blev ledordet för den nya 

skolan och skolplaneringen fick en norm som gällde i hela landet. Undervisningen 

bestämdes på central nivå och då även hur man skulle bedöma. På 1960-talet inser 

man att kunskapsmätningar inte är optimalt för systemutvärdering utan man måste 

komplettera med kvalitativa metoder (s. 13).  

 Sarroub & Pearson (1998) framhäver att bedömningen av läsförståelsens 

utveckling i USA bästa fall kan beskrivas som “two steps forwards, three steps back”. 

På 70-talet var det tre olika metoder som användes i bedömningen. Standardiserade 

flervalsfrågor, ”criterion-referenced assessments of specific skills” och informell 

bedömning i klassrummet.  Criterion-references assessment innebar att elever enbart 

ansågs ha bemästrat ett speciellt fenomen när de uppnådde ett visst resultat på testet. 

På 1980-talet började lärarna att undervisa mot proven vilket innebar att resultaten 
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blev missvisande då resultaten ökade utan att elevernas färdigheter blev bättre. Detta 

ledde till att man i slutet av 1980-talet omstrukturerade proven så att de innehöll 

längre textfragment och svåra frågor. Dessutom innehöll de olika sorters frågeformat.  

I början av 1990-talet började man använda sig av portfolios som ett viktigt verktyg i 

klassrummet. Detta skapade dock problem då det blev problematiskt för myndigheter 

och politiker att jämföra elevers resultat på olika skolor.  Därför återgick man i mitten 

av 1990-talet till att återigen använda sig av tester, dock förändrades dessa något 

genom att man hade längre texter och flera öppna frågor.  

 

2.3 Internationella studier 

Sverige deltar med jämna mellanrum i internationella studier som mäter skolans 

resultat. Resultaten av sådana studier brukar dominera skoldebatten i omgångar. I 

det här avsnittet har vi valt att närmare presentera PISA och PIRLS då dessa båda 

studierna tittar på elevernas läsförståelse.  

2.3.1 PISA 

Programme for International Student Assessment (PISA) är en internationell studie 

som genomförs av OCED var tredje år sedan 2000.  Provet mäter 15-åringars 

förståelse i matematik och naturvetenskap, samt läsförståelse.  Skolverket (2016) 

rapporterar att för första gången sedan man började mätningarna så stiger de 

svenska elevernas resultat, efter en tidigare tydligt nedåtgående trend. Den största 

ökningen har skett i läsförståelsen där Sverige har ökat med 17 poäng. Sverige ligger 

dock fortfarande på ungefär samma nivå som i förra mätningen i både ett relativt och 

absolut perspektiv, men resultaten är fortfarande lägre än i mätningen som 

genomfördes 2000 (s. 6-8). 

2.3.2 PIRLS 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell studie 

som mäter läsförmågan bland elever i fjärde klass. Studien genomförs var femte år 

och Sverige har deltagit vid samtliga tillfällen. Studien genomfördes senast 2016, men 

resultaten har inte publicerats ännu.  Skolverket (2012) poängterar att Sveriges 

resultat 2011 är högre än genomsnittet om man jämför med andra EU-länder och 

OCED-länderna. Dock har resultaten sjunkit jämfört med de två tidigare 
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mätningarna. Det är framförallt när det kommer till förståelsen av sakprosatexter 

som man kan se en tydlig försämring. En annan aspekt som framträder i studien är 

att skillnaden mellan pojkar och flickors resultat har minskat, detta beror på att 

flickornas resultat har försämrats mer.  Flickornas läsförmåga är dock fortfarande 

bättre än pojkarnas (s.6-7)  

2.4 Standardiserade tester 

Idag finns det en mängd olika standardiserade tester på marknaden som skolor kan 

använda sig av. I det här avsnittet har vi valt att beskriva några dessa tester närmare. 

Testerna är sådana vi känner igen från våra egna studier och vfu, och som finns 

beskrivna i Pehrsson & Sahlström (1998).  De tester vi har valt förekommer i större 

eller mindre utsträckning i skolor idag. Alla tester mäter inte i första hand 

läsförståelsen, men utgör ändå viktiga aspekter i det som blir läsförståelse.  

 Vilken bild är rätt? är ett testmaterial som är framtaget av bland andra Ingvar 

Lundberg. Testets utformning består av att eleverna får fyra bilder i varje uppgift och 

en eller två meningar som beskriver en av de här bilderna. Eleverna ska välja vilken 

bild som beskrivs, endast en bild är rätt (Wedin, 2010, s. 224).  

 LUS är en bok om läsutveckling och är inte i ordets rättebemärkelse ett test, utan 

ett läsutvecklingsschema. Schemat består av 23 punkter som lärare kan använda för 

att identifiera var i läsutvecklingen eleven befinner sig (Pehrsson & Sahlström, 1998, 

s. 53). 

 DLS består av flera olika material för olika åldrar, i vår undersökning är det DLS 

bas för skolår 1 och 2 (DLS bas) samt DLS för skolår 2 och 3 (DLS) som är intres-

santa. DLS bas består av tre olika tester Läslust, Läsning och Skrivning. Läsning 

testar läsförståelsen hos eleverna genom att meningar vävs ihop till en berättelse. 

Varje uppgift innehåller fem bilder och eleven ska välja den bild som bäst stämmer 

överens med texten (Hogrefe, DLS bas för skolår 1 och 2).  DLS för årskurs 2 

omfattar fyra delprov varav ett mäter läsförståelse och DLS för årskurs 3 innehåller 

fem delprov även här mäter ett prov läsförståelsen. Läsförståelsen består både i 

årskurs 2 och 3 av en text med flervalsfrågor till (Hogrefe, DLS för skolår 2 och 3 – 

reviderade version).  

 Två fonologiska tester är värda att nämna: Fonolek och Lyssna på orden. Båda 

testerna mäter den fonologiska utvecklingen hos eleverna. Fonolek syftar till att ta 
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reda på om eleven är redo för att börja läsa. Lyssna på orden är baserat på 

Bornholsmodellen och syftar till att kartlägga en grupps fonologiska medvetenhet. 

Båda testerna riktar sig till 6- och 7- åringar (Pehrsson & Sahlström, 1998, s. 48, 55 ). 

 Ordkedjor är ett ortografiskt test som syftar till att mäta elever avkodnings-

förmåga. Detta kan visa hur långt man har kommit i sin läsutveckling och hur elevens 

lästekniska förmåga ser ut.  Läsproven H4 och H5 testar mekaniskt avläsning och 

kan visa olika typer av läsfel (Pehrsson & Sahlström, 1998, s. 60, 64).  

2.5 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras ett urval av artiklar, avhandlingar och rapporter om 

studier som har bedrivits inom området bedömning och bedömning av läsförståelse. 

Eftersom forskningsfältet är stort har vi avgränsat oss till några studier som har 

ansetts särkilt relevanta för vår studie. Dessutom täcker ämnet bedömning av 

läsförståelse två forskningsområden, dels svenska (språk) dels specialpedagogik. Vi 

har försökt att hålla oss ifrån specialpedagogiken men i vissa fall har den ansetts 

relevant, det gäller studien utförd av Dewitz & Dewitz (2003) samt Pehrsson & 

Sahlström (1999). Följande studier behandlas under detta avsnitt: Westlunds (2013) 

avhandling Att bedöma elevers läsförståelse är intressant då den jämför 

bedömningskulturen mellan två olika länder. Den visar också på varför bedömningen 

verkar vara mer framgångsrik i Kanada än i Sverige.  Herkner (2011) analyserar i sin 

avhandling Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom standardiserade tester och 

nationella prov i årskurs 3 tillförlitigheten hos de nationella proven. Studien visar att 

man inte enbart ska använda nationella prov som ett utvärderingsinstrument då dess 

kan vara missvisande. Sjunnesson (2014) undersöker i sin avhandling Bedömning av 

läsförståelse och sen då? provmaterialet DLS.  DLS är vanligt förekommande i 

skolorna idag och det är intressant att ta del av Sjunnessons resultat.  Pehrsson & 

Sahlström (1999) har i sin rapport Kartläggning av läsning och skrivning ur ett 

deltagarperspektiv studerat olika standardiserade tester och hur dessa stöttar 

pedagoger i deras bedömning.  

