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1.  Inledning 

Vid speciallärarutbildningen på Högskolan i Kristianstad har vi uppmärksammat att ämnet 

läsförståelse är hett i samhället i dag. Ett exempel på det är att det inkom en interpellation till 

riksdagen i september 2019 med frågor som rör just extra anpassningar vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska för elever med dyslexi.  I interpellationen vill man veta vilka 

åtgärder regeringen kommer vidta för att möta dessa elever i utbildningens helhet (Haddad, 

2019). 

 

Att debatten blivit så stor kring ämnet läsförståelse i de nationella proven grundar sig i 

Skolverkets definition av att läsförståelse innebär att man måste läsa med ögonen. Det innebär 

att de elever som behöver lyssna på skriven text alltså inte kan tillgodoräkna sig det som 

läsförståelse vid de nationella proven i svenska i årskurs 3 och årskurs 6 (Skolverket, 2018a). 

 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur några lärare ser på tillgången till extra 

anpassningar vid ordinarie läsförståelseundervisning för elever i lässvårigheter jämfört med vid 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. Vidare syftar studien även till att 

undersöka hur några lärare tolkar begreppet läsförståelse respektive begreppet hörförståelse 

samt huruvida de anser att man kan pröva flera förmågor (avkodning och förståelse) i samma 

prov. 

 

I Lgr11 står att läsa att “... skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper ...” (Skolverket, 2019a, s.9). Vidare skriver Skolverket (2014), 

i materialet Stödinsatser i utbildningen att: 

 

… skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar. För elever med olika funktionsnedsättningar gäller det 

att undervisningen motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser innebär att läraren 

tar hänsyn till elevers olika behov i alla lärmiljöer och i hela 

undervisningsprocessen, det vill säga vid planering, genomförande, 

kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och 

dokumentation. (Skolverket, 2014, s.12) 
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Både undervisning och bedömning syftar till att eleverna ska lyckas, uttrycker Skolverket 

(2019a) i den aktuella läroplanen för grundskolan. De anpassningar som görs ska alltså kunna 

uppväga för skillnader i elevernas förutsättningar vid undervisning, provtillfällen och vid 

bedömning eftersom alla delarna ingår i elevens totala undervisningsprocess. 

 

Speciallärarens uppdrag (1993:100) hänger tydligt samman med Skolverkets riktlinjer (2019a) 

kring att undervisningen ska syfta till att eleverna lyckas. För de elever som är i svårigheter 

måste skolan skyndsamt sätta in extra anpassningar och ev. särskilt stöd så att de har samma 

möjlighet till lärande som sina klasskamrater (Skolverket, 2019a; SFS 2010:800). 

Speciallärarens uppdrag är även att arbeta förebyggande och skapa möjligheter i lärmiljön för 

alla elever, men också att identifiera svårigheter och möjliggöra för att eleverna ska kunna 

fortsätta utvecklas (SFS 1993:100). Även Skollagen uttrycker vikten av att utbildningen ska 

väga upp för olika förutsättningar hos eleverna genom skrivningen: 

 

… utbildningen … syftar till att … främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära ... I utbildningen 

ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800, kap.1, 

§4) 

 

Ovan nämnda direktiv från både Skolverket, Skollagen och examensordningen (Skolverket 

2014; 2019a; SFS 1993:100; SFS 2010:800) ställs mot kunskapskraven och dess prövning som 

sker genom de nationella proven. Redan på 1960-talet användes centralt utarbetade prov för att 

på nationell nivå kunna synliggöra svenska skolelevers kunskaper (Skolverket, 2018a; Lundahl, 

2009). Även idag, år 2019, är målet att få en nationell sammanställning om elevers kunskaper. 

De extra anpassningar som idag är godkända vid de nationella provens läsförståelsedelar i 

svenska i årskurs 6 är bland annat extra tid och förstorad text. Vissa anpassningar som elever i 

till exempel läs- och skrivsvårigheter kan ha i sin ordinarie undervisning, såsom uppläsning av 

text, kan inte användas vid läsförståelsedelarna av till exempel nationella provet i årskurs 6 för 

då prövas inte det som skall prövas, enligt Skolverket (2018a). Detta kan dock tyckas rimma 

väldigt dåligt med att både undervisning och bedömning ska syfta till att eleverna lyckas, genom 

t.ex anpassningar för att motverka en funktionsnedsättning i hela undervisningssituationen 

(Skolverket, 2019a; 2014; SFS 2010:800). 
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En utredning bör ske kring huruvida de nationella provens läsförståelsedelar faktiskt prövar det 

som är ämnat att prövas. Enligt Skolverket (2019e) prövar de nationella proven det som är 

ämnat att prövas genom att eleven inte använder sig utav till exempel uppläsning av text som 

en extra anpassningar utan läser med ögonen. 

 

I instruktionerna för nationella provens läsförståelsedelar i svenska i årskurs 6 finns att utläsa 

att eleven ska kunna ”… läsa skönlitteratur och sakprosatexter … med flyt” (Skolverket, 2018a, 

s.2). Innebörden av detta uttrycks vidare vara att: “... häftet med text finns inte inläst för 

avlyssning då delprov B1 och B2 prövar just elevens förmåga att avkoda och förstå i enlighet 

med kunskapskravet …”. (Skolverket, 2018a, s.2) 

  

Skolverket (2019c) menar att delproven som prövar elevernas läsförmåga i grundskolans 

nationella prov utgår från att avkodning och läsförståelse följs åt och att läsning innebär att både 

kunna avkoda och förstå. Därav prövas både avkodning och läsförståelse i samma texter och 

delprov. En elev som kan avkoda, förstå och tolka en text har genom detta förfarande 

förutsättningar att kunna återge och använda sig av innehållet i en text förklarar Skolverket 

(2019c).  Följden av detta kan tolkas vara att Skolverket (2018a, 2019c) alltså tycks, vilja pröva 

begreppet läsning utifrån den vanligt förekommande förklaringsmodellen The simple view of 

reading, genom att båda förmågorna prövas i samma prov. Modellen förklarar, att läsning består 

av två delar: att kunna sammanfoga bokstavsljud till hela ord (avkodning) samt att förstå det 

som har lästs (förståelse) (Hoover & Gough, 1990; Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2017) beskriver, i motsats till Hoover och 

Gough (1990), att läsning är förmågan att kunna: 

 

… återskapa ett föreställningsinnehåll. Innehållet är beskrivet i skrift, 

och följer skriftspråkets konventioner. Man kan ta till sig skriftspråket 

på olika sätt, med olika sinnen. För en person med dyslexi kan öronen 

vara kanalen in till texten, och för de flesta är det ögonen som tar in 

textinnehållet via bokstäver på papper. Slutresultatet blir detsamma, 

läsaren återskapar ett föreställningsinnehåll. (SPSM, 2017) 

 

Trots att det som enligt Skolverket (2018a) verkar avsett att prövas, läsning genom avkodning 

och förståelse, så uttrycker rubrikerna för de delprov som prövar förståelse av text i nationella 
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provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 att det är ett läsförståelseprov, där alltså endast 

förståelse torde prövas. Det kan därför tyckas att uttrycket i rubrikerna i dagens nationella prov 

torde vara att det är ett läsprov som utgår från The simple view of reading där läsning innefattar 

både avkodning och förståelse (Hoover & Gough, 1990). 

 

Skolverket beskriver begreppet läsförståelse, i skrifter riktade mot årskurs 1-9, genom flera 

olika förklaringar som skiljer sig åt beroende på vilken årskurs en elev befinner sig i 

(Skolverket, 2019a; 2019c; 2019e; 2018a). Förklaringarna skiftar mellan att läsförståelse, i åk 

1, kan prövas utan avkodning genom lärares högläsning (Skolverket, 2019e), men att detta inte 

kan ske i årskurserna 3 och 6 där eleven själv måste läsa sig till förståelsen med ögonen 

(Skolverket, 2018a; Skolverket 2019c). Därefter anges det återigen från årskurs 9, att 

läsförståelse kan prövas genom att lyssna på skriven text (Skolverket, 2019c). Detta trots att 

kunskapskraven kring läsflyt i svenska för årskurs 9 är näst intill identiska de i årskurs 6 

(Skolverket, 2019a). 

 

Utöver att kunna läsa med flyt beskriver Skolverket (2018a) även i kunskapskraven för de 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 att eleven ska kunna göra enkla 

sammanfattningar och kunna kommentera viktiga delar ur texten med koppling till 

sammanhanget. Detta medför att flera skilda förmågor prövas i samma text och bedöms i 

samma kunskapskrav. Validiteten då kan i sin tur tyckas bli svår att styrka då det vid en 

bedömning är problematiskt att avgöra huruvida läsförståelsedelarna i proven prövat 

läsförståelsen och/eller enbart avkodning för elever i lässvårigheter. 

 

Att Skolverket (2019e) menar att elever inte ska kunna lyssna på läsförståelsetexter vid de 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 kan vidare kopplas till att de kan 

grunda sina syn på läsförståelse i att den innefattar tolkning av grafiska symboler, medan 

hörförståelse innefattar tolkning av auditiva symboler (Levlin, 2014; Hoover & Gough, 1990). 

 

Begreppet hörförståelse omnämns inte i instruktionerna inför det nationella proven i svenska i 

åk 6 (Skolverket, 2018a), då detta inte är ämnat att prövas där. Dock beskriver SPSM (2017) 

att hörförståelse grundar sig i talspråk och dialog, till skillnad från läsförståelse som grundar 

sig i skriftspråk oberoende av om dialogen eller skriftspråket uppfattas med ögat eller örat 

(SPSM, 2017). 
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En fällande dom (Örebro tingsrätt mål nr FT 4411-18) har skett mot Örebro kommun där 

tingsrätten anser att en elev har diskriminerats eftersom han inte fick använda sina hjälpmedel 

vid de nationella proven. Enligt Skolverkets (2018a) direktiv skall eleven endast ha tillgång till 

de hjälpmedel som Skolverket bestämt för att provet skall behålla sin validitet, oavsett vad 

eleven använder för hjälpmedel i ordinarie undervisning. Justitiekanslern (JK) anser, i enlighet 

med diskrimineringslagen, att Skolverket inte kan dömas för diskriminering av eleven eftersom 

Skolverket inte är en utbildningssamordnare. Följden av detta blir att Skolverket som 

myndighet inte behöver följa de direktiv som uppges i diskrimineringslagen och att ingen 

diskriminering skett från Skolverkets sida (Justitiekanslern, 2019). 

 

Den fällande domen i Örebro tingsrätt samt Justitiekanslerns uttalande styrker vikten av 

fortsatt debatt i ämnet elevers rätt till extra anpassningar vid nationella prov och en debatt 

kring vad som faktiskt prövas i de nationella proven i svenska. Som stöd i denna debatt behövs 

fortsatt forskning. 

 

 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att beskriva hur några lärare ser på tillgången till extra anpassningar, för 

elever i lässvårigheter, vid ordinarie läsförståelseundervisning jämfört med vid nationella 

provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

 

Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare tolkar begreppet läsförståelse respektive 

begreppet hörförståelse samt huruvida de anser att man kan pröva flera förmågor i samma prov. 

 

De frågeställningar som studien syftar till att besvara är: 

 

● Vilka anpassningar har elever vid ordinarie undervisning jämfört med vid nationella  

       provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6? 

● Hur tolkar lärare begreppet läsförståelse? 

● Hur tolkar lärare begreppet hörförståelse? 

● Vilka tankar har lärare kring att pröva flera förmågor (avkodning och läsförståelse) i samma  

       prov? 



 
 

 
11 

 

 

 

 Studiens avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa frågeställningen till de nationella provens läsförståelsedelar i svenska 

och inriktat oss på årskurs 6, då studiens omfattning skulle bli för stor om alla ämnen och 

årskurser skulle undersökas. De skriftliga delarna av nationella proven i svenska åk 6 ingår inte 

i studien på grund av att studiens syfte är att undersöka ämnet prövning av läsförståelse och 

anpassningar kring detta, Orsaker till lässvårigheter och dyslexi berörs inte heller, då det inte är 

avgörande för studiens resultat. 

 

 Centrala begrepp 

 

Här under beskrivs hur centrala begrepp kommer tolkas i studien: 

 

● Ordinarie undervisning innebär den undervisning som sker med ordinarie klass och lärare 

och inte berör särskilt stöd då en speciallärare är inkopplad för att ge stöd åt en elev eller 

lärare. 

 

● Nationella prov avser de prov i svenska som är obligatoriska att genomföra för alla elever i 

årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 i Sverige (Skolverket, 2019f). 

 

● När begreppet avkodning berörs, syftar det till hur väl eleven genom läsning kan koppla ihop 

grafem (bokstäver) och fonem (bokstavsljud) till ord och meningar (Lundberg & Herrlin, 

2014). 

 

● Med läsförståelse menas hur väl eleven kan förstå en tidigare skriven text som eleven 

tillgodogjort sig, oavsett om eleven tagit texten till sig genom ögonen eller öronen 

(Carlström, 2010; SPSM, 2017). 

 

● Hörförståelse syftar till förståelse av talat språk och dialog, oavsett om eleven tagit detta till 

sig genom öronen eller ögonen (SPSM, 2017). 

 

● Läsflyt innebär en automatiserad avkodning. Detta ses som en bro mellan avkodning och 
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läsförståelse. En elevs läsflyt bedöms genom att läraren aktivt lyssnar på när eleven läser 

högt. Elever med ett gott läsflyt läser utan stakningar, med intonation och ett tempo som gör 

att texten blir lätt att förstå (Torgensen & Hudson, 2006). 