 Även två artiklar tog plats i vår bakgrund. Dewitz & Dewitz (2003) har gjort en 

fallstudie där man analyserar svaren hos 10 elever som verkar ha svårigheter med 

läsförståelsen. Artikeln är i sin framställning mer specialpedagogisk men slutsatserna 

kan även appliceras på den vanliga undervisningen anser vi. Klinger (2004) fokuserar 
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i sin artikel på att tester som mäter läsförståelse missar flera viktiga aspekter. Detta 

eftersom de inte visar något om elevens process eller strategier. Klinger (2004) 

påpekar även vikten av att använda olika metoder för bedömningen vilket 

återkommer i vår egen studies resultat.  

 

2.5.1 Att bedöma elevers läsförståelse 

Westlund (2013) har i sin avhandling undersökt varför svenska elevers läsförståelse 

sjunkit under de senaste decennierna. För att genomföra studien, har fem 

kanadensiska och fem svenska lärare intervjuats för att ta reda på hur de ser på 

läsförståelse och bedömning, därefter har författaren jämfört hur de två olika 

länderna ser på bedömning av läsförståelse. Resultatet visar att Kanada uppnår ett 

signifikant bättre resultat än Sverige kring bedömning av läsförståelse. 

Undersökningen åskådliggör att den kanadensiska lärargruppen använde ett markant 

starkare yrkesspråk än de svenska lärarna när de samtalade kring bedömning av 

läsförståelse, detta tycks inte ha utvecklats bland de svenska lärarna. 

 Vidare visar resultat att det framkommer skillnader hur de svenska respektive 

kanadensiska lärarna tolkar betydelsen av begreppen läsförståelse och bedömning. 

De svenska lärarna beskriver bedömning som en produkt för att mäta elevernas 

kunskap och de förknippar ofta bedömning till tester och skriftliga omdömen som 

riktas specifikt till eleverna. De har en mer summativ syn på bedömning, då de 

framförallt framstår som ett sätt att mäta elevernas resultat. De kanadensiska 

lärarnas vision kring bedömning kännetecknas av ett mera formativt synsätt och de 

visar mer fördjupade kunskaper kring begreppet. Det urskiljs inte enbart som ett sätt 

att värdera kunskaper, utan används för att se vilken nivå eleverna ligger på för att ge 

återkoppling hur lärandet kan utvecklas vidare (Westlund, 2013, s. 239-241).  

 Slutsatsen man kan dra av detta är att både svenska och kanadensiska lärare 

värdesätter arbetet med bedömning av läsförståelse, men att det har olika innebörd. 

De svenska lärarna betraktar det som ett sätt att kontrollera lärandet och fokuserar 

mycket på den tekniska delen i läsutvecklingen. Medan den kanadensiska lärar-

gruppen ser bedömning av läsförståelse som ett stöd för att utveckla lärandet vidare. 

De lägger även mindre vikt på den tekniska delen och mera fokus på att utveckla 

förståelsestrategier vid läsförståelse (Westlund, 2013, s. 239-241). 

    Avhandlingens resultat visar även på att det uppkommer skillnader hur 
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kanadensiska respektive svenska lärare arbetar för att stötta utvecklingen av 

läsförståelse. I intervjun framkommer att svenska lärare ofta låter eleverna arbeta 

individuellt genom att svara på frågor, för att bedöma om frågorna är rätt eller fel. 

Undervisningen är ofta tidsbegränsad och om det visar sig att eleverna inte hinner 

med allt får de fortsätta vidare vid ett annat tillfälle. De kanadensiska lärar-

gruppernas arbetssätt visar sig utgå från ett mera kooperativt klassrumsklimat där 

det sker ett samspel lärare och elever sinsemellan (Westlund, 2013, s.243-244) . 

     Slutsatsen av denna studie visar på att Kanada uppnår ett signifikant bättre 

resultat än Sverige, det visar inte minst undersökningar som PISA och PIRLS. 

Westlund (2013) lyfter att svenska lärare idag känner en osäkerhet kring bedömning 

av läsförståelse, i intervjuerna framkommer det att den ibland förankras på 

magkänsla. Författaren slår vidare fast vid att kunskapsmålen kring läsförståelse i 

svenska kursplanen framstår som tämligen otydliga, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till de sjunkande resultaten. Hon menar på att resultatet som framkommer 

i internationella undersökningar inte behöver tyda på att de kanadensiska lärarna 

besitter mera skicklighet än de svenska lärargrupperna, men att de kanadensiska 

lärarna beviljats avsevärt mera stöd kring arbetssätt för att utveckla en god 

läsförståelse (Westlund, 2013, s.290-291).  

 

2.5.2 Bedömning genom standardiserade tester 

Nationella undersökningar tyder på att svenska lärare arbetar med läsförståelse i 

mindre utsträckning än tidigare, samt att flertal elever i Sverige visar svårigheter med 

läsförståelse. För att finna en lösning på detta problem har Skolverket vidtagit 

åtgärder genom att införa nationella prov i årskurs 3 i syfte att kunna bedöma elevers 

läsning. Herkner (2011) diskuterar i sin avhandling om nationella provens 

tillförlitlighet kring bedömning av läsförståelse. I undersökningen har författaren valt 

att jämföra två läsförståelsetest som består av nationella ämnesproven i svenska och 

ordavkodningstestet The simple view of reading. Syftet med studien var att ta reda 

på om de nationella proven kunde urskilja elever som inte uppnått automatiserad 

ordavkodning. De nationella ämnesproven som hon undersökte var från år 2009 och 

2010 (s. 90-94). 

 Resultaten i studien visar att de nationella ämnesproven i svenska inte är tillräck-

ligt pålitliga för att uppmärksamma elever med läs- och skrivsvårigheter, då det inte 
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beaktar elevens ord avkodningsförmåga. Jämförelsen mellan ordavkodningstestet 

och nationella provet i skönlitterär och faktatext visar att ett flertal elever som inte 

utvecklat tillräckligt god ordavkodningsnivå, ändå lyckas med de nationella ämnes-

proven. Nationella provet urskiljer somliga elever med läs- och skrivsvårigheter, men 

inte alla elever (Herkner, 2011, s. 90-94).  

 Herkner (2011) förespråkar därför att det nationella provet inte bör framstå som 

ett enskilt utvärderingsinstrument, utan behöver kombineras med flera bedömnings-

material för att vi ska kunna uppmärksamma varje enskild individ. För att identifiera 

de elever som är i behov av extra stöd behöver lärare komplettera nationella prov 

med flera diagnostiserande arbetssätt. Författaren menar att elever löper större risk 

att få läs- och skrivsvårigheter i framtiden om man som lärare inte upptäcker 

svårigheterna i tid (s. 90-94).  

2.5.3 Uppföljning av bedömning 

Den externa kontrollen av skolan har blivit en alltmer väsentlig del under de senaste 

decennierna, detta har i sin tur medfört att kravet på bedömning av elevers resultat 

utökats. Bedömning är idag ett ständigt aktuellt ämne, inte minst genom åtgärds-

program och kartläggningar av elevers prestationer.  

 Sjunnesson (2014) har undersökt hur pedagoger upplever och tolkar kommunens 

bedömningsunderlag DLS som syftar till att mäta läsförståelse. Hon har även valt att 

undersöka vika konsekvenser det lokala bedömningsuppdraget kan bidra till.  

 När det gäller kommunens bedömningsunderlag DLS, framkommer det delade 

uppfattningar bland deltagarna. Flertalet pedagoger beskriver DLS som tämligen mer 

avancerat än de bedömningsmaterial de brukar använda vid uppföljning av läs-

förståelse. De beskriver att texterna i testerna inte är tillräckligt elevnära. Innehållet 

ses som oväsentligt då det inte skapar något intresse hos eleverna. Pedagogerna för-

klarar att DLS skiljer sig från exempelvis nationella provet, flera elever som lyckas på 

nationella provet, tycks inte nå upp till kunskapskraven på DLS. Det händer att elever 

som enligt lärarna har god läsförståelse inte når upp till målen när man genomför 

DLS.. Konsekvenserna av detta blir att elever som exempelvis uppnår kunskapsmålen 

på nationella provet, kan bedömas vara i behov av extra stöd vid DLS. Denna oklarhet 

gör att det blir svårt att besluta om eleven är i behov av extra stöd eller ej 

(Sjunnesson, 2014, s. 87-91). Många pedagoger förklarar även att testet i första hand 

bedömer den enskilda eleven och åtgärder genomförs ofta på individuell nivå. 
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Konsekvenserna av detta blir att åtgärderna främst fokuseras på de elever som är i 

behov av särskilt stöd, vilket leder till att de elever som visar god läsförståelse blir 

frånvarande i bedömningsprocessen (Sjunnesson, 2014, s. 120). 