 

● Elev i lässvårigheter innefattar en elev som har svårigheter med avkodning och därför inte 

får upp ett adekvat läsflyt för åldern (Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

● Med extra anpassningar menas de hjälpmedel en elev kan använda för att kompensera för 

de svårigheter eleven är i (Skolverket, 2014). Exempel på extra anpassningar kan vara ”… 

ett särskilt schema över skoldagen, ett undervisningsområde förklarat på annat sätt, extra 

tydliga instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, hjälp att förstå texter, digital teknik med 

anpassade programvaror, anpassade läromedel, någon extra utrustning …” (Skolverket, 

2020). Begreppen hjälpmedel, verktyg samt alternativa verktyg används i vissa stycken i den 

här studien synonymt med begreppet extra anpassningar. 

 

● Bedömning kommer i denna studie förklaras som att “... läraren ska vid betygssättningen 

utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Skolverket, 2019a, 

s.16). 

 

● Validitet beskriver hur tillförlitliga och trovärdiga resultat kan vara i ett prov (Bryman, 2011) 
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2.  Bakgrund 

 
Under denna rubrik redovisas Skolverkets och Skollagens perspektiv på extra anpassningar i 

ordinarie undervisning. Även de nationella provens framväxt och dess extra anpassningar och 

tillhörande bedömning klargörs. 

 

 Skolverkets beskrivningar av extra anpassningar 

 
I läroplanen för grundskolan (Lgr11) finns att utläsa att rektor ansvarar för att “... 

undervisningen … utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar 

eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver” (Skolverket, 2019a, s.17). 

 

I skolan kan alla de alternativa verktyg som finns tillgängliga för en elev benämnas som extra 

anpassningar. Skolverket (2014) förklarar extra anpassningar som en förkortning för “stöd i 

form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen” (Skolverket, 2014, 

s.8). För att skolan ska kunna sträva mot att väga upp för de skillnader som finns i elevers 

förutsättningar att nå målen, krävs det att undervisningen motverkar svårigheter på olika sätt. 

Skolverket (2014) menar att detta kan ske genom extra anpassningar. De extra anpassningarna 

kan vara helt olika från elev till elev beroende på funktionsnedsättningens art. Exempel på extra 

anpassningar kan vara vara utökad tid vid provsituationer, uppdelning av text eller alternativa 

verktyg. De extra anpassningarna ska verka för att göra undervisningen mer tillgänglig 

(Skolverket, 2014). Skollagen uttrycker vidare att en extra anpassning behöver finnas 

tillgänglig för elever i behov, under hela skoldagen, i utbildningens helhet, såvida det inte 

tydligt kan ses som obehövligt (Skolverket, 2014; SFS 2010:800). Detta innebär att de extra 

anpassningarnas tillgänglighet för elever i behov inte bara ska ske vid enstaka tillfällen utan vid 

all tid som skolan behöver uppväga för olika skillnader (Skolverket, 2014). 

 

 Nationella provens framväxt 

Nationella prov, definieras av Lundahl (2009) som centralt utformade prov vilka Skolverket 

införde för att, med hjälp av ett externt bedömningsverktyg, kunna garantera en likvärdig 

bedömning i hela landet. Vidare redogör Lundahl (2009) för att centralt utarbetade prov har 

använts i Sverige sedan 1860-talet men då i engelska på läroverket. Under 1930- och 40-talen 

utvecklades standardiserade prov i Sverige, efter bland annat amerikanska modeller, i 
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intentionen att undervisningen i skolorna skulle nå upp till i förväg bestämda mål. Detta gällde, 

enligt Lundahl (2009), de högre årskurserna i svenska och matematik. Proven skulle kontrollera 

elevernas styrkor och svagheter med koppling till undervisningen. Resultaten skulle användas 

som lärarens stöd i undervisningen med intentionen att kunna individualisera densamma 

(Lundahl, 2009). Under 1940-talet genomfördes en betygsutredning, med stöd i 

centraliseringen av standardproven, vilket resulterade i en standardiserad betygssättning. Detta 

medförde att standardproven blev betygsgrundande vilket författaren menar inte var intentionen 

från början (Lundahl, 2009). 

 

Vidare beskriver Lundahl (2009) att provens karaktär förändrades under 1960-talet. Detta 

skedde genom att de blev direkt kopplade till läroplanen och betygssystemet. År 1980 kom en 

ny läroplan, som lade fokus på hur användbar kunskapen var som eleverna fick i skolan och 

med det förändrades skolans arbete. Med grund i den nya läroplanen konstruerades 

standardproven med fler öppna frågor och med sammanhängande provdelar. Proven var i och 

med detta inte längre betygsgrundande utan riktades istället mot läroplanen (Lundahl, 2009). 

 

En vidareutveckling av de nationella proven, förklarar Lundahl (2009) skedde under 1990-talets 

början då betygssystemet reformerades och de nationella proven gjordes målrelaterade. Genom 

att involvera lärare i utarbetningen av de nya nationella proven samt bedömningsunderlagen 

hade Skolverket intentionen att minska klyftorna mellan provens utformning och elevernas 

verklighet. Skolan blev vid denna tid en kommunal angelägenhet och nationella proven en 

möjlighet för Skolverket att kontrollera vilka resultat som uppnåddes i de olika skolorna i landet 

(Lundahl, 2009). 

 

De första nationella proven, i den tappning de har idag, genomfördes 1996 i årskurs 5 och 

årskurs 9. Våren 2012 genomfördes de nationella proven i årskurs 6 för första gången (Lundahl, 

2009). 

 

Skolverket (2019e) uttrycker i dagens nationella bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling, 

vilket genomförs i årskurs 1, att elever genom lärares högläsning kan “... visa läsförståelse 

frikopplat från egen avkodning” (Skolverket, 2019e, s.4).  I åk 3 genomförs det nationella 

provens läsförståelsedel i svenska vilken prövar elevens högläsning (avkodning) i ett prov och 

läsförståelsen i ett annat.  I läsförståelsedelen ska eleven själv läsa en text och svara på 
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tillhörande frågor. I åk 3 prövas alltså inte läsförståelse frikopplat från egen avkodning, trots att 

avkodning prövas i ett enskilt delprov utöver läsförståelsedelen. Vidare prövar de nationella 

provens läsförståelsedelar i svenska i årskurs 6 avkodning (läsflyt) och läsförståelse i samma 

text. Även här skall text och frågor läsas av eleven själv (Skolverket, 2018a). 

 

 Extra anpassningar vid nationella provens läsförståelser i svenska 

årskurs 6 

Skolverket (2019d) redogör för att rektor avgör huruvida en elev med funktionsnedsättning har 

behov av extra anpassningar vid de nationella proven. Extra anpassningar ska göras utifrån 

elevens förutsättningar men provet skall fortfarande pröva de moment som avses prövas. 

Exempel på extra anpassningar som Skolverket (2018a) menar kan användas vid nationella 

provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 är till exempel extra tid, förstorad text, skriva i 

mindre grupp och fler raster (Skolverket, 2018a). Skolverket (2018a) uttrycker även att de 

hjälpmedel som används ska vara kända för eleven och användas i den ordinarie 

undervisningen. 

  

Skolverket (2019c) uttrycker i sina riktlinjer för extra anpassningar vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, att elever i årskurserna 3 och 6 inte får använda talsyntes eller 

uppläsning av lärare då den anpassningen bedöms göra att provet inte längre prövar det som är 

avsett att prövas. Detta förklaras genom att “... delproven som prövar elevernas läsförmåga i 

grundskolans nationella prov utgår från att avkodning och läsförståelse följs åt …” (Skolverket, 

2019c). 

 

Skolverket (2019c) skriver vidare att: 

 

”... för provet i årskurs 6 innebär läsa med flyt att eleverna har tillägnat 

sig en automatiserad avkodning. Det gör att elevernas läsförståelse i 

denna årskurs prövas genom att eleverna själva läser längre texter där 

en automatiserad avkodning krävs för förståelse och tolkning av 

texterna”. (Skolverket 2019c)   

 

Till skillnad från elever i årskurserna 3 och 6 förutsätts elever i årskurs 9 ha “... utvecklat 

förmågan att avkoda och förstå text” (Skolverket, 2019c). Innebörden av detta blir att elever i 
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behov av inläst text får möjlighet att använda det som en extra anpassning vid de nationella 

provens läsförståelsedelar i årskurs 9. Detta trots att kunskapskravet kring att kunna läsa olika 

texter med flyt i åk 9 är nästintill identiskt med det i åk 6 (Skolverket, 2019a). 

 

Skolverkets (2019c) skrivning medför att elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 3 och 

årskurs 6 har valet, eller kan uppmanas, att göra läsförståelsedelen utan anpassningar eller att 

använda dem men inte få resultatet inskickat till svensk statistik (Skolverket, 2019c). 

 

 Bedömning av nationella proven 

Bestämmelserna har förändrats genom åren, kring vikten av nationella provens betydelse vid 

betygssättning. År 2005 uttryckte Skolverket (2005) att nationella provens resultat ej vägde 

tyngre än bedömningar från den ordinarie undervisningen, medan Skolverket år 2018 skriver i 

ett pressmeddelande att det införts “... en regel i skollagen som säger att nationella prov särskilt 

ska beaktas vid betygssättningen" (Skolverket, 2018b). Till följd av Skolverkets beslut de 

senaste 15 åren synliggörs det att nationella provens betydelse för betygssättning har skiftat 

rejält. Den aktuella synen på de nationella provens betydelse ställer sig Tengberg (2016) kritisk 

till då forskaren menar att det idag inte finns någon forskning som tyder på att elevers lärande 

förbättras av standardiserade prov. 
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3. Litteraturgenomgång/tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer både forskning, litteratur och styrdokument redovisas tematiskt i 

underrubrikerna: läsning, läsförståelse, hörförståelse, extra anpassningar som stöd vid 

läsförståelse samt validitet vid prövning av läsförståelse. 

 

 Läsning 

Läsningen ger tillgång till en ny, nästan gränslös värld av möjligheter, fantasi och kunskaper. 

(Lundberg, 2010, s. 45) 

 

Läsning beskrivs av Hoover och Gough (1990) som en kombination av förmågan att kunna 

avkoda samt förmågan att kunna förstå det som avkodats. Denna förklaringsmodell för läsning 

benämns som The simple view of reading (SVR). Carlström (2010) förtydligar förmågorna 

genom beskrivningen att avkodning är läsningens tekniska sida medan förståelsen grundar sig 

i att kunna dra slutsatser, paralleller till egna erfarenheter samt att kunna tolka det som lästs. 

Detta diskuterar även Lundberg och Herrlin (2014) som även de påpekar att förmågorna 

avkodning och förståelse ska finnas tillgängliga för att läsningen ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Författarna beskriver avkodning, som att kunna koppla ihop bokstävernas 

utseende med ljud och sedan forma det till ett ord, och förståelse beskrivs som att förståelse av 

det formade ordet i en mening är en grundpelare som måste fungera för att läsning ska uppstå 

(Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

Förenklat kan SVR:s sätt att se på läsning synliggöras genom följande beskrivning: 

 

 Läsning = Avkodning x Förståelse 

(Hoover & Gough, 1990) 
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Heimann och Gustavsson (2009) har utvecklat SVRs förklaringsmodell för läsning enligt 

nedan: 

Läsning 

 = 

Avkodning (individfaktor okänd + individfaktor känd) 

 x 

 Förståelse (individfaktor okänd + individfaktor känd) 

 

(Heimann och Gustavsson, 2009)   

Uttrycket ovan visar på att hinder som uppstår i läsinlärningen kan bero på enskilda delar av 

förmågorna avkodning eller förståelse, vilket varken Hoover och Gough (1990) eller Lundberg 

och Herrlin (2014) redogör för. Heimann och Gustavsson (2009) menar att svårigheter med 

avkodning kan bero på antingen okända eller kända individfaktorer inom varje förmåga var för 

sig. Exempel på okända individfaktorer kan vara, tidigare kontakt med skriftspråklighet, 

intresse, humör och så vidare. Kända individfaktorer kan vara intellektuella svårigheter, 

diagnoser och eller andra redan kända kunskaper kring elevens skriftspråklighet. Vidare 

beskriver författarna att en styrka inom en av individfaktorerna lätt kan väga upp för en 

eventuell svårighet, så den döljs. Till följd av detta, menar Heimann och Gustavsson (2009) att 

det är av stor vikt att inte bara se till de faktiska förmågorna utan även till grunden för de 

svårigheter och styrkor som påverkar förmågorna. Detta för att upptäcka eventuella svårigheter 

i tid och för att kunna ge korrekt stöd. 

Höien och Lundberg (1999) bygger vidare på Hoover och Goughs (1990) samt Heimann och 

Gustavssons (2009) resonemang genom att reflektera över att det finns ett 

interaktionsförhållande i dessa formler för läsning då de är utskrivna som ekvationer. 

Författarna påvisar vidare att svårigheter kring avkodning helt kan elimineras med hjälp av 

uppläsning av text (Höien & Lundberg, 1999).    

 

 Läsförståelse 

Bråten (2008), beskriver begreppet läsförståelse som “... att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008, s.14). Författaren påvisar dock 
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att det, enligt hans mening, inte gäller text som lyssnats på med hjälp av alternativa verktyg 

(Bråten, 2008). Hoover och Gough (1990) förklarar läsförståelse som förmågan att språklig 

kunna omvandla den lexikala informationen, grafem som avkodats med ögat, till tolkningar av 

det som personen tillskansat sig vid läsningen. Silva och Cain (2015) har i sin studie sett att 

även ordförråd och grammatiska kunskaper har stor betydelse för elevers läsförståelse. SPSM 

(2017) förklarar i sin tur begreppet läsförståelse som att kunna förstå skriftspråk (skriven text) 

oavhängigt hur läsaren tillgodogjort sig texten. 

Lee och Wheldall (2009) tycks styrka Silva och Cains (2015) resultat samt SPSMs (2017) 

förklaring av läsförståelse, då de i sina studier har sett att korrelationen mellan avkodning och 

läsförståelse minskat med åldern. I årskurs 2 sågs avkodningen som mycket viktig för 

läsförståelsen medan dess betydelse hade minskat avsevärt till årskurs 5. De såg även i sina 

resultat att vikten av god hörförståelse var av stor betydelse för läsförståelsen ju äldre elverna 

blev (Lee & Wheldall, 2009). I likhet med Lee och Wheldall (2009) har flera andra nationella 

och internationella studier visat på att avkodningens betydelse för läsförståelsen minskar när 

eleverna blir äldre (Keenan, Betjemann & Olson, 2008; Verhoeven och van Leeuwe, 2011; 

Laitusis, 2010).  Utifrån dessa studier menar forskarna att man inte bara kan se till 

avkodningsförmågan när det uppstår svårigheter med läsning och läsförståelse. 

 

 Hörförståelse 

Både nationella och internationella forskare framställer läsförståelse och hörförståelse som 

intimt sammanknippade (Hoover och Gough, 1990; Verhoeven & van Leeuwe, 2011; Levlin, 

2014). Forskarna förklarar sambandet mellan de två begreppen med att om en elev läser en text 

och det finns brister i elevens ordförråd, grammatik eller hörförståelse kan det visa sig i en 

bristande läsförståelse (Hoover och Gough, 1990; Verhoeven & van Leeuwe, 2011; Levlin, 

2014). 

Vidare utvecklar Hoover och Gough (1990) begreppet hörförståelse som förmågan att kunna 

skapa förståelse baserat på olika fonem (språkljud) vilka hörs med öronen och skiljer detta från 

läsförståelse som utgår från grafem (bokstäver) vilka avkodas med ögonen. Forskarna påtalar 

vikten av att, vid bedömning av läs- och hörförståelse, ta hänsyn till att språkligt innehåll skiljer 

sig i talspråk (dialog) gentemot skriftspråk (text), då skriftspråk många gånger omfattar ett mer 
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avancerat språk än talspråk (Hoover och Gough, 1990). Buck (2001) förklarar begreppet 

hörförståelse som att talspråk sker i realtid, vilket gör att lyssnaren hör det en gång och sedan 

är det borta. Detta till skillnad från skriven text som kan läsas flera gånger (Buck, 2011). 

I motsats till Bucks (2001) definition av begreppet hörförståelse förknippat med talspråk 

definierar Stæhrs (2009) hörförståelse till att innefatta även texter och relaterar till förmågan 

att förstå inferenser utifrån det talade språkets betoning, intonation och tonfall. 

 ... the listening test should cover a variety of text types and topics and should, at a minimum, 

address the ability to a) process samples of realistic spoken language, automatically and in real 

time: b) understand linguistic information in the text (e.g. specific words and phrases); c) 

understand the gist of the texts; and d) understand inferred meanings and non-stated 

implications in the texts”. (Stæhr, 2009, s. 582) 

I likhet med Stæhrs beskriver Skolverket (2007) begreppet hörförståelse, genom Europarådets 

förklaring, att de receptiva färdigheterna innefattar att kunna förstå en text, urskilja budskapet 

samt sedan även att kunna förstå̊ och tolka innehållet. 

Slutligen beskriver SPSM (2017) hörförståelse som att kunna förstå språket direkt i 

talsituationen, oavsett vilket medium som används. Talspråk beskrivs av SPSM som något som 

sker i stunden, med hjälp av tal och kroppsspråk eller alternativa kommunikationssätt såsom 

teckenspråk eller alternativ kompletterande kommunikation. Känslor, intonation och inlevelse 

är tydligt och det kännetecknas av att vara en dialog (SPSM, 2017).   

 

 Extra anpassningar vid läsförståelse i ordinarie undervisning 

Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett 

förutsättningar, vilka ska mötas i skolan genom anpassningar av lärmiljön. Heimann och 

Gustavsson (2009) har i sin studie sett att åtgärder genom relevanta verktyg bör ske 

förebyggande, och med fördel på skolnivå om det är möjligt, för att kunna möta en elev i alla 

dess ämnen. Även Bruce (2018a) klargör, i likhet med Skollagen (SFS 2010:800), att en skola 

med ett hälsofrämjande perspektiv, tidigt, genomför kartläggningar och erbjuder sedan elever i 

svårigheter stöd genom alternativa verktyg och anpassade arbetssätt, innan eleven hinner 

misslyckas. Detta förklarar Norström (2018) i sin avhandling som att lärmiljön anpassas och att 

eleven lär sig med omgivningens verktyg. 
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 De extra anpassningarnas dilemma 

Nilholm (2006) uttrycker, i sin forskningssammanställning, att elever genom nationella prov 

ska jämföras med varandra. Detta skapar ett dilemma inom skolväsendet, där rätten till 

anpassningar enligt Skollagen (SFS 2010:800) ställs mot Skolverkets (2018a) riktlinjer vid de 

nationella proven. 

 

Sjunnesson (2014) menar att skolans uppdrag är att ge elever samma möjlighet till kunskap 

genom anpassningar, efter elevernas behov, i utbildningens helhet. Forskaren har i sin 

avhandling dock sett att det finns en skiftande syn bland lärare på huruvida anpassningar, som 

eleven har i ordinarie undervisning, skall finnas vid bedömningssituationer. 

 

Vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6, kan nödvändiga anpassningar 

göras men det får inte förändra det som ska prövas (Skolverket, 2018a). Bagger (2015) menar 

att läraren då positioneras till både testtagare och testgivare genom att det skapas en kluvenhet 

i resonemanget hos läraren kring behovet av stöd för eleven. Detta leder till att läraren hamnar 

i ett pedagogiskt dilemma där provets validitet ställs mot elevens behov av extra anpassningar 

(Bagger, 2015). 

 

Davies, Elliott och Cumming (2016), genomförde en studie där syftet var att synliggöra om det 

fanns skillnader i extra anpassningar vid ordinarie undervisning och vid nationella 

standardiserade prov. I studien framkom resultat som visade på att eleverna inte gavs lika 

mycket extra anpassningar vid de nationella proven som vid ordinarie undervisning. Forskarna 

menar vidare att detta påverkar elevernas chans att visa sin fulla potential och att det även 

påverkar lärarnas chanser att tillgängliggöra lärmiljön fullt ut (Davies m.fl., 2016). 

 

  Validitet vid testning av läsförståelse 

Validitet beskriver hur tillförlitliga och trovärdiga resultat kan vara i ett prov (Bryman, 2011).  

Tengberg (2016) menar att prov som har en stor inverkan på elevers framtid måste underordnas 

höga krav på̊ validitet samt “... bli föremål för kritisk prövning både av vetenskapssamhället 

och av dem som använder testet” (Tengberg, 2016, s.21). 
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Wengelin och Nilholm (2013) beskriver, i sin svenska studie, att utredning av läsförståelse 

genom lästester kan ses som problematiskt, då sådana tester i stor omfattning prövar både 

avkodning och förståelse i samma delprov. Forskarna menar att validiteten av det som skall 

prövas då inte kan säkerställas. Även internationell forskning berör ämnet och en insikt, som 

gjorts i Keenans m.fl., (2008) studie är att många lärare, men även forskare, tänker att alla prov 

prövar samma sak när det handlar om läsförståelse. Forskarna sett att lärare därför väljer 

läsförståelsetester utan vidare efterforskning kring vad som faktisk prövas i just det provet. 

Detta medför att prövningens validitet kan ifrågasättas (Keenan m.fl., 2008). Ytterligare 

tankegångar framkommer i Tengbergs (2016) artikel som påvisar att de svenska nationella 

provens innehåll behöver förankras tydligare i kursplanen för att säkerställa validiteten vid 

prövning av läsförståelse. Vidare menar författaren att det är svårt att se en rättvis bedömning 

vid de nationella proven i svenska. då en elev tekniskt sett kan ha en väldigt hög procent 

korrekta svar på läsförståelsedelarna, men ändå bli underkänd. Detta på grund av uppdelningen 

av frågor i olika kategorier. Vissa delar av kunskapskraven prövas endast genom någon enstaka 

fråga i en kategori och eleven måste ha ett antal korrekta svar inom alla frågekategorier för att 

bli godkänd (Tengberg, 2016). 
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4. Teori 

Rapportens teoretiska ramverk bygger på ett sociokulturellt perspektiv samt på ett 

kommunikativt relationsinriktat perspektiv som hädanefter kommer benämnas KoRP. Dessa 

teorier är nära sammankopplade med studiens specialpedagogiska perspektiv då både ett 

sociokulturellt perspektiv och KoRP har nyckelord som är av stor betydelse för studiens analys. 

Det sociokulturella perspektivet innefattar begrepp som artefakter, appropriering och medierat 

lärande, vilka alla relateras de psykiska och fysiska redskap som är en förutsättning för lärande 

(Säljö, 2016). KoRP har nyckelbegreppen delaktighet, kommunikation och lärande, vilka även 

de är sammanlänkade med specialpedagogiken, genom att alla begreppen tillsammans verkar 

för att alla elever ska få möjlighet att utveckla sitt lärande. Vidare förespråkar KoRP att 

allmänna förklaringar på begrepp i elevens skolvardag behövs, för att elever ska kunna få en 

rättvis bedömning och skolgång (Ahlberg, 2015). 

 

 Sociokulturell lärandeteori 

Säljö (2016) beskriver att de sociokulturella forskarna Dewey och Vygotskij beskrev 

människan som en biologisk, kulturell, social och historisk varelse. Vidare hänvisar författaren 

till Vygotskij, perspektivets grundare, som hävdar att svårigheten är att förstå vilken roll dessa 

olika komponenter har hos varje enskild individ och hur de samverkar. Säljö (2016) uttrycker 

vidare att människans förmågor inte enbart bestäms av de biologiska förutsättningarna utan 

också av förmågan att använda redskap, så kallade artefakter. Artefakter, menar Säljö (2016), 

innefattar alla de psykiska och fysiska redskap som finns i människans vardag vilka människan 

är beroende av för att kunna klara sitt liv, lösa problem, kommunicera och vara kreativa. 

Författaren uttrycker även att dagens tekniska utveckling skapar nya villkor för möjligheter till 

inlärning. Detta innebär att mycket av det elever idag lär sig sker genom, eller med hjälp av, 

tillgängliga artefakter, vilket både spar energi och skapar möjlighet att hitta genvägar till 

inlärning (Säljö, 2016). Den sociokulturella teorin säger vidare att redskapen medierar 

människans handlingar. Appropriering av redskap innefattar förmågan att använda de redskap 

som finns tillgängliga, vilket leder till att eleven har möjlighet att kompensera för det de inte 

kan göra själva. Genom appropriering kan sedan mediering ske, då artefakterna leder till att 

kunskaper kan tas in på ett nytt sätt som eleven behärskar själv och därför även leder till 

delaktighet i undervisningen (Säljö̈ 2016; Ahlberg, 2007; Dysthe, 2003). Omsatt till skolans 
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praktik innebär detta att eleven skall ta till sig och kunna behärska det alternativa verktyg som 

eleven behöver för att väga upp för den svårighet eleven befinner sig i. Skolans uppgift är därför 

att stödja eleven kring hur dess alternativa verktyg fungerar. 

 

 KoRP, ett Kommunikativt Relationsinriktat Perspektiv 

Det Kommunikativa Relationsinriktade Perspektivet (KoRP) är ett sätt att studera lärandet. 

Perspektivet grundar sig i studier som år 1999 genomförts i särskola, förskola, grundskola, 

gymnasieskola och kommunal vuxenskola i Sverige (Alexandersson, 2009; Ahlberg, 2015). 

Studien hade syftet att genomlysa svensk utbildning med ögonen på elevers villkor och 

förutsättningar, kommunikation, delaktighet, relationer och lärande. Målet med studien var att 

skapa tätare samarbete mellan lärare och specialpedagogisk personal men också att arbeta mot 

att se möjligheter istället för hinder (Ahlberg, 2015). Perspektivets ramar riktar sig mot de 

villkor och förutsättningar som finns för elever i, eller som kan hamna i, svårigheter. En elevs 

svårigheter förväntas uppstå i mötet mellan eleven och dess omgivande miljö̈ på alla nivåer, 

snarare än att den ligger hos individen själv (Ahlberg, 2007).   

 

KoRP har sin grund i den sociokulturella lärandeteorin men med inriktning mot delaktighet. 

Målet är att skapa goda inlärningsmiljöer för alla elever och detta ställs i relation till skolans 

styrning och verksamhet. Inom KoRP belyses kommunikationen som väsentlig mellan alla 

olika aktörer inom skolväsendet. Det finns även ett fokus på vilken effekt styrdokument har på 

skolans verksamhet. Tanken är att genom tätare samarbete mellan olika professioner utveckla 

specialpedagogiska frågor relaterade till undervisningen på individ-, grupp-, organisation- och 

samhällelig nivå (Ahlberg 2015). 

De tre begreppen delaktighet, kommunikation och lärande är i KoRP nära sammanlänkade och 

avhängiga varandra för att kunna stödja elever i behov av särskilt stöd (Nordevall, Möllås & 

Ahlberg, 2009; Ahlberg, 2015). Vidare diskuterar Ahlberg (2015) möjligheten att använda 

dessa tre begrepp likväl i forskning som i skolans vardag för att analysera tillgängligheten av 

undervisningen och möjliggöra en god lärmiljö i skolan. 