 Flera av pedagogerna är kritiska till kommunens bedömningsmaterial, då de 

anser att det inte finns någon potential att tillämpa det i ett formativt syfte. Några 

pedagoger trycker även på att bedömningen inte uppfyller sin funktion, kritik riktas 

bland annat mot att resultatet av testerna är ett bevis på vad som redan är allmänt 

känt. En del anser att de redan har god kännedom kring elevernas läsförståelse, de 

menar att det inte ska sätta allt för stort fokus på proven för att avgöra om eleverna 

har god läsförståelse eller ej. Några pedagoger ser emellertid DLS som ett bra 

material ur ett summativt syfte, det uppfattas som en relevant metod i avsikt att hitta 

de elever som är i behov extra stöd. Somliga har förtroende för dess kvantitativa 

värden, de ser det som ett bevis som synliggör om eleverna har god läsförmåga eller 

är i behov av särskilt stöd. Några pedagoger påpekar även att bedömningsresultaten 

stärker deras egna uppfattningar kring elevernas prestationsnivå, det ses som ett 

underlag som styrker elevens kunskapsnivå (Sjunnesson, 2014, s.74-78) . 

 Flera pedagoger uppskattar även engagemanget och intresset från kommunens 

sida. Genom att skolorna skickar in en sammanställning av resultatet får tjänstemän 

och politiker möjlighet att få en inblick i verksamheten. På så vis kan de jämföra 

skolornas resultat och få en uppfattning om vilka områden som behöver förstärkas 

(Sjunnesson, 2014, s. 77-79).  

 Det förekommer även kritik av kommunens aktuella bedömningsprogram. En del 

pedagoger beskriver att de känner mera hets från kommunens sida, och hur de ökade 

kravet på bedömning genom standardiserade tester påverkat deras vardagliga 

undervisning. I och med att bedömningsresultaten ska rapporteras till central 

kommunnivå, upplever de bland annat att de inte kan använda muntliga 

bedömningssamtal i samma utsträckning, då det krävs papper på att eleverna 

verkligen når de uppsatta målen. De skriftliga testerna blir som ett intyg på elevens 

kunskaper (Sjunnesson, 2014, s.68-69).  

2.5.4 Kartläggning genom standardiserade tester 

I och med att elevers läs- och skrivutveckling avtagit under de senast åren, har det 

uppstått alltmer diskussioner huruvida man ska införa åtgärdsprogram för elever i 

behov av särskilt stöd. Pehrsson och Sahlström (1998) har i sin rapport Kartläggning 
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av läsning och skrivning ur ett deltagarperspektiv studerat några allmänt 

förekommande standardiserade tester för att synliggöra dessa syften, samt vilka 

teorier inom läs- och skrivinlärning de grundas på. De standardiserade tester som 

granskades delades in i två kategorier, normerande material och ej normerande 

material. (s.9, 81). 

 Ett normerat material tar utgångspunkt i ett reduktionistiskt perspektiv. 

Normerande material fokuserar främst på att mäta elevers starka och svaga sidor, för 

att därefter kunna avgöra om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Dessa tester 

inriktar sig inte på att mäta elevernas kunskap över sitt eget lärande, utan avser att 

mäta elevernas läs- och skrivfärdigheter på en jämlik nivå. En väsentlig del som det 

läggs vikt på är tiden, det eleverna klarar under en viss tid blir avgörande för deras 

resultat. Ej normerande material tar däremot utgångspunkt i det holistiska 

perspektivet. Det är elevernas egna kunskaper och erfarenheter som sätts på prov och 

syftet är att stötta eleven till fortsatt utveckling genom exempelvis samtal. En central 

del är elevens förståelse över sitt lärande och lösningar på uppgifterna. Genom att 

eleverna för möjlighet att diskutera sin läs- och skrivförmåga, får de en mera 

inkluderande roll i lärandet (Pehrsson & Sahlström, 1998, s. 86-87).  

   Resultatet av studien åskådliggör att normerande tester i form av diagnoser kan 

bidra med en negativ effekt på elevernas självkänsla, speciellt på elever som ligger i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Som lärare är det därför viktigt att inkludera 

eleverna genom att låta dem vara delaktiga i utvärderingsprocessen med hjälp av ej 

normerande material som exempelvis samtal, på så vis får de förståelse över sin egen 

kunskap vilket stärker elevernas självkänsla och motivation till läs- och skrivinlärning 

(Pehrsson & Sahlström, 1998, s.90).  

 Undersökningen visar vidare på att normerande material i form av tester och 

diagnoser kan utgöra en del av ett kartläggningsmaterial, dock bidrar det inte med 

tillräcklig information för att kartlägga elevers läs- och skrivinlärning. För att skapa 

sig en helhetsbild av elevers läs- och skrivkunskaper krävs det även icke-normerande 

tester. Författarna menar att för att kunna kartlägga eleverna, är det även viktigt att 

ta reda på deras tankar och attityder kring läsning och skrivning genom samtal och 

observationer. Genom att låta eleverna få ta en mera aktiv roll i utvärderingen och 

låta dem vara med och formulera mål blir de medvetna om sitt eget sätt att tänka 

(Pehrsson & Sahlström, 1998, s. 90-91). 
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 Pehrsson och Sahlström (1998) är kritiska till normerande tester då de anser att 

konstruktionen är bristfällig. Genom att normerande tester ofta mäts med stanine-

poäng, skildrar de alltid en grupps medelvärden, vilket bidrar till att det inte ger 

information om den enskilda individens kunskaper. Normerande material är alltså 

inte tillräckligt säkra för att mäta elevers läs- och skrivkunskaper, standardiserade 

tester avgränsar istället elevers möjligheter att få visa sina kunskaper (s. 91-92). 

   Slutsatserna Pehrsson & Sahlström (1998) drar är att det inte är tillräckligt att 

använda normerande material i form av tester och diagnoser för att utvärdera elevers 

kunskaper. Pehrsson och Sahlström påvisar att denna process måste utgå från ett 

deltagarperspektiv. Vilket innebär att lärare även behöver tillämpa ej normerande 

material i form av samtal och observationer för att utveckla den enskilda elevens 

kunskaper och uppfattningar kring läs- och skrivinlärning. På så vis kan man få en 

större helhetsbild över elevernas kunskaper samt göra dem mera delaktiga i 

kartläggningsprocessen (Pehrsson & Sahlström, 1998, 97-98). 

 

2.5.5 Forskning utanför Sverige 

Dewitz & Dewitz (2003) har i en studie i USA analyserat svaren hos 10 elever som har 

svårigheter med läsförståelse. De menar att vi kan utveckla vår förståelse av elever 

med svårigheter i läsförståelse. Detta kan man göra genom att använda olika verktyg 

som finns för att kartlägga läsning. Dessa tester visar att eleverna ofta använder sig av 

tidigare erfarenheter när de svarar på frågorna. Författarna uppmuntrar lärare att 

analysera sina elevers felsvar och använda dessa för att utforma sina instruktioner 

(s.422, 434) .  

 Klinger (2004) påpekar att man inom forskningen i stort sett är överens om vad 

en bra läsare gör för att förstå en text. De relaterar texten till tidigare erfarenheter, 

tolkar, utvärderar, syntetiserar och överväger olika tolkningar. Trots att man vet detta 

fokuserar test som mäter läsförståelse enbart på vissa aspekter av elevens förmåga. 

Testen visar enbart hur eleven förstår, inte vilka strategier de använder för att förstå. 

Detta gör att det kan vara svårt att förstå varför en elev misslyckas på ett test.  

Artikeln diskuterar och undersöker olika metoder för att bedöma läsförståelse. 