Även det relationella synsättet som är tätt sammanflätat med såväl KoRP som det 

sociokulturella perspektivet förklarar positiva förändringar i lärmiljön genom exempelvis extra 

anpassningar. Detta ger elever möjlighet att sträva efter att nå kunskapskrav utifrån sin fulla 
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potential. De svårigheter som finns hos en elev ska inte ses som en brist att åtgärda hos eleven, 

utan bristen ligger i lärmiljön som därför bör förändras (Simeonsdotter Svensson, 2009; 

Aspelin, 2013). 

KoRP som teoretiskt perspektiv, används för att lyfta fram lärandets komplexitet och sträva 

mot att elevers alla olikheter möts i skolan (Aspelin, 2013). 
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5. Metod 

Metodkapitlet inleds med synliggörande av vår forskningsansats under rubriken val av metod, 

och fortsätter med beskrivning av pilotstudie följt av urval och undersökningsgrupp, 

genomförande, bearbetning av data, studiens tillförlitlighet och avslutas sedan med en 

redogörelse av de forskningsetiska principer som studien följt. 

 

 Val av metod 

Syftet med studien var att beskriva lärares syn på tillgång till extra anpassningar vid ordinarie 

läsförståelseundervisning jämfört med det nationella provens läsförståelsedelar i svenska, 

årskurs 6, för elever i lässvårigheter. Studien syftade även till att undersöka hur lärare tolkade 

begreppet läsförståelse respektive begreppet hörförståelse, samt huruvida de ansåg att man 

kunde pröva flera förmågor i samma prov. 

 

Utifrån studiens syfte valdes enkätundersökning som metod för denna studie. Vid användande 

av enkätundersökning är den stora skillnaden mot en intervjumetod att ingen intervjuperson 

finns med och respondenten noterar därför sina svar själv (Bryman, 2011; Trost, 2012). Genom 

valet av enkätundersökning skapades en bredare svarsfrekvens än om valet hade varit att 

undersöka respondenterna genom intervjumetod (Bryman, 2011). En enkät ses som ett 

mätinstrument och metoden klassas därför som en kvantitativ metod då det som undersöktes 

resulterade i mätbara resultat genom slutna frågor med både envals- och flervalsalternativ 

(Esaiasson, 2002). 

 

Genom att undersöka hur lärare ser på begrepp skapades en kvalitativ ansats av den kvantitativa 

metoden. Den kvalitativa ansatsen synliggjordes genom enkätens öppna frågor där lärarna med 

egna ord beskrev sin syn på olika frågeställningar (Bryman, 2011). 

 

På grund av det snäva tidsperspektiv som fanns, valdes online-enkät då Bryman (2011) anger 

att svarstiden förväntas bli kortare med denna metod jämfört med en postenkät (Bryman, 2011). 

Cobanoglu, Warde och Moreo (2001) påvisade genom sin studie att med en online-enkät blev 

även svarsfrekvensen markant högre än med en postenkät. Däremot varnar Bryman (2011) för 

att det brukar bli ett större bortfall vid online-enkäter än vid postenkäter. 
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Genom enkätmetoden skapades en tydlighet både för respondenter och forskare. 

Respondenterna hade möjlighet att automatiskt kunna hoppa över ej aktuella frågor, och 

forskarna, fick all empiri sammanställd automatiskt i en databas med tydliga tabeller och 

diagram (Bryman, 2011). Hade en intervjumetod valts, kunde följdfrågor ställts vid oklarheter, 

vilket nu inte var möjligt (Bryman, 2011). Dock hade då all empiri behövt sammanställas i 

transkriberingar, vilket nu inte behövdes eftersom svaren skrevs ner av respondenterna själva i 

enkätsvaren. 

 

Bryman (2011) förespråkar vidare att en pilotstudie bör göras innan den ordinarie enkätstudien 

publiceras. Detta för att både säkerställa att frågorna i enkäten är relevanta samt att studiens 

syfte går att besvara genom de ställda frågorna. Detta är av stor vikt vid en enkätstudie då inga 

tydliggöranden kan göras eller ytterligare följdfrågor kan ställas efter enkäten är besvarad 

(Bryman, 2011).   

 

 Pilotstudie 

Pilotstudiens enkät (Bilaga 2) skickades, tillsammans med missivbrevet (Bilaga 1), ut till tre 

icke slumpmässigt utvalda respondenter utanför undersökningsområdet. I och med valet att 

pilotrespondenterna var icke-slumpmässigt utvalda, kunde en mejlkontakt och personlig 

kommunikation upprättas (Trost, 2012). Respondenterna hade samtliga varit delaktiga vid 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska i årskurs 6 under vårterminen 2019. Pilotstudien 

hade för avsikt att utröna om enkätens frågor var tydliga för respondenterna och utformade så 

att studiens syfte kunde besvaras. Vid enkätundersökningar synliggörs inte felaktiga tolkningar 

förrän enkäten skickats in och då är det inte längre möjligt att ändra frågeställningen (Bryman, 

2011). En pilotstudie är därför viktig eftersom ingen intervjuare är närvarande för att ställa 

följdfrågor om svaren inte stämmer överens med frågans avsikt (Bryman, 2011). Pilotstudiens 

resultat visade, genom återkoppling via mejl från respondenterna, att instruktioner samt 

missivbrev var tydliga och innehöll relevant information. Frågorna ansågs vara lämpliga men 

vissa frågor var tvetydiga eller tolkningsbara vilket ledde till att förtydligande av frågor i den 

slutliga enkäten gjordes. Respondenterna påpekade också att frågornas ordningsföljd inte 

stämde vilket därför åtgärdades. 
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 Urval och undersökningsgrupp 

Med population menas den grupp som urvalet utgått ifrån (Bryman, 2011). Denna studies urval 

har utgått från populationen lärare som varit närvarande vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. Urvalet skedde alltså med ett icke-sannolikhetsurval 

vilket, enligt Bryman (2011), innebär att några ur populationen har större möjlighet att vara 

med i undersökningen än andra. Enkäter skickades slutligen ut till 126 rektorer och 

administratörer i ett slumpmässigt valt län i Sverige, en så kallad urvalsram (Bryman, 2011). 

Svarsfrekvensen var låg och trots två påminnelser inkom för få svar, därav gjordes valet att inte 

använda dessa resultat i studien. 

 

Enkäten omarbetades ytterligare för att passa en vidare urvalsgrupp av pedagoger, nämligen 

medlemmar i olika Facebookgrupper. Enkäten (Bilaga 3) delgavs medlemmar i grupperna 

nedan, vilka samtliga är riktade mot lärare, men där även andra yrkesgrupper och privatpersoner 

kan ha medlemskap: Årskurs 4-6 Tips & idéer (9371 medlemmar); Grammatikläraren (2469 

medlemmar), Specialpedagogik (9629 medlemmar), Nationella prov åk 3 och 6 (5225 

medlemmar), Språkstörning i grundskola (301 medlemmar); Mitt lilla klassrum på nätet (34238 

medlemmar); Specialpedagogens Nätverk (30 medlemmar); Aktiv inkludering i skolan -

språkstörning och andra funktionshinder (32 medlemmar); Digitala verktyg och 

specialpedagogik (796 medlemmar); Specialpedagogisk kompetens (4960 medlemmar); 

Fröken Sophias undervisningstips (20566 medlemmar). 

 

Genom att det senare urvalet endast riktades mot respondenter via internet begränsades studien 

till lärare med tillgång till internet och medlemskap i de aktuella grupperna på Facebook. Trost 

och Hultåker (2016) beskriver detta som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskare 

försöker nå ett större antal respondenter i en specifik yrkesgrupp oberoende av andra 

avgränsningar. I detta fall blev den specifika yrkesgruppen personal inom skolan vilka deltagit 

vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

 

Bryman (2011) redogör för begreppen externt respektive internt bortfall, där det externa 

bortfallet är alla de pedagogiska Facebookgrupper som inte delgavs enkäten. Det interna 

bortfallet blev de svar från respondenter i Facebookgrupperna som ej gick att relatera som ett 

svar till en specifik fråga samt de tio enkäter som var ofullständigt besvarade. 
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51 respondenter deltog i studien och fördelningen mellan män och kvinnor var 4 % män och 

96 % kvinnor. Samtliga hade varit verksamma inom skolan mellan 1-25+ år. Flertalet av 

respondenterna hade varit aktiva mellan 10-20 år. Alla respondenter hade varit närvarande vid 

nationella provens läsförståelsedel i svenska i årskurs 6 någon gång mellan läsåret 2011/2012 

fram till läsåret 2018/2019. Vid provtillfällena hade respondenterna olika roller i klassrummet. 

Flertalet respondenter hade närvarat som klasslärare och ämneslärare, medan vissa av 

respondenterna hade närvarat i rollen som speciallärare, specialpedagoger eller resurs.         

 

 Genomförande 

Utifrån urvalsgruppen skapandes en online-enkät (Bilaga 2) med 17 frågor, i enkätprogrammet 

Esmaker.  Missivbrev (Bilaga 1) och länk till enkäten skickades ut som en pilotstudie till tre 

icke-slumpmässigt utvalda respondenter. Efter pilotstudien bearbetades frågorna för att inte 

vara flertydiga, ledande eller dubbla och för att passa en vidare målgrupp än vad som initialt 

var tanken (Bryman, 2011; Trost, 2012). 

 

Enkätfrågorna utgick från studiens syfte och frågeställningar och hade bearbetats fram utifrån 

tidigare forskning och litteratur. En blandning av öppna och slutna frågor användes, då Bryman 

(2011) menar att svarsfrekvensen kan påverkas med alltför många öppna frågor. Vid frågor med 

flervalsalternativ togs alternativen fram med hjälp av Skolverkets (2014) Allmänna råd kring 

arbete med extra anpassningar, särskilt stöd. och åtgärdsprogram samt utifrån sökningar på 

Internet med sökordet “extra anpassningar exempel” (453 000 träffar). Frågornas följd utgick 

från att respondenten först skulle besvara frågor kring sig själv och sin profession, för att sedan 

behandla extra anpassningar och slutligen handla om begreppen läsförståelse och 

hörförståelse. Om en respondent inte varit närvarande vid de nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska åk 6 mellan läsåren 2011/2012-2018/2019 ombads respondenten att 

avsluta enkäten. De respondenter som inte fullföljde enkäten (10st) har ej räknats med i studiens 

resultat. 

 

Den bearbetade, slutliga, enkäten (Bilaga 3) delades sedan, från en av författarnas egen profil 

på Facebook, i de tidigare nämnda urvalsgrupperna. Missivbrevet (Bilaga 1) bifogades och 

eventuella frågor hänvisades till en gemensam mejladress eller till kommentarsfältet i 

Facebookinläggen. Inga frågor mottogs via mejl eller direkt i inläggen under enkätens svarstid. 
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Enkäten var öppen i 14 dagar och under denna period skickades inga påminnelser ut. När den 

förutbestämda tiden hade löpt ut stängdes enkäten och data från 51 respondenter kunde börja 

bearbetas. Bearbetningen av data gjordes och empiri sammanställdes både kvantitativt och 

kvalitativt utifrån studiens i förväg tematiserade resultatrubriker och utifrån studiens teoretiska 

begrepp. Vid användande av citat i resultatkapitlet benämns respondenterna för Respondent 1, 

2, 3 osv 

 

 Bearbetning av data 

Urvalsgruppens svar (51st) sammanställdes med hjälp av det enkätprogram, Esmaker, med 

vilket enkäterna skickats ut. Empirin tematiserades utifrån enkätens frågor samt studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

De rubriker som den kvantitativa analysen redovisades under var: Extra anpassningar i 

ordinarie undervisning, Extra anpassningar vid nationella provens läsförståelsedelar i 

svenska, årskurs 6, Extra anpassningar som elever kan vara hjälpta av vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 samt Extra anpassningar som ej bör tillåtas vid 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

 

De rubriker som den kvalitativa empirin redovisades under var Lärares tolkning av begreppet 

läsförståelse, Lärares tolkning av begreppet hörförståelse samt Att pröva flera förmågor i 

samma prov. 

 

5.5.1. Kvantitativ bearbetning 

Bryman (2011) förklarar att risken för felaktig tolkning minskar betydligt då frågor har 

flervalsalternativ och redovisas genom tabeller, vilket var fallet i frågorna 1-9a samt 11-14 

(Bilaga 3). 

 

De frågor som hade flervalsalternativ sammanställdes i olika tabeller. Därefter sammanfattades 

svaren och de frågor som hade relevans för undersökningen redovisades i procentsats 

tillsammans med tillhörande, förklarande kommentarer under tematiserade rubriker (Bryman, 

2011).  
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5.5.2. Kvalitativ bearbetning 

Efter insamlande av data gjordes en kvantitativ sammanställning i enkätprogrammet Esmaker. 

Den sammanfattades i resultatdelen under tematiserade rubriker. Därefter gjordes en 

sammanställning av all kvalitativ data. Varje respondents öppna svar skrevs ut och numrerades 

för möjligheten att senare kunna referera till rätt respondent på ett säkert sätt (Bryman, 2011). 

Bearbetning skedde sedan genom att de kvalitativa svaren klipptes isär och tematiserades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar samt de gemensamma ord och begrepp som kunde 

synliggöras i svaren (Bryman, 2011). Därefter sammanfattades respondenternas kvalitativa svar 

i löpande text och som citat under de tematiserade rubrikerna De svar som inte besvarade den 

ställda frågan eller inte gick att tolka sorterades bort. 

 

5.5.3. Analysmetod 

Både en kvantitativ samt en kvalitativ analys har använts, då enkäten bestod av både 

kvantitativa och kvalitativa frågor (Bryman, 2011). Båda analyserna utgick från studiens 

teoretiska begrepp: artefakter, appropriering och medierat lärande som hör hemma i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2016) samt delaktighet, kommunikation och lärande som 

tillhör det Kommunikativa Relationsinriktade Perspektivet (KoRP) (Ahlberg, 2016). 

 

All analys tematiserades efter samma rubriker som empirin, grundat i enkätfrågorna samt 

studiens syfte och frågeställningar, vilka formats innan analysen påbörjades. Bryman (2011) 

diskuterar detta som en kvantitativ/kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 

innehållsanalysens objektivitet och systematik styrks av enkätens flervalsfrågor och att empirin 

redogörs tematiserat i tabellform (Bryman, 2011). Den kvalitativa innehållsanalysen styrks av 

studiens tillvägagångssätt för analys genom utkristallisering av olika teman i empirin (Bryman, 

2011). 

 

Det måste poängteras att den kvalitativa analysen bygger på forskarnas personliga tolkningar 

av respondenternas svar.   
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 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa forskningen har fyra bedömningsgrunder, 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt att kunna styrka och konfirmera.   

 

Trovärdigheten styrks genom att studien verkligen mäter det som är avsett att mätas, detta möts 

genom att enkätens frågor är tydlig kopplade till studiens syfte och frågeställningar samt att 

inga egna tolkningar görs vid redovisning av empiri i resultatdelen (Bryman, 2011).  

 

Pålitligheten styrs av studiens storlek och generaliserbarhet. Den aktuella enkäten har delgetts 

medlemmar i Facebookgrupperna som redovisats ovan, vilka samtliga är riktade mot lärare, 

men där även andra yrkesgrupper och privatpersoner kan ha medlemskap. Detta styrker inte en 

generell studies pålitlighet (Bryman, 2011). Genom det urval och den svarsfrekvens som 

studien fick kan resultaten därför inte ses som representativ för den totala populationen (Trost, 

2012; Bryman, 2011). Resultaten svarar alltså endast för denna studie.  

 

Överförbarheten visas genom hur tydligt studiens genomförande beskrivits, så att samma studie 

kan göras om på nytt. Detta synliggörs under rubriken genomförande, där hela processen 

redovisas (Bryman, 2011). Att kunna styrka och konfirmera studien görs genom att studiens 

författare skall agera i god tro och att resultaten inte ska färgas av egna värderingar (Bryman, 

2011).  

 

Resultatet redogör för respondenternas olika upplevelser av samma begrepp, vilket styrker och 

bekräftar studiens resultat. 

 

 Forskningsetiska principer 

I planeringen av studien följdes Sveriges forskningsetiska principer och ett missivbrev (Bilaga 

1) skickades ut tillsammans med online-enkäten (Bilaga 3). Information gavs och tydliggjordes 

gällande samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2012). Länk till ytterligare information kring de forskningsetiska principerna 

delgavs även respondenterna (Bryman, 2011). 

 

Vidare avidentifierades alla enkätsvar och inga personuppgifter eller namn på personer eller 
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skolenheter efterfrågades för att följa de riktlinjer vilka innefattar GDPR 

(Dataskyddsinspektionen, 2019). Då enkäten fanns tillgänglig per länk och sedan 

sammanställdes av ett datorprogram lämnades ingen personlig information om respondenterna 

till författarna av studien. Respondenterna behövde inte mejla tillbaka den besvarade enkäten 

och därför skyddades dess konfidentialitet ytterligare (Bryman, 2011). All information 

raderades efter studiens slutställande. Respondenterna informerades även om att den slutliga 

studien kommer att kunna läsas offentligt på DIVA efter färdigställandet (Bryman, 2011). 
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6. Resultat 

Syftet med studien var att beskriva lärares syn på tillgången till extra anpassningar vid ordinarie 

läsförståelseundervisning gentemot vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 

6, för elever i lässvårigheter. Vidare syftade studien till att undersöka lärares tolkningar av 

begreppen läsförståelse respektive hörförståelse samt huruvida de ansåg att man kan pröva flera 

förmågor i samma prov. 

 

I detta kapitel redovisas studiens resultat tematiskt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. De teman som framkommit är, extra anpassningar i ordinarie undervisning, 

extra anpassningar vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6, extra 

anpassningar som elever kan vara hjälpta av vid nationella provens läsförståelsedelar i 

svenska, årskurs 6, extra anpassningar som ej bör tillåtas vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6, lärares tolkning av begreppet läsförståelse, lärares 

tolkning av begreppet hörförståelse samt kan flera förmågor prövas i samma prov? 

 

 Extra anpassningar i ordinarie undervisning 

 
Fråga 7 berörde vilka extra anpassningar respondenternas elever hade behov av i den ordinarie 

undervisningen. Frågan var en flervalsfråga där den totala svarsprocenten översteg 100 % då 

flera val kunde göras. 

 

Tabell 1 
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I tabell 1 ses de extra anpassningar som gjorts tillgängliga i den ordinarie undervisningen för 

elever som sedan genomfört nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

 

96 % av respondenterna uttrycker att deras elever i lässvårigheter ges extra tid jämfört med de 

jämnåriga kamraterna för att kunna lösa uppgifter kopplade till läsförståelse i den ordinarie 

undervisningen. Mellan 50-70% av eleverna uppges ha dator, talsyntes och/eller tillgång till en 

vuxen för uppläsning av text tillgänglig. Resultaten visar vidare att mellan 25-40% av eleverna 

använder förstorad text, läslinjal och/eller iPad, som extra anpassning i den ordinarie 

undervisningen. 12 % av de tillfrågade kommenterade även att andra hjälpmedel, såsom 

bänkskärm, grupprum, hörselkåpor, bildstöd och uppdelning av text varit tillgängliga. 

 

Mellan 2-8% av respondenterna beskriver att deras elever använder färgat papper, läspenna, 

textscanner eller text lagd i en färgad plastmapp för att underlätta läsningen. 

 

Ingen respondent har angett att eleverna använt sig av förstoringsglas eller text avskriven med 

annat teckensnitt. 
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 Extra anpassningar vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska  

Samma fråga som ovan ställdes sedan, i fråga 9 i enkäten, men hänvisade då till hur många 

av deras elever, med tillgång till extra anpassningar i ordinarier undervisning, som hade 

tillgång till dessa vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. Frågan var en 

flervalsfråga där den totala svarsprocenten översteg 100 % då flera val kunde göras. 

Tabell 2 

 

Utifrån Tabell 2 synliggörs att de extra anpassningar som eleverna hade tillgång till under det 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 visade sig till största delen bestå av 

extra tid, vilket 92 % av lärarna uttryckte att deras elever haft tillgång till. 50 % uppgav att 

eleverna hade tillgång till förstorad text. Mellan 20-40% av lärarna redogjorde för att dator, 

uppläsning av lärare och läslinjal använts som extra anpassning vid nationella proven i 

läsförståelse i årskurs 6. 16 % av lärarna beskrev att talsyntes använts och lika många andelar 

angav att andra extra anpassningar, såsom hörselkåpor, grupprum, provet uppdelat i mindre 

delar, bildstöd, vuxen närvarande för att kunna läsa högt för eleven, bänkskärm, uppläsning av 

frågor, stödstrukturer, extra pauser eller tillgång till något att äta, har använts vid provtillfällena. 

 

10 % eller färre anger att deras elever använt sig av text kopierad på färgat papper, iPad, 

förstoringsglas, text i färgad plastficka eller text omskriven med annat teckensnitt. 

 

Ingen av lärarna uppgav att deras elever har haft tillgång till läspenna eller textscanner vid de 

specifika tillfällena för nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 
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 Extra anpassningar som elever kan vara hjälpta av vid nationella 

provens läsförståelsedelar i svenska 

Fråga 11 berörde vilket stöd respondenterna upplevde att eleverna skulle kunna vara hjälpta 

av vid de nationella provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6. Frågan var en flervalsfråga 

där den totala svarsprocenten översteg 100 % då flera val kunde göras. 

Tabell 3 

 

Enligt Tabell 3 ansåg 50 % eller fler av respondenterna att elever kan vara hjälpta av extra tid, 

förstorad text, dator, uppläsning av lärare, läslinjal, och/eller talsyntes vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

Mellan 20-40% angav att deras elever skulle vara hjälpta av iPad, text kopierad på färgat papper, 

text lagd i en färgad plastficka samt annat hjälpmedel. 

 

Andra anpassningar som respondenterna uttryckt att eleverna även skall kunna använda sig av 

är: ”Samma anpassningar som eleven är van vid” (Respondent 22) samt att ”texten ska finnas 

tillgängligt som uppläst från en ljudfil” (Respondent 37). 
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 Extra anpassningar som ej bör tillåtas vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

Fråga 12 belyste vilka extra anpassningar respondenterna ansåg att elever inte borde ha vid 

de nationella provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6. Frågan var en flervalsfråga varav 

den totala svarsprocenten översteg 100 % då flera val kunde göras. 

Tabell 4 

 

Utifrån tabell 4 menar mellan 15-30% av respondenterna att elever inte borde ha tillgång till 

uppläsning av lärare, talsyntes, läspenna, textscanner, dator eller iPad, vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

73 % av respondenterna uttryckte specifikt att deras elever skulle vara hjälpta av att få använda 

sig av de hjälpmedel de är i behov av. 
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 Lärares tolkning av begreppet läsförståelse 

Lärares tolkning av begreppet läsförståelse visar att knappt hälften svarar med generella 

påståenden vilka beskriver läsförståelse som att det är att förstå skriven text eller att förstå det 

man läst på, mellan och bortom raderna. Detta medan andra påvisar samma tanke men 

vidareutvecklar påståendet en del, dock fortfarande kopplat till text. Nedan kommer ett exempel 

från Respondent 12 som beskriver begreppet läsförståelse som: 

 

Förmåga att hitta fakta i texten, göra inferenser, koppla texten till andra 

fenomen, kunna sammanfatta innehållet. Ordförståelse, förståelse för 

sambandsord. Att förstå text skapad i en skriftlig kontext. (Respondent, 

12) 

 

Några få respondenter tar upp aspekten avkodning, i förhållande till läsförståelse, och går in på 

delarna i läsning. Respondent 14 uttrycker att läsförståelse förutom avkodning innefattar läsflyt 

och ordförståelse. Det är de delarna tillsammans som möjliggör att man förstår det man läser 

(Respondent 14). 

 

Respondent 13 påvisar att “... begreppet är stort ...” och att “... det handlar om begrepp, 

avkodning, ljud och läsning ...” (Respondent 13). 

 

Enligt några få respondenter syftar begreppet läsförståelse till att det är när läsaren själv läser 

med ögonen. Texten skall alltså läsas med ögonen inte lyssnas på med öronen för då ses det 

som hörförståelse (Respondent 15; Respondent 17). Respondent 16 vidareutvecklar detta 

genom att förklara att läsförståelse även innefattar att besitta förmåga till resonemang och 

reflektion. Färre än hälften av svaren anger att läsförståelse är att förstå en skriven text genom 

läsning med ögon eller öron. Respondent 1 uttrycker att: 

 

Läsa kan man göra på flera sätt (ögonen/öronen), det som ska mätas är 

om jag förstår det jag ser/hör. Det måste finnas en möjlighet att anpassa 

provsituationen till verkligheten i klassrummet. (Respondent 1) 

 

Fokus ligger på att man ska förstå innehållet i en text på, mellan och bortom raderna. Oavsett 

hur man tar till sig texten så behöver man kunna gå tillbaka i texten med ögonen eller öronen 
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och sökläsa/tolka (Respondent 7; Respondent 19; Respondent 20). Respondent 18 har uttryckt 

sig både kring att läsförståelsebegreppet innefattar läsning men även kring att om det finns 

konstaterade diagnoser så blir inte bedömningen rättvis genom att skriva att: 

Det är ju egentligen läsning men om eleven har konstaterad dyslexi och 

i alla andra sammanhang kommer att få det uppläst så visar ju inte det 

elevens förståelse. (Respondent 18) 

 

Även respondent 22 resonerar kring huruvida det är att läsa som innefattar läsförståelse eller 

om det går lika bra att lyssna och menar att det är: 

Att förstå läst text. Men man kan läsa “med öronen”. Dock är det enligt 

The simple view of reading, Läsning = avkodning x språkförståelse. 

(Respondent 22) 

 

 Lärares tolkning av begreppet hörförståelse 

Enkätens fråga kring hörförståelse var en öppen fråga och besvarades av alla respondenter. 

Några respondenter ansåg att hörförståelse endast var knutet till uppläst text och ansågs 

innefatta att kunna förstå och tolka text som man får uppläst eller lyssnar på (Respondent 13; 

Respondent 23). Några få definierade hörförståelse som att kunna förstå information eller text 

utan textstöd Respondent 31 uttryckte det genom att hörförståelse är ”att förstå information i 

tal utan textstöd” (Respondent 31). 

 

En liten del av respondenterna svarade att hörförståelse är kopplat endast till att lyssna och 

Respondent 24 liknade hörförståelse vid läsförståelse men att eleven lyssnade på något istället. 

 

Ett antal respondenter uttryckte att hörförståelse innebär att kunna förstå det man hör eller det 

som hörts eller sagts och uttryckte inte att det bör vara kopplat just till text. Respondent 3 

uttryckte hörförståelse som “att förstå innehåll av något du fått höra med öronen” (Respondent 

3). 
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En grupp respondenter kopplade hörförståelse till endast talat språk/dialog. Kopplingar gjordes 

till skillnaderna mellan talat språk och skrift. Respondent 25 förklarade begreppet hörförståelse 

som att det är att: 

Förstå innehållet i talat språk. Skillnaden ligger i hur text är byggd. 