Slutsatsen författaren drar är att man ska bedöma läsförståelsen ofta, för att se 

elevens utveckling. Informationen man får från bedömningen kan användas för att 

utforma sin undervisning. Författaren poängterar vikten av att inte enbart använda 
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sig av en metod när man bedömer läsförståelse. Genom att använda sig av flera 

metoder kan man skapa sig en större förståelse för elevens färdigheter. Det är också 

viktigt att komma ihåg att dessa tester även kan hjälpa eleverna själva, genom att 

eleverna själva blir medvetna om sin egen process (s. 59, 65-66).  
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3 Metod 

I följande avsnitt redogör vi för vår forskningsstrategi och metod för insamling av 

empiri. Därefter presenteras bearbetning av data och analysmetod. Slutligen avslutas 

avsnittet med att presentera våra etiska ställningstaganden.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

Vi valde att genomföra en enkätstudie då vi ville ha ett brett underlag, något vi ansåg 

inte skulle vara möjligt med en intervjustudie. Anledningen till detta var att vi ville 

kunna generalisera svaren vilket inte är möjligt med ett litet underlag. Dessutom 

kunde vi nå ut till lärare runt hela Sverige vilket hade varit svårare om vi hade använt 

intervjuer. En fördel med enkäter jämfört med intervjuer  är att man kan hantera 

data från en större grupp informanter. Bryman (2008/2011) påpekar att det finns 

flera fördelar med att använda sig av enkäter, dels är det snabba att administrera dels 

påverkar intervjuaren inte informanterna under genomförandet.  

Dessutom undkommer man problemet att olika intervjuare kan utforma frågorna på 

olika sätt (s. 228-229).  Det var 66 pedagoger som deltog och det har inte varit några 

bekymmer att få tag i deltagare och empiri till studien. För att bredda 

undersökningen ytterligare har vi även valt att utföra skriftliga intervjuer med ett 

fåtal pedagoger som deltog i webbenkäten. I och med att pedagogerna deltog i 

studien fick de möjlighet att lämna sin mailadress om man var intresserade av att 

ställa upp på en intervju. Det var totalt fem pedagoger som lämnade sin adress.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 För att få en omfattande inblick i lärares uppfattningar och attityder kring 

bedömning av läsförståelse framställde vi en enkät på hemsidan webbenkater.com. 

Bryman (2008/2011) lyfter betydelsen av att formulera tydliga enkäter genom slutna 

frågor, då öppna frågor kan vara mer komplicerade och tidskrävande att besvara. Vid 

utformandet av enkäten har vi beaktat dessa anvisningar genom att sträva mot slutna 

frågor med bestämda svarsalternativ (s. 228). Bryman (2008/2011) slår vidare fast 

att för långa enkäter kan hämma deltagarnas engagemang och bidra till att de inte 

följer upp hela enkäten. För långa enkäter kan lätt tråka ut respondenterna (s. 228). 
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För att undvika detta valt vi att sammanställa en kortfattad enkät genom att avgränsa 

den till 13 frågor (se bilaga 1). För att uppnå så utförliga svar som möjligt, valde vi att 

utforma flertalet frågor som obligatoriska svarsfält. Vi beslutade även att lämna 

kommentarsrutor under de flesta frågorna, på så vis fick deltagarna själva avgöra om 

de ville vidareutveckla svaren eller lägga till avslutande kommentarer. Vi valde att 

lämna kommentarsrutorna frivilliga för att minska risken att deltagarna inte 

genomförde hela enkäten. Enkäten publicerades i tre facebookgrupper riktade mot 

personal verksam inom skolan. Enkäterna publicerades två gånger i varje grupp för 

att öka chansen för så många deltagare som möjligt. Totalt inkom 66 svar.  

 Enligt Bryman (2011/2008) är nackdelen med enkäter, jämfört med intervjuer 

att man inte får samma möjlighet att fördjupa sig i informanternas svar (s. 229-230). 

För att få en mer övergripande inblick av lärares attityder kring ämnet har vi även 

valt att komplettera enkäten med semi-strukturerade intervjuer med lärare runt om i 

Sverige.  Dessutom upptäckte vi en lucka i vår data och frågorna i intervjuerna 

utformades efter detta. Fem lärare bjöds in att delta, dock inkom svar endast från två 

deltagare. Intervjuerna baserades på enkätfrågorna samt några följdfrågor för att 

utöka datainsamlingen ytterligare. Dessa intervjuer skedde via mail (se bilaga 2). 

  En annan nästan oundviklig problematik med enkäter är bortfall. Bryman 

(2008/2011) menar att det är svårt att undvika bortfall vid enkäter. Det är vanligt att 

alla som får en enkäten inte besvarar den (s.251-252). I vår undersökning framkom 

bortfall främst genom att många deltagare inte fullföljd enkäten. Vi har försökt 

motverka detta i utformningen genom de råd som Bryman (2008/2011) lyfter fram 

om att enkäter till exempel inte ska vara för långa eller innehålla många öppna 

frågor.  

3.3 Urval 

Bryman (2008/2011) beskriver ett målinriktat urval som innebär att det finns ett 

samband mellan urvalet och syftet, man utgår från de informanter som är väsentliga 

till studiens syfte och forskningsfrågor (s. 434-435). Vi har valt att tillämpa ett 

målinriktat urval då vi anser att informanterna är lämpade för att besvara våra 

forskningsfrågor. Vi valde att publicera enkäten i tre olika Facebookgrupper som 

riktar sig till personal verksam inom skolan. Grupperna har mellan 18000 och 27000 

medlemmar, det är troligt att många är medlemmar i flera av grupperna.  Alla dessa 
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grupper är slutna grupper, det innebär att man måste begära att få gå med i gruppen 

och att en administratör godkänner ansökan. Enkäten låg ute i två veckor och efter en 

vecka publicerades den på nytt som en påminnelse. Våra informanter utgör de 

verksamma medlemmar som deltog i denna enkät. Vid publicering av enkäten 

presenterade vi oss själva samt syftet med studien, detta gjorde vi för att skapa 

intresse hos informanterna. I syfte att öka antalet deltagare valde vi även att 

publicera enkäten två gånger i respektive Facebookgrupp. Detta medförde att 66 

personer i form av pedagoger, speciallärare och rektorer runt om Sverige deltog i 

enkäten. För att utöka vår empiri till undersökningen ytterligare, valde vi även att 

skicka fem intervjuförfrågningar via mail. Dock inkom endast två svar. Dessa 

personer lämnade frivilligt ut sina mailadresser i enkäten, därför valde vi att skicka 

intervjun till dessa deltagare.  

3.4 Databearbetning 

Vid sammanställningen av enkätens resultat har vi haft möjlighet att ta del av alla 

deltagares svar på våra frågor. Vi valde att utforma enkäterna med hjälp av 

webbenkater.com, programmet har också automatiskt sammanställt resultatet i 

tabeller åt oss. Programmet har även räknat ut medelvärde och procentuella 

skillnader. I och med att vi haft förhållandevis många deltagare med en stor 

geografisk spridning i landet, har vi valt att inte redovisa samtliga deltagares svar. För 

att bearbeta enkätens material har vi istället valt att göra procentuella jämförelser 

mellan de olika svarsalternativen, samt se skillnader mellan hur många som svarat på 

varje enskild fråga. Dessutom har deltagarnas kommentarer använts för att tolka 

resultatet. Databearbetning visade även ett stort bortfall i slutet av enkäten.  Vi hade 

66 deltagare som besvarade enkäten, men bortfallet var stort redan efter de första två 

frågorna. Bortfallet till fråga tre är hela 17 personer och till sista delen av enkäten har 

vi ett bortfall på 29 deltagare, detta är ett bortfall på cirka 44 %. Detta är 

problematiskt. En anledning till detta tror vi kan vara att vi hade obligatoriska frågor 

och att deltagarna inte kunde relatera till frågorna. I utformningen försökte vi 

motverka detta fenomen genom att på alla obligatoriska frågor ha alternativ som jag 

vet inte eller ej tillämpligt. Detta har uppenbarligen inte hjälpt. Vi är osäkra på om vi 

hade fått fler svar om frågorna inte var obligatoriska. Troligtvis hade fortfarande haft 

ett stort bortfall. Slutsatsen vi drar är de obligatoriska frågorna tros ha väldigt liten 
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eller obefintligt påverkan på bortfallet. Bryman (2008/2011) menar att det är svårt 

att undvika bortfall. Vi tror inte att det bortfall vi har haft är unikt utan en del av att 

genomföra enkätstudier. Antagligen har informanter börjat besvara enkäten och 

sedan ansett att det inte ämnesområdet inte passar dem och därför valt att avsluta 

enkäten i förtid.   