Talat språk är inte samma sak som uppläst skrift. (Respondent 25) 

 

Vidare beskrev även Respondent 7 begreppet hörförståelse med att dialogen skulle finnas som 

grund. Hörförståelse menar hen är att: 

... förstå det som sägs i samtal. Det kan även innefatta inläst text men 

främst samtal eller monologer. Förstå det som sägs rakt ut men även det 

underliggande som sägs med tonfall”. (Respondent 7) 

 

 Att pröva flera förmågor i samma prov 

I studiens 13:e fråga undersöktes lärares uppfattningar kring fenomenet att avkodning och 

läsförståelse prövas i samma prov. Alla respondenter besvarade frågan, men ett mindre antal 

av svaren har setts som bortfall, då de har svarat att de inte har någon kommentar till frågan 

eller att de svar som lämnats inte har gått att kategorisera på grund av att frågan ej har besvarats. 

 

I resterande inkomna svar ansåg några respondenter att avkodning och läsförståelse kan och bör 

prövas i samma prov. Respondent 1 uttryckte detta med att skriva att det är “bra, annars hade 

det varit fler test” (Respondent, 1) och härledde det till ytterligare antal test eleven frammanas 

att göra om förmågorna skulle delas upp. Övriga respondenter inom denna svarsgrupp syftade 

i sina kommentarer till att läsförståelse och avkodning “... går hand i hand” (Respondent 2) och 

“att det är vad läsning är - två delar” (Respondent 3). 

 

Ytterligare en respondent påvisade att båda förmågorna bör och kan prövas i samma prov för 

att de är nära sammanlänkade och uttryckte det så här: 

Jag tänker att det ändå är bra eftersom det hänger så intimt ihop. 

Meningslöst att läsa om man inte förstår! (Respondent 4) 

 

Fler än hälften av de svarande ansåg att avkodning och läsförståelse borde delas upp vid 

prövning av dessa förmågor. Resultaten visade att flera respondenter kopplade den aktuella 

provsituationen, utan rätten till sina anpassningar, till andra funktionsnedsättningar där eleven 
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har rätt att använda sina anpassningar, oavsett kunskapskravens formulering. Respondent 5 

uttryckte att det är “Idiotiskt!” att pröva förmågorna i samma prov samt gjorde jämförelsen att 

“... elever som är rullstolsburna fråntas inte sin rullstol” (Respondent 5). Respondent 6 jämförde 

med att om “... min syn är nedsatt tar ingen mina glasögon, men är mitt läsflyt påverkat får jag 

inte använda mina hjälpmedel”. Hen menar vidare att “... avkodning kan testas utom 

test/provtillfället. Vi läser på olika sätt” (Respondent 6). 

 

Respondent 7 uttryckte liknande åsikter genom citatet: 

Elever med dyslexi ges inte samma möjligheter att visa vad de kan 

gällande sin förståelse av det lästa om de själva ska läsa texten. 

Avkodning och läsförståelse är inte samma sak och bör därför inte testas 

i samma texter. (Respondent 7) 

 

Andra svar som kategoriserades under denna rubrik uttryckte sin tveksamhet kring validiteten 

i de nationella proven genom att skriva att “det är två olika förmågor” (Respondent 9) och att 

“dessa bör separeras” (Respondent 10). Respondent 7 uttryckte att resultaten inte ger någon “... 

tydlighet i var förmågan finns/brister …” (Respondent 7) och ifrågasätter om det som sägs bli 

prövat egentligen är det som faktiskt prövas i läsförståelsedelarna på nationella proven i 

svenska, årskurs 6. Fortsatt uttrycker Respondent 7 att “OM testen delas kommer man åt elevens 

faktiska förmåga ang förståelse” (Respondent, 7). 

 

Även Respondent 8 uttrycker sin oro för validiteten. 

Fruktansvärt dåligt! Många elever med problem med avkodning har inte 

problem med förståelsen. Detta är djupt problematiskt! Så antingen 

delar man upp provet avkodning och läsförståelse, eller ger elever de 

anpassningar de behöver så läsförståelsen verkligen kan testas! 

(Respondent 8) 

 

Ytterligare en synpunkt på att förmågorna bör prövas åtskilt var att “det är lite sent att testa 

avkodning, ha med det i treans prov i så fall”. (Respondent 11) 
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 Fördjupad analys 

I kommande kapitel kommer en fördjupad analys av resultaten redovisas tematiskt med 

samma rubriker som empirin är redovisad under. Analysen kommer att utgå från studiens 

teorier och dess centrala begrepp. De centrala teoretiska begreppen är: artefakter, 

appropriering och medierat lärande som hör hemma i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2016) samt delaktighet, kommunikation och lärande som tillhör KoRP (Ahlberg, 2015). 

 

6.8.1. Fördjupad analys av extra anpassningar i ordinarie undervisning 

I svaren på enkätfrågan kring extra anpassningar i den ordinarie undervisningen, synliggjordes 

det att tillgången till artefakter är av stor vikt. Det visade sig genom att flera respondenter 

påvisade att deras elever i svårigheter, var i behov av artefakter för att kunna mediera kunskap 

och nå kunskapskraven. De extra anpassningar som i empirin varit mest frekventa är extra tid 

och olika sorters tekniska hjälpmedel som talsyntes och dator. Detta kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet genom vikten av människans behov av att ha tillgängliga artefakter 

i sin vardag för att kunna klara av sitt liv (Säljö, 2016). I skolans värld har artefakterna också 

en stor betydelse, för att kunna väga upp för skillnader vid exempelvis läsning. Dessa skillnader 

kan visa sig genom till exempel svårigheter med avkodning eller svårighet med förståelse av 

skriven text. 

Empirin visade även på förekomst av mindre frekventa extra anpassningar, som färgat papper 

och läspenna. Även dessa artefakter menade respondenterna skapar möjlighet för elever att 

mediera den kunskap som undervisningen behandlar. Genom att även mindre vanliga 

anpassningar görs, visar empirin på att varje elev har individuella behov och förutsättningar, 

vilka behöver mötas genom artefakter. Detta styrks av Ahlberg (2007) som uttrycker att 

individuella anpassningar behöver göras, då svårigheter förväntas uppstå i mötet mellan eleven 

och den omgivande miljön. 

 

Genom appropriering av individuellt anpassade artefakter kan eleven bli delaktig i sin 

utbildning, då kunskaper kan tas in på ett nytt sätt som eleven behärskar själv (Säljö̈ 2016; 

Dysthe, 2003). Detta bygger Nordevall m.fl. (2009) vidare på i KoRP genom att förklara 

elevens delaktighet i sin egen undervisning som en viktig pusselbit för god inlärning. 
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6.8.2. Fördjupad analys av extra anpassningar vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska 

Studiens resultat visar att de extra anpassningar som använts vid nationella provens 

läsförståelsedelar i årskurs 6 skiljer sig en del från de extra anpassningar som tillgängliggjorts 

i den ordinarie undervisningen för samma elever. Övervägande del av respondenterna i studien, 

gav utökad tid som en extra anpassning vid nationella proven men det visade sig appliceras på 

något färre elever än i den ordinarie undervisningen. Detta trots att extra tid är en extra 

anpassning som enligt Skolverkets (2018a) instruktioner är tillåten vid nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

 

Empirin synliggör även faktumet att artefakter elever är vana vid att ha tillgängliga i sin 

ordinarie undervisning eventuellt exkluderas och ersätts med artefakter som eleven inte är van 

vid. Exempel på artefakter elever tillåtits ha vid nationella proven men ej varit bekanta med 

sedan tidigare var förstoringsglas, text avskriven med annat teckensnitt och förstorad text. 

Exempel på artefakter som eleven var van vid att ha i sin ordinarie undervisning men som 

exkluderats vid de nationella proven var till exempel dator, iPad och text uppläst av lärare. Att 

elever vid nationella prov fråntas de rättigheter till anpassningar de är vana vid i ordinarie 

undervisning, kan kopplas till Ahlbergs (2007) tankar, i de Kommunikativa Relationsinriktade 

Perspektivet (KoRP), genom att författaren uttrycker att en elevs svårighet förväntas uppstå i 

lärmiljön. Tolkningen av empirin ställt mot KoRPs tankar visar att det finns en icke fungerande 

kommunikation mellan de högre samhälleliga insatserna (Skolverket, riksdag, regering), skolan 

som organisation (kommuner/huvudmän), och eleven som individ (Ahlberg, 2007; Nordevall 

m.fl., 2009). Skolverket, som myndighet, har egna regler för anpassningar vid nationella prov, 

vilka inte är likställda med Skollagen (SFS 2010:800) och de direktiv kring extra anpassningar 

som innefattas i den. Detta medför att huvudmän positioneras till att antingen följa Skolverkets 

riktlinjer för nationella prov eller att följa Skollagen. Det kan då tolkas som att eleven i sin tur 

positioneras till en testtagare vilken inte alltid har tillgång till sina artefakter. Analysen 

synliggör att olika instanser såsom regeringen, Skolverket, huvudmän och enskilda individer 

inte har en gemensam syn på svårigheter och därför inte möter dessa på samma premisser.   
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Studiens resultat, och ovan gjorda analys, visar vidare på att det krävs god kunskap om elevers 

rätt till extra anpassningar, men även kunskap kring eleverna och deras enskilda behov. Denna 

tolkning stärks av respondenternas svar kring att de anser att deras elever skall få använda de 

anpassningar de är vana vid, även i de nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 

6. 

 

Utöver kunskap kring elevernas enskilda behov menar Ahlberg (2015) att det är av betydelse 

att skolan också har en tilltro till elevernas förmåga till delaktighet och till att utvecklas utifrån 

sina initiala förutsättningar tillsammans med de verktyg eleven behöver under hela skoldagen. 

Det kan utifrån studiens resultat synliggöras att eleven tillskansar sig nya möjligheter till 

förmågorna delaktighet, kommuniktion och lärande när dess behov tillgodoses. För att utveckla 

förmågor, förklaras det genom det sociokulturella perspektivet, att grunden ligger i att söka 

förståelse för mänskligt samspel i kontexter och kontextuella villkor samt i att söka kunskap 

om användning av individuella artefakter (Säljö, 2016; Dysthe, 2003).    

 

6.8.3. Fördjupad analys av extra anpassningar som elever kan vara hjälpta av vid 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska 

Resultaten i studien visade på att de flesta respondenter ansåg att extra anpassningar, som är 

godkända av Skolverket (2018a) vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6, 

är sådana som fortsättningsvis torde tillåtas. Det framkom dock även att respondenter uttryckte 

att elever bör ha tillgång till de extra anpassningar de är vana vid i ordinarie undervisning även 

vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6. Utöver detta uttryckte 

respondenterna i empirin att läsförståelsetexterna, i de nationella proven i svenska årskurs 6, 

bör finnas tillgängliga som upplästa ljudfiler med grund i att många elever, i sin ordinarie 

undervisning, har tillgång till det. Respondenternas svar kan tolkas synliggöra tankar som visar 

på att de anser att svårigheten placeras hos eleven när den ej kan använda de artefakter de har 

tillgängliga i den ordinarie undervisningen. Dessa tankar styrks av det relationella perspektiv 

som KoRP grundar sig i och där det åsyftas att svårigheterna inte ska ligga hos eleven utan i 

lärmiljön och det är således denna som skall anpassas och förändras (Nordevall m.fl., 2009). 
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6.8.4. Fördjupad analys av extra anpassningar som ej bör tillåtas vid nationella 

provens läsförståelsedelar i svenska 

Empirin visar att majoriteten av respondenterna anser att eleverna skall få ha tillgång till de 

anpassningar de har i sin ordinarie undervisning även vid nationella provens läsförståelsedelar 

i svenska, årskurs 6. Resultaten tycks stämma väl överens med det sociokulturella perspektivets 

tankar kring artefakter för att mediera det egna lärandet (Säljö, 2016). Några av respondenterna 

anser dock att olika artefakter som möjliggör för eleven att få text uppläst inte bör användas. 

Dessa respondenters åsikter kan tros grunda sig i en tanke kring att alla elever bör prövas på 

samma sätt samt en känsla av att vilja följa de regler och riktlinjer som finns vid de nationella 

proven. Analysen kan vidare visa på att ett gemensamt förhållningssätt i skolans olika instanser 

kring begrepp, prövning av flera förmågor i samma prov samt extra anpassningar är av stor vikt 

för elevers skolgång. Respondenternas ställningstagande, kring att text måste läsas med ögonen 

vid de nationella proven, kan inte tyckas kunna kopplas samman med varken det sociokulturella 

perspektivets eller KoRPs tankar. Det torde snarare peka på en riktning mot ett kategoriskt 

perspektiv som påvisar att eleven behöver anpassas efter den miljö den befinner sig i, vilket är 

motsatsen till ett relationellt perspektiv som KoRP grundar sig i (Nordevall m.fl., 2009). 

 

6.8.5. Fördjupad analys av läsförståelse, hörförståelse samt prövning av flera 

förmågor i samma prov 

Studiens resultat, sett ur ett Kommunikativt Relationsinriktat Perspektiv, visar att 

kommunikationen mellan skolans olika aktörer, från högsta till lägsta nivå, aldrig skapat en 

gemensam utgångspunkt för hur begreppen läsförståelse och hörförståelse bör tolkas (Ahlberg, 

2007). Utifrån de resultat som framkommit står respondenterna tydligt skilda åt i tolkningen av 

begreppet läsförståelse, där vissa menar att förståelse av text måste ske genom ögonen och 

andra menar att det kan ske på alternativa sätt såsom till exempel med öronen. Begreppet 

hörförståelse likställs av vissa respondenter med information som uppfattas genom öronen, 

medan andra menar att det handlar om skriven uppläst text eller förståelse av talat språk/dialog. 