 

 Därtill genomfördes två intervjuer. Vid bearbetning av materialet valde vi att göra 

en noggrann genomgång för att få en generell bild av deltagarnas svar. Detta skedde 

genom att spalta upp svaren efter område. Därefter försökte vi sträva efter att hitta 

samband mellan de olika svaren.  

 

3.5 Analysmetod 

Vi har använt oss av en kvantitativ dataanalys där vi har tittat på olika variabler.  

Framförallt har vi tittat på den statiska fördelningen i den undersökta gruppen och 

hur svaren skiljer sig åt. Medelvärdet har varit ett viktigt instrument i vår 

undersökning för att kunna dra olika slutsatser.  I intervjuerna har vi sökt efter olika 

teman till exempel temat uppföljning, likheter och olikheter i svaren som kan kopplas 

samman till enkäten och intervjufrågorna. Kommentarerna i enkäten har analyserats 

på samma sätt som intervjusvaren. Svar som inte var relevanta för våra 

forskningsfrågor har inte heller redovisats i resultat. Detta gäller vissa kommentarer 

som inkom på enkäten som rör andra aspekter än det vi undersöker.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

En nackdel med enkäter enligt Bryman (2011/2008) är att man inte kan vara säker på 

att rätt person har besvarat enkäten. Vi har försökt att styra det så långt som möjligt 

genom att publicera enkäten i grupper för lärare och annan personal i skolan på 

Facebook. Vi kan inte garantera att det är personer som är verksamma i skolan som 

har besvarat enkäten. Dock är detta troligt då grupperna vi publicerade enkäten i 

består av lärare som delar med sig av sitt material och sina tankar. Detta är 

naturligtvis problematiskt ur ett reliabilitetsperspektiv såväl som ett 

validitetsperspektiv. Man kan ändå utgå ifrån att de som har svarat på enkäten är 

verksamma i skolan då gemene man saknar kunskaper om ämnet. Eftersom studien 

vi genomfört är relativt liten kan vi endast dra slutsatser om den grupp informanter 
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som har svarat. Den interna reliabiliteten är god. Dock är det svårt att veta om 

undersökningen uppfyller kravet på stabilitet. Vi tror och anser att om vi lät samma 

grupp informanter göra om undersökningen så skulle resultatet bli ungefär samma. 

Men eftersom vi undersöker deltagarnas attityder är det svårt att dra generella 

slutsatser eller att tro att resultatet skulle förbli det samma över en längre tid. 

Validiteten i undersökningen är bra, vi har utformat enkäten efter våra 

forskningsfrågor. Det är dock alltid svårt att utforma en enkät så att den enbart mäter 

det vi vill mäta.  

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet lyfter fram fyra huvudsakliga forskningsetiska krav som ska 

uppfyllas i en undersökning. Dessa bygger på informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har noggrant tagit hänsyn till dessa 

krav vid genomförandet av vår studie. Vid publiceringen av enkäten i de respektive 

Facebookgrupperna var vi tydliga med att informera deltagarna vilka vi var, samt 

syftet med studien. Under hela undersökningen har deltagarna kvarstått som 

anonyma och de pedagoger som deltog i intervjuerna har blivit tilldelade påhittade 

namn.  Materialet som samlats in har behandlats enligt de etiska kraven. Vi har 

tydligt framfört att det enbart är vi författare som tar del av svaren, samt att 

deltagarna kan upphöra sin medverkan när de vill.  

 

  



25 

 

4 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenterar vi våra resultat från undersökningen samt en analys. Vi 

har valt att först presentera resultatet av enkäten för att sedan gå igenom resultatet av 

intervjuerna. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av samtliga resultat. 

4.1 Resultat av enkäten 

Vi har valt att redovisa resultat av enkäten utifrån hur sidorna såg ut på enkäten. 

Först presenteras deltagarnas yrken och geografiska spridning. Det följs av allmänna 

frågor kring bedömning av läsförståelse, efter de frågor som rör de Nationella proven 

i årskurs 3. Slutligen presenteras en betygsättning av olika standardiserade tester.  

4.1.1 Deltagare och spridning 

Figur 1: Deltagarnas yrke 

 

Det var 66 personer som besvarade frågorna på den första sidan av enkäten. Dessa 

var grundläggande frågor om deltagarna. Figur 1 visar vilken yrkesroll deltagarna har. 

77,27 % eller 51 personer har uppgett att de är lärare. Vidare har 11 special-

pedagoger/speciallärare och 2 rektorer besvarat frågorna. Två personer har angett 

annat och dess har kommenterat att de arbetar som förskolelärare.  

 

 

 



26 

 

Figur 2: Deltagarnas spridning i landet 

 

Figur 2 visar att det är en stor spridning på var deltagarna arbetar.  Det vi kan se är 

att det framförallt är personer från Svealand och Götaland som har besvarat enkäten. 

Endast 7 deltagare har uppgett att de arbetar i något av länen i Norrland. Intressant 

att notera är att de tre största länen också har flest deltagare. 

 

4.1.2 Bedömning av läsförståelse 

Figur 3: Metoder för att bedöma läsförståelse 

 

I figur 3 redovisas svaren på frågan: Vilka metoder använder du för att bedöma 

läsförståelsen hos dina elever? Deltagarna kunde ange flera svar på frågan och 49 

deltagare valde att besvara frågan. Resultat visar att de allra flesta använder 

standardiserade tester i sin bedömning, hela 37 personer har angett detta vilket 

motsvarar 75,5%. Även observationer och textsamtal verkar vanligt, 32 respektive 31 

deltagare uppger att de använder sig av dessa metoder. Under annat har många 

kommenterat att de använder Skolverkets bedömningsstöd. Det som inte verkar vara 
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särskilt vanligt är att göra egna tester, endast 19 deltagare uppger att de använder 

detta. 

 

Figur 4: Standardiserade tester 

 

Figur 4 visar vilka standardiserade tester som används för att bedöma läsförståelse 

hos eleverna, 49 deltagare besvarade frågan. Även här var det möjligt att ange flera 

svar.  Det som verkar vanligast att använda är DLS tätt följt av Vilken bild är rätt?, 22 

respektive 21 deltagare har angett att de använder sig av dessa tester. Det verkar inte 

finnas någon större samstämmighet kring vilka tester man ska använda. Det finns 

inget test som en majoritet av användarna har sagt att de använder. Intressant att 

notera är att 6 deltagare anger att de inte använder sig av standardiserade tester alls, 

av dessa 6 deltagare är fem lärare. 

 

Figur 5: Bedömning av standardiserade tester 

 



28 

 

I figur 5 kan vi se vad deltagarna tycker om standardiserade tester. 49 deltagare 

besvarade frågan där de ombads att gradera standardiserade tester på en 5-gradig 

skala. 86,61% av deltagarna har angett att testerna är ganska bra eller bra. 

Medelvärdet är 4,18 och endast en deltagare har svarat att testerna är dåliga. 6 

deltagare har lagt sig i mitten och anser att de varken är bra eller dåliga.  Intressant är 

det att jämföra resultatet på den här frågan med föregående fråga, där 6 personer 

angav att de inte använder standardiserade tester. Trots det verkar det inte som att de 

anser att testerna är dåliga.  

 Deltagarna hade möjlighet att kommentera kring bedömning och om vi hade 

missat något i frågorna. 12 deltagare tog chansen och lämnade kommenterar.  

Bedömning av elevens läsförståelse är ett kontinuerligt arbete och elevens förmåga att förstå det 
han/hon läst visar sig naturligtvis under samtal kring texter, senare skriftlig dokumentation om 
texters innehåll mm. 

Flera av deltagarna uttrycker bedömningen av elevernas läsförståelse är ett arbete 

som måste pågå kontinuerligt under en längre tid. Dessutom påpekar flera deltagare 

att det inte räcker med enbart standardiserade tester, utan att man måste använda sig 

av flera metoder i sin bedömning.  

Standardiserade texter [sic] rymmer inte alla aspekter. 

 

Standardiserade tester är bra, men det räcker inte att endast göra detta anser jag. Det är bra att 
inkludera andra moment i bedömningen också. 

 

4.1.3 Nationella prov i svenska 

Figur 6: Genomförande av nationella prov 
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I figur 6 ser vi hur många som har genomfört nationella prov i svenska i en årskurs 3. 