Även här är tolkningen av begreppet vida åtskild. Det synliggörs, i empirin, att det finns en 

osäkerhet kring vem som tolkar begrepp på ett korrekt sätt samt kring vad som faktiskt prövas 

i de nationella proven. Personer inom skolväsendet har idag fritt tolkningsutrymme kring 

begreppet läsförståelse och vilka anpassningar som är lämpliga att använda i ordinarie 

undervisning. Tolkningsutrymmet torde bero på en brist i kommunikationen mellan de högre 

och de lägre instanserna inom skolan. Detta har utifrån studiens resultat, visat sig leda till en 
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otydlighet kring vilka artefakter som eleven har rätt till, oavsett behov, för att mediera sitt 

lärande kopplat till vad som faktiskt prövas (Säljö, 2016).  

 

Detta synliggörs tydligt i studiens resultat, genom respondenternas tolkningar, att 

läsförståelsebegreppet har många olika innebörder. Nordevall m.fl. (2009) menar att allmänna 

begrepp i samhället kan tolkas vara bärare av sin innebörd historiskt sett och därför vara svåra 

att förändra betydelsen av. Läsförståelse som begrepp skulle kunna frigöras från sin historiska 

ryggsäck, och utvecklas, utifrån de kunskaper vi har idag kring hur text kan förstås. Detta 

frigörande och denna utveckling skulle kunna ske genom att en relationell syn (Säljö, 2016) på 

eleven och dess undervisning blir allmänt tillämpad i skolans värld. 

 

Fler än hälften av respondenterna i studien ansåg att förmågorna avkodning och läsförståelse 

borde delas upp vid prövning i de nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. 

Respondenterna ansåg att det är två olika förmågor som prövas. Några respondenter ifrågasatte 

även huruvida validiteten kan säkerställas med dagens utformning av de nationella proven. 

Detta då de menar att det i nationella provens resultat är svårt att utläsa var förmågorna finns 

eller brister, vid prövning av flera förmågor i samma prov. 

 

 Slutsatser 

Studiens empiri, visar på att skillnaden mellan Skolverkets (2018a) riktlinjer och riktlinjerna i 

styrdokument kring extra anpassningar har medfört ett dilemma som drabbar eleverna. Utifrån 

respondenternas svar synliggörs dilemmat genom att deras elever, vid de nationella proven, 

enbart haft tillgång till de extra anpassningar som Skolverket (2018a) tillåter. Detta trots att 

eleverna kan ha varit i behov av andra anpassningar som återfunnits i den ordinarie 

undervisningen där Skollagen (SFS 2010:800) efterföljts. Respondenterna uttryckte även att 

deras elever har fått ordinarie anpassningar utbytta vid provtillfället mot anpassningar som de 

ej är bekanta med sedan tidigare, vilket ytterligare styrker dilemmat. 

 

Ytterligare slutsatser som kan dras utifrån studiens empiri är att det finns ett stort eget 

tolkningsutrymme kring begreppet läsförståelse på alla nivåer inom skolvärlden. Några 

respondenter anser att både avkodning och läsförståelse kan prövas i samma prov, men flertalet 

menar att antingen ska elever tillåtas använda de hjälpmedel de är vana vid, även i vid de 

nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 eller att prövning av olika förmågor 
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bör delas upp. Respondenternas åsikter grundar sig ett ifrågasättande kring huruvida validiteten 

kan säkerställas när prövning av flera förmågor sker i samma prov. 

 

Resultaten tyder på att det är av största vikt att specialpedagogisk kompetens finns på skolorna 

för att arbeta förebyggande och kompensatoriskt samt för att kunna möta alla elever utefter 

deras egna förutsättningar. På så sätt kan en mer likvärdig utbildning skapas utan diskriminering 

som grund för prövning av förmågor. 
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7. Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i rubrikerna resultatdiskussion, metoddiskussion, 

specialpedagogiska implikationer samt fortsatt forskning. 

 

 Resultatdiskussion 

Resultatdelen är indelad i två underrubriker: diskussion kring extra anpassningar och 

diskussion kring begreppen läsförståelse och hörförståelse samt huruvida man kan pröva 

flera förmågor i samma prov. De resultat som framkommit inom dessa teman fortsätter här att 

diskuteras utifrån Skolverkets olika skrifter, tidigare forskning samt litteratur. 

 

7.1.1. Diskussion kring extra anpassningar vid nationella prov 

Heimann och Gustavsson (2009) menar att lässvårigheter behöver synliggöras tidigt för att 

kunna mötas med rätt anpassningar i skolan. Även nationella forskare, poängterar vikten av att 

de tidiga insatserna behöver ske förebyggande innan eleven hinner misslyckas (Nilholm, 2006; 

Sjunnesson, 2014; Simeoansdotter Svensson, 2009; Aspelin, 2013). Insatserna kan ske genom 

appropriering av artefakter (Säljö, 2016) som är anpassade efter varje elevs behov, vilket kan 

tyckas skapa en likvärdig utbildning med ett relationellt synsätt. 

 

Studiens empiri synliggör att de artefakter elever är vana vid att ha tillgängliga för att klara sin 

vardag i form av till exempel tekniska hjälpmedel, läslinjal eller text uppläst av lärare, 

exkluderas vid nationella proven och eventuellt ersätts med artefakter som eleven inte är van 

vid. I motsättning till empirin tydliggör läroplanen (Skolverket, 2019a) att skolan ska ge elever 

de extra anpassningar de är i behov av i utbildningens helhet. Empirin, vilken visar att extra 

anpassningar exkluderas eller byts ut vid de nationella proven, kan kopplas till Skolverkets 

(2018a) instruktioner beträffande genomförande av nationella provens läsförståelsedelar i 

svenska, årskurs 6 som går stick i stäv med läroplanens (Skolverket, 2019a) skrivningar 

gällande extra anpassningar. 

 

Skolverkets (2018a) ställningstagande beträffande att inte tillåta vissa extra anpassningar, kan 

tyckas korrelera dåligt med tidigare internationell forskning. Detta styrks bland annat av Davies 
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m.fl. (2016) studie som visat på att skillnader i extra anpassningar vid ordinarie undervisning 

och vid nationella prov lett till att det påverkar elevernas chans att visa sin fulla potential. 

Forskarna poängterar även att avsaknaden av anpassningar har visat sig ha påverkan på lärarnas 

chanser att tillgängliggöra lärmiljön. Dessa skillnader i anpassningar mellan ordinarie 

undervisning och nationella prov motverkar en likvärdig utbildning för elever menar Davies 

m.fl. (2016). Även nationella forskare, styrdokument och författare påvisar, i likhet med Davies 

m.fl. (2016), att tillgängliggörande av lärmiljön kan leda till att svårigheter och misslyckanden 

förflyttas från eleven till lärmiljön (Nordström, 2018; SFS 2010:800; Bruce, 2018a; Säljö, 

2016). 

 

Lärmiljöns betydelse synliggörs genom att flertalet respondenter menar att elever med 

svårigheter hade varit hjälpta av att det skulle vara tillåtet att få använda de hjälpmedel som 

används i ordinarie undervisning även vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, 

årskurs 6. 

 

Ett mindre antal av respondenterna i studien påvisar att elever inte borde få använda hjälpmedel 

vid läsförståelsedelen. Studiens resultat indikerar på att lärare låter de flesta elever med läs- och 

skrivsvårigheter genomföra nationella proven i läsförståelse i svenska, årskurs 6, med endast 

de extra anpassningar som Skolverket (2018a) tillåter, såsom extra tid och förstorad text. Detta 

kan tolkas bero på att lärare och rektorer väljer att följa Skolverkets (2018a) direktiv och då 

väljer att inte följa de styrdokument som verkar för en tillgänglig undervisning i utbildningens 

helhet (SFS 1993:100; Skolverket, 2019a: Skolverket, 2014; SFS 2010:800). Dessa 

styrdokument tycks lärarna däremot följa i den ordinarie undervisningen, där uppdraget är att 

“... uppväga för skillnader i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 

2010:800, kap 1, §4). 

 

Fler än hälften av respondenterna ansåg att eleverna skulle vara hjälpta av andra hjälpmedel 

såsom dator, talsyntes eller uppläsning av lärare vid de nationella provens läsförståelsedelar i 

svenska årskurs 6. Respondent 22 uttrycker att eleven bör ha tillgång till samma anpassningar 

som eleven är van vid vilket även övervägande del av respondenterna håller med om. Detta i 

motsats till den tredjedel av lärarna som anser att t ex uppläsning av lärare ej ska få användas. 

Respondenternas tankar om att undervisningen ska stödja eleven stämmer väl överens med 

Skolverkets (2014) skrivning som påvisar att utbildningen ska motverka 
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funktionsnedsättningens konsekvenser i alla lärmiljöer och i hela undervisningsprocessen 

(Skolverket, 2014). Detta kan genom delaktighet, kommunikation och lärande ge elever en 

känsla av att lyckas i skolan. Utifrån flera respondenters svar tycks detta inte ske genom dagens 

utformning av de nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6, då flera påvisat att 

deras elever hade varit hjälpta av anpassningar de ej haft tillgång till vid provtillfällena 

(Ahlberg, 20015; Bruce, 2018a; Skolverket, 2014). 

 

En av respondenterna jämför dilemmat kring extra anpassningar vid läsförståelsedelarna i de 

nationella proven i svenska, årskurs 6 med anpassningar för andra funktionsnedsättningar och 

uttrycker att om “... min syn är nedsatt tar ingen mina glasögon, men är mitt läsflyt påverkat får 

jag inte använda mina hjälpmedel” (Respondent 6). Respondentens uttalande kan tyckas 

uttrycka en känsla av orättvishet och en känsla av att vilja påvisa att alla elevers behov ska 

mötas oavsett om en svårighet hos en elev är synlig eller ej. Respondentens syn på eleven och 

dess lärmiljö ställs mot Skolverkets (2018a) riktlinjer men stämmer väl överens med 

specialläraruppdraget (SFS 1993:100), vilket innefattar att elevens behov skall vara i fokus och 

hinder skall elimineras. 

  

För att eliminera hinder, uttrycker flera respondenter, att en elev ska kunna visa sin förståelse 

av en text oavhängigt vilket medium som används för att ta till sig texten (Respondent 7; 19; 

20). Höien och Lundberg (1999) menar, i likhet med flertalet respondenter, att möjlighet till 

uppläst text gör att det går att bedöma om en elevs svårigheter att förstå läst text beror på 

avkodningssvårigheter eller faktiska svårigheter med förståelse. Även SPSM (2017) uttrycker 

att elever i lässvårigheter kan visa läsförståelse på alternativa sätt, genom att t.ex. läsa med 

öronen eftersom föreställningsinnehållet då blir desamma oavhängigt vilket medium som 

används vid läsning. Här har Skolverket (2019a) en annan åsikt, då de menar att elever inte kan 

lyssna sig till läsförståelse vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6. 

 

7.1.2. Diskussion kring begreppen läsförståelse och hörförståelse samt huruvida man 

kan pröva flera förmågor i samma prov 

Skolverket (2019e) uttrycker sig i det nationella bedömningsstödet för läs- och skrivutveckling, 

för årskurs 1, att elever genom lärares högläsning kan “... visa läsförståelse frikopplat från egen 

avkodning” (Skolverket, 2019e, s.4). Elever i årskurser 3 och 6 måste däremot få sin 
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läsförståelse bedömd kopplat till egen avkodning för annars prövas inte det som är ämnat att 

prövas (Skolverket 2019e). Ett antal respondenter instämmer i Skolverkets (2019c) tankar kring 

att nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6 kan pröva både avkodning och 

förståelse, i samma prov. Det uttrycks bland annat från respondenterna att fler test inte är till 

gagn för eleverna. Respondenternas tankar kring att avkodning och förståelse kan prövas i 

samma prov kan kopplas till Hoover och Goughs (1990) förklaringsmodell SVR - The simple 

view of reading (Hoover & Gough, 1990), som beskriver att läsning består av dessa två 

förmågor som är nära sammanflätade. Skolverket (2018a) kan genom de kunskapskrav som 

finns i de nationella provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6 antas utgå från SVRs 

förklaringsmodell, med grund i att både avkodning och förståelse är delar av samma 

kunskapskrav. Dock skriver Skolverket (2018a) ut att det är förmågan läsförståelse, inte 

läsning, som prövas i de nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. Det finns 

ingenstans i instruktionerna (Skolverket, 2018a), förutom i kunskapskraven, att utläsa att det är 

läsning som prövas. Vetskapen om att båda förmågorna, avkodning och förståelse, finns i 

samma kunskapskrav kan tyckas synliggöra Skolverkets (2018a) eventuella syn på läsning då 

SVR (Hoover & Gough, 1990) förklarar läsning just genom en ekvation innefattande dessa två 

förmågor. Denna insikt kan göra gällande att Skolverket torde se över de begrepp som används 

i de nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6 (Skolverket, 2018a), för att stärka 

provets validitet. 

 

Fler än hälften av respondenterna i studien vidhöll, till skillnad från Skolverkets (2018a) 

kunskapskrav, att prövning av avkodning och läsförståelse är två olika förmågor och därför 

borde separeras vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. De flesta 

respondenter, däribland Respondent 37, uttryckte att läsförståelsetexten borde finnas inläst på 

ljudfil som komplement till den skrivna texten för att elever i lässvårigheter ska kunna visa på 

läsförståelse utan avkodning. Dilemmat kring huruvida flera förmågor kan och bör prövas i 

samma prov, tycks därmed gälla huruvida uppläsning av skriven text kan gälla som läsförståelse 

eller ej. Att diskussionen finns kan antas grunda sig i att hörförståelse tycks vara det som prövas 

om eleven lyssnar på skriven text. Detta styrks av respondent 13 och 23 vilka enbart omnämner 

skriven uppläst text, vid beskrivning av begreppet hörförståelse. I motsats till Respondent 13 

och 23 beskriver Respondent 25, i likhet med SPSM (2017), att hörförståelse är kopplat till att 

kunna förstå språk i talsituationer, dialog. Hoover och Gough (1990) och Europarådet 

(Skolverket 2007) förklarar, i sin tur, istället hörförståelse som receptiva färdigheter som är 
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grundade i auditiva fonem både utifrån uppläst text och dialog.   