46 deltagare besvarade frågan och 71,74 % har genomfört proven.  

 

Figur 7: Gradering av de nationella proven 

 

Deltagarna ombads sedan att gradera utformningen, nivån på provet och 

bedömningen av elevens förmåga i läsförståelsedelarna av de Nationella ämnes-

proven i svenska.  I figur 7 redovisas resultatet. 38 deltagare har besvarat frågan.  

Jämfört med figur 5 är det större spridning av svaren här. Däremot anser de allra 

flesta att proven är ganska bra eller bra.  Om vi tittar på utformningen så är det fyra 

deltagare som har uppgivit att den är dålig eller ganska dålig. De allra flesta anser att 

den är bra, hela 17 deltagare och 9 anser att den är ganska bra, detta innebär att 

medelvärdet blir 4,09. Även nivån på provet bedömer de allra flesta som bra eller 

ganska bra. Medelvärdet hamnar även här på 4,09. Värt att notera är att 5 deltagare 

anger att nivån är dålig eller ganska dålig. Detta kan vi även se i vissa kommentarer 

från deltagarna. När det kommer till bedömningen av elevens förmåga så anser 27 

deltagare att det är ganska bra eller bra och medelvärdet blir därför 4,21.  Det är bara 

en deltagare som anser att det är dåligt.  

 I deltagarnas kommentarer framkommer det att trots höga medelvärden i 

graderingen, att det finns flera aspekter som kan förbättras med proven.  

Låg nivå i NP, brett spann på godkänt. 

Förutom att nivån är låg på proven oroar sig en deltagare kring provens validitet och 

reliabilitet.  

Läsförståelseproven i åk 3 är ju inte framtagna med gängse krav på reliabilitet och validitet - ett 
stort bekymmer. 
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Något som flera påpekar är svårigheten att bedöma elever med annat modersmål, 

provet är inte anpassat till dess elever anser man. En deltagare uppger även att det är 

svårt att applicera innehållet på elever med svenska som modersmål också. 

Svårt att bedöma elever med andraspråksbakgrund, nyanlända, elever som har varit i Sverige 2-
4 år, läsförståelsen varierar mycket 

Upplever ofta att innehållet i läsförståelse-delarna inte kan appliceras på skånska ungar i 
allmänhet och inte på utlandsfödda i synnerhet.  

En deltagare påpekar istället att det är bra att man genomför samma prov i hela 

landet. Detta är också en hjälp för bedömningen anser hen.  

Mycket bra att man gör detta i hela landet, det blir mer likvärdigt och man kan öva upp sin 
bedömarförmåga med hjälp av elevexempel. 

 

4.1.4 Olika standardiserade tester 

Figur 8: Gradering av standardiserade tester 

 

I sista frågan ombads deltagarna att gradera bedömningsunderlaget som ett antal 

standardiserade tester generar. 37 deltagare besvarade frågan och i figur 8 redovisas 

resultatet.  Det test som har fått högst medelvärde är ordkedjor som ligger på 4,08.  

Dock använder 10 deltagare inte det testet eller har ingen uppfattning om det vilket 
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gör att medelvärdet blir högre. Detta är fallet med de flesta testerna då mellan 7 och 

12 personer anger att det inte är tillämpligt. Undantag är DLS och Vilken blid är rätt? 

som nästan alla har graderat. Därför är det intressant att titta på de resultaten. DLS 

har ett medelvärde på 3,79, endast två deltagare har angett ej tillämplig. De flesta har 

uppgett att provet är ganska bra. Även Vilken bild är rätt? har de flesta deltagarna 

graderat, endast tre deltagare har angett ej tillämplig. Här hamnar medelvärdet på 

3,94. Här ser man dock ingen tydlig bild av ett svar är populärast, utan 10 har svar 

varken bra eller dåligt, 10 ganska bra och 10 bra. Övriga tester når även de höga 

medelvärden mellan 3,50 och 4,00, men då många har angett ej tillämplig är det 

svåra att läsa ut något tydligt resultat i svaren. Intressant att notera är att fyra 

deltagare har skrivit in Skolverkets bedömningsstöd under annat och angett att det är 

bra. Detta innebär att Skolverkets bedömningsstöd har ett medelvärde på 5,00.  

Eftersom att deltagarna själva har skrivit in det kan de ha valt just det för att det 

tycker att det är riktigt bra och det blir därför svårt att lägga större vikt vid det 

resultatet.  

 Flera av deltagarna riktar kritik mot testerna, som man anser ibland är för svåra. 

Dessutom går det inte att jämföra dem med kunskapskraven.  

Testerna mäter inte mot kunskapskraven. Har tyckt att dls för lågstadiet är ganska svåra. NP har 
haft lägre nivå. H4 mäter ju bara hur fort vi avkodar, inte läsförståelsen, samma med fonolek, 
har inget med läsförståelse att göra, men är ju viktig för att hitta elever med fonologiska 
svårigheter redan i f-klassen. 

En annan deltagare riktar kritik mot bedömningsstöd. Detta då det inte tillför något 

nytt utan istället skapar ytterligare en arbetsbörda för läraren.  

Bedömningsstöd- mycket och tidskrävande för något man ändå ser i den vardagliga 
undervisningen. 

Precis som i början av enkäten lyfter en deltagare vikten av att använda sig av flera 

metoder i sin bedömning för att skapa en helhetsbild.  

Samtalen med eleverna när de läser gör att man hinner upptäcka om de förstår. Enskilda tester 
är inte utan tillsammans med observation, samtal och test ger en helhetsbild. Tycker att God 
läsutveckling och skolverkets tester för åk 1-3 är bra avstämningar i läsförståelsen också. 

 

4.2 Resultat av intervjuer 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de intervjuer som har utförts.  

Intervjuerna är uppdelade utifrån de olika deltagarna. 
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4.2.1 Intervju med Aina 

Aina arbetar som klasslärare i en årskurs 1 i norra Sverige. Hon berättar att hon 

främst använder skolverkets bedömningsstöd för att bedöma elevernas läsförståelse.  

Aina använder även övningsuppgifter kring läsförståelse som också ger kunskap om 

elevens förmåga.  

Jag arbetar mycket med gemensam textläsning och använder då ofta texter från både vår 
läsebok ABC-klubben samt texter ur "En läsande klass". Till dessa texter formulerar jag ofta 
olika frågor som berör texten och då får eleverna möjlighet att besvara dessa ibland muntligt 
och nu allt oftare skriftligt.   

Aina säger att hon följer upp de standardiserade texterna genom att analysera varför 

och vad som gör att en elev som inte klarar sig inte förstår textens innehåll.  

Därefter får eleven anpassade övningar t ex efter utprovning med hjälp av Lexiaprovia, ibland 
måste hela klassundervisningen utvecklas om det förekommer att jag ser någon specifik 
svårighet som berör ett flertal elever. Det är hela tiden en pågående process att utveckla 
undervisningen utifrån elevernas behov och arbeta systematiskt och tålmodigt t ex med olika 
läsförståelsestrategier. 

Aina är delvis kritisk till de standardiserade tester som de har använt tidigare.  

Jag tycker att de tidigare testerna som vi använt varit ibland föråldrade i sitt innehåll, där t ex 
där bilderna är ofta inte verklighetstrogna vilket kan föranleda att eleverna misstolkar bilden 
(Vilken bild är rätt?). Dock har det varit bra att få en ytterligare överblick av vad eleverna kan 
utifrån en objektiv bedömning med standardiserade prov. 

 

4.2.2 Intervju med Berit 

Berit arbetar som klassföreståndare i en årskurs 2 i Svealand. Hon påpekar att 

arbetet med läsförståelse är ständigt närvarande främst genom läsläxan med frågor 

som ges varje vecka. Dessutom använder hon standardiserade tester. 

Vi gör även DLS tester som innehåller en läsförståelse del. 

Testerna utförs i ett syfte att kartlägga hela klassen, så man kan sätta in 

specialanpassningar till de som kräver det.  

Testerna rättas och förs in i en mall. De som ligger under ett medelvärde rapporteras till 
speciallärare.  Såna tester gör vi en gång per år i varje årskurs. 

Berit uttrycker en oro över att testerna kan vara missvisande: 

Det som är dåligt med detta är att eleverna kategoriseras enbart utifrån testet. Det kan ju vara så 
att de hade en dålig dag. Testet går ut på att de ska läsa och svara på så många frågor de kan på 
en viss tid och det kan ju ha god läsförståelse men läsa sakta och då få dåligt resultat. 
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Trots testernas dåliga sidor kan hon ändå se en stor fördel med att genomföra sådana 

tester. 

Det som är bra är att läraren får en indikation på vilka som behöver stöd och ger mig en trygghet 
i att inte missa någon. 

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultat av enkäten visar att standardiserade tester är vanligt förekommande som 

bedömningsmetod, men verkar kombineras med andra metoder. DLS och Vilken bild 

är rätt? verkar vara de vanligaste förekommande testerna i skolan. Majoriteten anser 

att standardiserade tester är ganska bra. Gällande de nationella proven anger 

deltagarna att de är ganska bra oavsett vilken aspekt man graderar. Dock går 

åsikterna isär bland deltagarna i deras kommentarer. De flesta tester som har 

graderats når medelvärden mellan 3 och 4. Dock framkommer en del kritik mot 

testerna i kommentarerna.  

 Resultatet av intervjuerna visar att man främst följer upp de elever som inte 

klarar av testerna. Båda informanterna uttrycker en oro över att testerna är 

missvisande och föråldrade.  
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5 Diskussion 

I det här avsnittet presenteras vår diskussion. Vi har valt att först diskutera metoden 

som har används och dess för- och nackdelar. Sedan diskuteras resultatet och  det 

kopplas till tidigare forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av både enkäter och ett fåtal intervjuer. Enkäterna har hjälpt 

oss att få en bredare överblick av vad lärare i landet har för attityder kring ämnet. 

Men eftersom att enkäter inte ger några fördjupade kunskaper, valde vi även att 

komplettera med ett fåtal intervjuer. Nackdelen med att använda enkäter är att vi inte 

har kunnat kontrollera urvalsprocessen. Vid genomförandet av enkäten lät vi även 

deltagare som var villiga att ställa upp på en intervju lämna sin mailadress. I 

efterhand känner vi att intervjuerna hade kunnat utföras på ett smidigare sätt, då 

endast två svar inkom.  

  Vi valde att använda en webbtjänst (webbenkater.se) för att utforma vår 

enkät. Flera fördelar kunde ses med detta. Dels innebar det en tidsbesparning i själva 

utformandet, då format redan fanns och vi endast behövde skriva in frågorna. 

Programmet bearbetade även svaren och sammanställde resultaten i diagram och 

figurer. Dock innebar detta vissa begränsningar i enkätens utformning då vi var 

tvungna att förhålla oss till en viss mall. Detta innebar till exempel att vi inte kunde 

ha ett fritt kommentarsfält till varje fråga. Vi anser ändå att detta var bästa modellen 

för enkäten. Inga problem upplevdes egentligen med mallen utan de funktioner vi 

behövde fanns också. Vi valde att benämna 7 olika standardiserade tester i enkäten. 

Flera deltagare kommenterade att de inte bedömde läsförståelse. Vi var medvetna om 

detta innan men anser att dessa tester ändå används som en del i bedömningen av 

läsning och då även läsförståelse. Därför valde vi att använda oss av dessa i alla fall. 

Vi upplever att testerna vi valde är vanligt förekommande i skolan. Beslutet att 

använda en kort enkät var ett försök att minska bortfall genom att man inte orkar 

genomföra hela enkäten. Vi märkte dock att vi fick ett stort bortfall. 

 Eftersom studien till största del är kvantitativ betyder det att vår inverkan på 

resultatet är liten. Enkäten är naturligtvis färgad av oss utifrån våra syften och 

förväntningar. Dock är det statistiska resultatet utan påverkan från oss. I analysen 

färgas vissa slutsatser av oss, detta är svårt att undvika men vi har försökt att inta en 
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objektiv ställning. I en intervju situation är det lättare att som forskare påverkan sina 

informanter. Vi anser dock att vår påverkan i intervjuerna är i det närmaste obefintlig 

eftersom att vi valde att utföra intervjun skriftligt. Tolkning färgas dock av oss men 

detta är naturligt i en sådan analys. I efterhand tror vi att det hade varit bättre att 

genomföra ett antal intervjuer på plats på olika skolor. Vi valde skriftliga intervjuer 

då deltagarna som tillfrågades fanns utspridda över hela landet. Dock hade kanske 

telefonintervjuer kunnat genomföras.  

 Intervjufrågorna utformades efter en lucka vi upptäckte i enkäten. Vi saknade 

data och frågor om hur man använde resultatet av olika tester. Då vi ansåg att detta 

var intressant utformade vi fyra frågor om detta. Som vi diskuterat ovan skickades 

detta på mail och genomfördes skriftligt. Vi ser vissa problem med detta. Även i 

intervjudelen märkte vi av ett bortfall då endast två svar inkom. Detta gör att vi inte 

kan dra några större slutsatser kring det material som framkom i intervjuerna. Det 

ger dock en intressant fingervisning.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet vi fick visar inget spektakulärt utan verkar spegla en relativt enig 

informantgrupp. I jämförelse med den tidigare forskningen framkommer inget nytt 

direkt. Vi trodde kanske att deltagarna skulle vara mer negativa till standardiserade 

tester än de visade sig vara.  

 Första forskningsfrågan var: Vilka metoder används för att bedöma läsförståelse? 

Resultatet visar att standardiserade tester är vanligt förekommande i kombination 

med observationer och textsamtal.  Intressant i resultatet var att 6 deltagare angav att 

de inte använde standardiserade tester, men vid en närmare granskning anser de 

flesta att standardiserade tester varken är bra eller dåligt. En av dess 6 deltagare 

anser en att de är dåliga medans en anser att dessa är bra. Vi undrar då varför man 

inte använder standardiserade tester om man nu anser att dessa är bra. Något annat 

som framkommer är att Skolverkets bedömningsstöd är vanligt förekommande. Dock 

är det numera obligatoriskt att använda detta i årskurs 1 vilket kan förklara varför det 

förekommer så flitigt.   

  Det vi kan se i resultatet är att man inte enbart använder sig av en metod. Detta 

går i hand i hand med det som förespråkas i tidigare forskning (se till exempel 

Klinger, 2004 eller Pehrsson & Sahlström, 1998).  Lärarna tycks liksom forskarna ha 
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upptäckt att ingen metod täcker alla aspekter.  Att standardiserade tester används 

flitigt kan ha flera orsaker. Vi tror att en orsak är att det är tidseffektivt att genomföra 

då läraren har en färdig mall att utgå från. Testerna gör det också lätt att jämföra 

elever i en grupp. Det faktum att det är lätt att  jämföra resultaten betyder att det ofta 

kan vara bestämt från huvudman att vissa prover ska genomföras. Till exempel kan 

man jämföra olika skolor i en kommun om alla genomför samma tester.  

 Andra forskningsfrågan var: Vad tycker lärare om standardiserade tester? 

Resultatet visar att de flesta anser att standardiserade tester är ganska bra.  Dock 

påpekar vissa att man inte enbart kan använda standardiserade tester eftersom det 

inte täcker alla aspekter. Nationella proven är också en form av standardiserade 

tester och även här är de flesta försiktigt positiva. Man anser att utformning, nivå och 

bedömningen i testerna är ganska bra. Det framkommer dock en del kritik i 

kommentarerna. Nivån är låg och det är svårt att bedöma elever med en annan 

språkbakgrund än svenska.  Dessa kommentarer stämmer överens med de resultat 

Herkner (2011) presenterar i sin avhandling. Hon menar att nivån på de nationella 

proven är för låg och att man missar elever med svårigheter, då dessa klarar det 

nationella provet.   

 De tester som var vanligast förekommande bland deltagarna var DLS och Vilken 

bild är rätt?, även läsproven H4 och H5 verkar vara vanligt förekommande. DLS 

anser de flesta är ganska bra, medelvärdet hamnade på 3,79  och även Vilken bild är 

rätt? anser de flesta är ganska bra. Bedömning av Vilken bild är rätt? är väldigt 

splittrad. Då 30 svar är jämt fördelade på 3, 4 och 5.  De andra testerna når också 

höga resultat men få verkar använda dem, vilket gör att vi inte tycker att dessa 

resultat är särskilt intressanta.  

 DLS har i tidigare forskning fått en del kritik, Sjunnensson (2014) påpekar att 

elever som når godkänt på nationella proven inte når godkänt på DLS. Detta eftersom 

att DLS är svårare, provet ligger på en högre nivå. Även kritik om att det inte är 

tillräckligt elevnära har framkommit. Även i vår undersökning riktas viss kritik mot 

DLS, en deltagare uttrycker att hen tycker att DLS för lågstadiet är ganska svårt.   

 Trots kritik som framkommit mot proven i forskningen verkar dessa ändå vara 

uppskattade av lärare och används ute i skolorna. Det intressant att ställa frågan 

varför det är så? Vi kan inte komma med något direkt svar men tror att 

lättillgängligheten kan vara en faktor. Det kräver inte mycket av läraren att 

genomföra till exempel DLS. Det finns en tydlig rättningsmall och materialet är 
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färdigt att delas ut. Vi tror att detta kan vara en anledning till att standardiserade 

tester är så populära i skolan. Det är ett snabbt sätt för läraren att checka nivån i 

klassen.  

 Vår tredje och sista forskningsfråga var: Hur använder lärare standardiserade 

tester? Detta besvaras inte tillräckligt i enkäten utan istället undersöktes det i 

intervjuerna. Vi har endast svar från två deltagare så några generella slutsatser går 

inte att dra men ger ändå en fingervisning.  Både Aina och Berit anger att man 

använder bedömningen av elevernas läsförståelse för att hitta de svaga eleverna. Det 

verkar som att det är huvudsyftet med de tester som utförs. Vi funderar på varför det 

är så, det är även en bild som känns igen från våra egna erfarenheter. Fokus läggs 

framförallt på att hjälpa de svaga eleverna, medans de starka får klara sig själva. Även 

forskning riktar in sig på de svaga eleverna, till exempel Dewitz & Dewitz (2003). 

Även Sjunnesson (2014) påpekar att det enbart är de elever med dåliga resultat som 

uppmärksammas, bra elever hamnar i skymundan. Det är en del av kritiken som 

framkommer mot DLS. Berit anger att man använder sig av DLS. Resultatet förs i en 

mall och elever som ligger under medelvärdet rapporteras till specialläraren. Vi 

tycker att det här en problematisk aspekt i uppföljningen. Att man använder tester för 

att enbart identifiera en viss grupp. Detta är något som skolan överlag behöver bli 

bättre på.    
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6 Avslutande kommentarer 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka lärares attityder kring bedömning av 

läsförståelse och standardiserade tester. Detta har besvarats i uppsatsen genom våra 

forskningsfrågor. Standardiserade tester verkar vara vanligt förekommande som 

metod för att bedöma läsförståelse enligt de svar som har inkommit. Dock är 

deltagarna till synes överens om att man måste använda sig av flera metoder. Detta 

stämmer väl överens med tidigare forskning på området. De flesta informanterna i 

studien anger att standardiserade tester är ganska bra, men det förekommer även en 

hel del kritik angående utformningen av testerna. Testerna verkar framförallt 

användas för att identifiera och kartlägga svaga elever. De slutsatser vi kan dra är att 

standardiserade tester är vanligt förekommande i skolan och att lärarna verkar tycka 

att det är ett bra verktyg. Detta skulle kunna bero på att det är enkelt och relativt 

tidseffektivt för läraren att genomföra dessa tester. Det skulle vara intressant att 

forska vidare på området. Man skulle kunna genomföra en större intervjustudie på 

området för att närmare undersöka attityder hos lärarna. Det skulle även vara 

intressant att titta på utformningen av testerna och hur dessa mäter elevernas 

förmågor.  
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Bilaga 1 – Enkäten 

Attityder kring bedömning av läsförståelse 

 
Information 

 
Syftet med enkäten är att undersöka lärares attityder kring bedömningen av läsförståelse. Svaren är annonyma och kommer att 

behandlas enligt de forskningsetiska principerna. I slutet av enkäten kan man lämna sin mailadress ifall man kan tänka sig svara på 

flera frågor. Endast kommer att se adresserna. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss på mail. 

iug09001@student.mdh.se 

etm13004@student.mdh.se 

 

 
Grundläggande information 

  

 
Vad är din yrkesstitel? * 

 

  Lärare 

  Specialpedagog/speciallärare

 Rektor 

Annat 

 
 
 

Vilket län arbetar du i? (skriv * om du inte vill ange län) Svaren används endast för att se spridningen på 

deltagandet. * 

 
 

 
 
 

Bedömning 
 

 
Vilka metoder använder du för att bedöma läsförståelsen hos dina elever? (Flera svar är möjliga) * 

 

   Standardierade tester (tex LUS, dls) 

   Egna tester 

   Textsamtal 

 Observationer 

   Annat, vänligen specificera i kommentarsfältet 

Kommentarer 

mailto:iug09001@student.mdh.se
mailto:etm13004@student.mdh.se


Vilka standardiserad tester för bedömning av läsförståelse använder du? (Flera svar är 
möjliga) * 

 

 

   DLS

 LUS 

   Läsproven H4 och H5 

   Fonolek 

   Lyssna på orden 

   Vilken bild är rätt? 

   Ordkedjor 

   Annat, vänligen specificera i kommentarsfältet 

   Jag använder inte standardiserade tester 

Kommentarer 

 
 
 
 

Vad tycker om du om standardiserade tester för bedömning av läsförståelse? * 

 
 
 

 
Standardiserade 

tester 

 

Dåligt Ganska dåligt 
 

  

Varken bra eller 

dåligt Ganska bra Bra ej tillämplig 
 

 
 
 

Kommentarer kring bedöming, om du vill lägga till något som vi har missat i frågorna eller utveckla svaren. 

 
 

 
 

Nationella ämnesprov i Svenska (NäP) 
 

 
Har du någon gång genomfört nationella ämnesprov i Svenska i en årskurs 3? * 

 
 

  ja 

nej 



 
 

Vad anser du om läsförståelsedelarna i NäP (både faktatext och berättandetext)? 

 
 

 

 
Utformningen 

 
Nivån på provet 

 
Bedömingen av 

elevens förmåga 

 

Dåligt Ganska dåligt 
 

  
 

 

Varken bra eller 

dåligt Ganska bra Bra Ej tillämplig 
 

 

 

 
 
 

Kommentarer kring NäP, om du vill lägga till något som vi har missat i frågorna eller utveckla svaren.  

 
 

 
 

Standardiserade tester 
 

 
Vad anser du om bedömningsunderlaget som dessa tester generar? * 

 
 
 

 
DLS 

 
Lus 

 
H4 & H5 

 
Fonolek 

 
Lyssna på orden 

Vilken bild är rätt 

Ordkedjor 

Annat 

 

Dålig Ganska dålig 
 

  
 

 

 

 

 

 

Varken bra 

eller dålig Ganska bra Bra Ej tillämplig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kommentarer, om du vill lägga till något som vi har missat i frågorna eller utveckla 
svaren. 

 
 

 
 

Övrigt 
 

 
Något annat du vill tillägga kring bedömning av läsförståelse. 

 
 

 
 

Kan du tänka dig att bli kontaktad för en kortare intervju kring ämnet, var vänlig lämna din 
mailadress. 

 

 

 
 
 

Avslutning 
 

 
Tack för din medverkan. För ytterligare frågor eller information om studien kan vi kontaktas på: 

iug09001@student.mdh.se 

etm13004@student.mdh.se 
 
 

» Redirection to final page of WebbEnkäter (ändra) 
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Bilaga 2 – Intervjuförfrågan 

Hej! 
Du besvarade för en tid sen vår enkät kring bedömning av läsförståelse. Du lämnade din 
mailadress och vi skulle uppskatta om du har möjlighet att svara på fyra frågor skriftligt.  Du 
behöver bara svara på det här mailet.  Självklart behandlas dina svar helt anonymt.  
 
Frågor: 
* Vilken arbetstitel har du? 
  
* Vad använder du för att bedöma läsförståelse? 
  
* Om du använder standardiserade tester, hur följer du upp resultaten? 
  
* Vad tycker du är bra respektive dåligt med tester som bedömer läsförståelse? 
  
Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.  
Tack på förhand. 
Med vänliga hälsningar  
Ida Uddeskog & Erika Tengström 
 
 

 

 

 