 

En annan respondent diskuterar vidare kring att det är lite sent att pröva elevernas avkodning i 

årskurs 6. Detta kan ställas mot Skolverkets (2018a) ställningstagande att, i de nationella 

provens läsförståelsedelar i svenska årskurs 6, pröva både avkodning och läsförståelse i samma 

prov. Respondent 18 redogör, i likhet med Wengelin och Nilholm (2013), men till skillnad från 

Skolverket (2018a), för tankar kring huruvida rättvis bedömning kan ske i de fall då 

avkodningsförmågan är ett hinder för läsförståelsen. Skolverkets (2018a) ställningstagande kan 

även tyckas gå stick i stäv med forskning i ämnet. Både nationell och internationell forskning 

har visat på att korrelationen mellan förmågorna avkodning och läsförståelse minskar ju äldre 

eleven blir (Lee & Wheldall, 2009; Keenan m fl., 2008, Verhoeven & van Leeuwe, 2011; 

Laitusis, 2010; Davies m.fl., 2016). Verhoeven och van Leeuwe (2011) liksom Lee och 

Wheldall (2009) framhåller i sina resultat att avkodningen har större betydelse för läsförståelsen 

i de yngre åldrarna medan god hörförståelse är av stor vikt för att läsförståelsen ska fungera 

tillfredsställande för elever i de äldre åldrarna, årskurs 5 och uppåt. Forskarnas resultat, kring 

avkodningens minskade betydelse för läsförståelsen i de äldre åldrarna, kan tyckas kunna 

kopplas samman med SPSMs tolkning av begreppet läsförståelse. Detta genom att SPSM 

påvisar att en elev kan lyssna på en text och på så sätt tillskansa sig läsförståelse. Justitiekanslern 

(2019) menar dock, i likhet med Skolverket (2018a), att en elev i svårigheter inte har rätt att ta 

till sig läsförståelse genom öronen vid de nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6. 

Detta kan utläsas då Justitiekanslern (2019) uttrycker att SPSMs tolkning av begreppet 

läsförståelse inte är applicerbar vid de nationella proven och därför inte kan användas vid det 

tillfället. 

 

Samtidigt visar studiens resultat på att även respondenterna tolkar begreppet läsförståelse på 

olika sätt. Respondent 7, 18, 19 och 20 menar, i likhet med SPSM (2017), att läsförståelse 

tillägnas läsaren utifrån skriftspråket oberoende av hur eleven tillskansat sig texten. I motsats 

till dessa tankar menar Respondent 15, 16 och 17 att läsning måste ske via ögonen vilket även 

Bråten (2008) samt Hoover och Gough (1990) påvisar. Hoover och Gough (1990) förklarar 

vidare att läsförståelsen tillskansats läsaren när den via ögat har omvandlat den lexikala 

informationen till språklig information och Bråten (2008) uttrycker att text som är läst med 

alternativa verktyg inte visar läsförståelse. 
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Analysen av respondenternas svar, kring tolkningen av läsförståelsebegreppet, ställt mot 

Skolverkets (2019c; 2018a), SPSMs (2017) samt Justitiekanslerns (2019) olika förklaringar av 

samma begrepp, belyser att kommunikationen mellan alla parter kan tyckas vara bristfällig, då 

tolkningarna skiljer sig så väsentligt åt. Detta dilemma kan göra det svårt för lärare att avgöra 

vad som är rätt och fel angående artefakter vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska 

årskurs 6 på både individ-, grupp-, organisations- och samhällelig nivå (Ahlberg, 2007). 

 

För att säkerställa vilka förmågor som faktiskt prövas för elever i lässvårigheter behöver 

läsförståelsebegreppet, i relation till hörsförståelsebegreppet, diskuteras och tydliggöras 

betydligt mer på både individ-, grupp-, organisations- och samhällelig nivå. Genom 

tydliggöranden av begrepp, vilket Ahlberg (2007) utifrån KoRP diskuterar som viktigt, kan det 

tänkas att nationella provens validitet skulle kunna stärkas ytterligare i framtiden. 

 

Vidare går att utläsa att Skolverket (2019e; 2019c; 2018a) anser att det går att göra anpassningar 

vid läsförståesedelarna i nationella provet i svenska, årskurs 6, så länge det inte förändrar att 

det som ska prövas verkligen prövas. Vad är egentligen de nationella provens syfte? Hur eleven 

klarar sig med sina anpassningar eller hur många som kan avkoda? Kan man med validiteten 

som grundpelare verkligen veta vad som prövas i de nationella provens läsförståelsedelar i 

svenska åk 6, med tanke på att dessa prov prövar flera skilda förmågor i samma prov? Kan man 

med säkerhet veta att en elev med dyslexi och avkodningssvårigheter faktiskt inte förstår vad 

den läst efter ett resultat, vid de nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6, som lämnat 

mer att önska? Eller hann/orkade eleven bara inte igenom texten, men den hade full förståelse 

av allt den hunnit/orkat läsa och även full pott på det väldigt få frågor eleven hunnit/orkat svarat 

på? Kan Skolverket, samhället och de ansvariga lärarna gå i god för att det var läsförståelse som 

faktiskt prövades i ett sådant fall? Om inte, kan det tänkas att validiteten behöver stärkas för ett 

prov på nationell nivå. 

 

För att stärka validiteten på läsförståelsedelarna vid de nationella proven i svenska årskurs 6 

skulle begreppet förståelse av skriven text istället kunna användas. Provet skulle då kunna delas 

upp i två oberoende delar, en för avkodning (läsflyt) och en för förståelse av skriven text. På 

detta sätt torde diskussionen kring extra anpassningar minska radikalt kring nationella provens 

läsförståelsedelar i svenska årskurs 6 (och årskurs 3). Detta då avkodning skulle prövas genom 

högläsning och förståelse skulle prövas på det specifika sätt som gynnar varje elev, antingen 
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med ögonen eller öronen. Alla elever skulle då på ett likvärdigt sätt, kunna visa sina kunskaper 

i förståelse av skriven text genom att få möjlighet att kunna dra enkla slutsatser, tolka, 

reflektera, granska och värdera skriftspråkliga texters innehåll samt dess textuella drag. 

 

 Metoddiskussion 

Den kvantitativa enkätmetod (online-enkät) som valts, fyllde sitt syfte väl med tanke på den 

bredd av respondenter som efterfrågades under den begränsade tid som studien gällde. Enkätens 

syfte uppnåddes även genom de kvantitativa envals- och flervalsfrågor som enkäten bestod av 

(Bryman, 2011; Esaiasson, 2002). Den kvalitativa ansatsen, de öppna frågor som ställdes, gav 

studien ett större djup där inte bara fakta utan även upplevelser kunde analyseras och diskuteras 

(Bryman, 2011). 

 

Genom att en intervju hade valts som metod, istället, hade följdfrågor kunnat ställas. En 

intervjumetod hade dock kunnat medföra att individuella förutsättningar för olika skolor, kring 

ekonomi och tillgänglighet av tekniska hjälpmedel, hade kunnat inverka på resultatet då bara 

respondenter från ett begränsat antal skolor kunnat nås med en sådan metod. Med den aktuella 

metoden, online-enkät, kan inte de ovan nämnda förutsättningarna ses som ett hinder för 

trovärdigheten, då respondenter över hela landet har kunnat delta. 

 

Det bekvämlighetsurval (Trost och Hultåker, 2016) som gjorts, samt att studiens endast 

genomförts online, kan dock tänkas ha begränsat studiens reliabilitet, då medlemmar i de 

aktuella Facebookgrupperna inte kan garanteras ha det yrke de utger sig för att ha, till exempel 

speciallärare. Större bakgrundskunskap om respondenternas yrkestillhörighet, och ökad 

reliabilitet, hade kunnat nås om enkäten delats via rektorer till aktuella yrkesgrupper. 

 

Det fanns fler frågor i enkäten än vad som redogjorts för, vilket i efterhand har setts som en stor 

tillgång då studiens syfte har kunnat bearbetas efter det som respondenterna uttryckt som viktigt 

och efter det som varit analyserbart. De frågor som studien syftade till att besvara, kunde 

besvaras genom enkäten, vilket därför gör att online-enkäten kan ses som väl fungerande metod 

i denna studie. Med färre frågor hade frågeställningarna och syftet kunnat bli svårare att besvara 

genom att mer begränsad information då samlats in. Antalet respondenter blev 51 stycken vid 

publicering av enkäten på Facebook. Med tanke på antalet respondenter kan studiens resultat 
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därför inte ses som generella och de kan inte heller anses vara signifikanta för populationen 

som helhet (Bryman, 2011; Trost, 2012 ). Med färre antal frågor hade eventuellt fler 

respondenter valt att svara på enkäten och underlaget hade då kunnat bli mer generaliserbart för 

den utvalda populationen. 

 

 Specialpedagogiska implikationer 

Utifrån studiens resultat synliggörs det att det är av stor vikt för speciallärare att ha kunskap 

inom området och begreppet läsförståelse. Detta för att kunna sprida kompetens och skapa 

förståelse för elevers potential, så en rättvis och likvärdig bedömning görs av elevernas 

kunskaper. 

 

Ett tydliggörande och särskiljande av begreppen läs- och hörförståelse på nationell nivå hade 

kunnat stärka och säkerställa elevers rätt till anpassningar och rätt till samma möjlighet att visa 

sina förmågor som sina klasskamrater. Genom klargörande av begrepp skapas en naturlig grund 

för appropriering av artefakter anpassade efter enskilda behov både i ordinarie undervisning 

och vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska. Detta i sin tur skulle kunna kunna skapa 

en mer generell och nationell förståelse för elevens behov i förhållande till vad som prövas i de 

nationella provens läsförtsåelsedelar i svenska årskurs 6 och hur detta kan prövas rättvist och 

likvärdigt. Det ger också den bedömande läraren möjlighet att urskilja elevens styrkor och 

svårigheter utifrån elevens fulla potential. Konsekvensen av att pröva förmågorna, avkodning 

och förståelse, i samma prov kan bli att elever i lässvårigheter fråntas möjligheten att visa sina 

kunskaper i förståelse av skriven text. Detta då svårigheten i exempelvis avkodningsdelen kan 

vara så stor att eleven inte får tillfälle att visa sin kunskap beträffande läsförståelsedelen. En 

negativ påverkan för eleven kan, genom denna slags prövning av förmågorna, leda till, att 

eleven diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning, att elevens självkänsla sänks 

och/eller att rätt stöd uteblir 

 

Vid sitt beslut kring huruvida en elev utsatts för diskriminering eller ej vid de nationella proven 

tycks inte Justitiekanslern (2019) ha tagit hänsyn till aktuell, nutida forskningen eller sett till 

SPSMs tolkning av begreppet läsförståelse utan valt att gå på Skolverkets (2018a) riktlinjer där 

avkodning och förståelse anses kunna prövas i samma text och enbart genom läsning med ögat. 

Justitiekanslern (2019) menar att Skolverket som myndighet inte bedriver någon 
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utbildningsverksamhet och därför inte kan diskriminera elever utan skulden läggs direkt på 

huvudmännen istället. Huvudmännen ställs då inför dilemmat att antingen följa Skollagen (SFS 

2010:800) och läroplanens riktlinjer (Skolverket 2019a) kring extra anpassningar i 

utbildningens helhet eller att följa Skolverkets riktlinjer kring extra anpassningar (Skolverket, 

2018a) vid genomförandet av nationella prov. 

 

Specialpedagogisk kompetens behöver således finns på skolorna för arbeta för elevernas 

rättigheter och för att arbeta förebyggande och kompensatoriskt. Genom ett sådant arbete kan 

alla elever mötas utefter sina egna förutsättningar (SFS 193:100). På så sätt kan en mer likvärdig 

utbildning skapas utan diskriminering som grund för prövning av förmågor. 

 

 Framtida forskning 

I respondenternas svar framkom flera gånger funderingar kring huruvida validiteten är 

säkerställd i de nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6. Detta skulle med 

fördel kunna beforskas mer, för att säkerställa validitet i den nationella testning som bedrivs 

idag genom de nationella proven. 

 

I de nationella proven i svenska årskurs 6 uttrycker Skolverket (2018a) att det är läsförståelse 

som prövas i läsförståelsedelarna. Detta trots att både avkodning och läsförståelse prövas i 

samma prov. Detta kan tyckas härröra till SVRs förklaringsmodell av läsning (Hoover & 

Gough, 1990). Redan här brister tydligheten kring av vad som faktiskt prövas. Om det istället 

förutsätts att avkodning kan prövas enskilt skulle läsförståelse kunna vara det som prövas 

genom grammatik och ordförståelse. Förståelse av den skrivna texten skulle då kunna ske 

oberoende av vilket medium som används. Validiteten i det som prövas skulle säkerställas, 

elever skulle inte riskera att diskrimineras på grund av sina olika förutsättningar och tydligheten 

kring flera begrepps betydelse skulle klargöras. Allt detta visar på att fortsatt forskning inom 

nationella provens validitet är nödvändigt för säkerställandet av elevers rätt till säker prövning 

och en tillgänglig utbildning. 

 

Mot bakgrund av detta, kan även frågan ställas om läsförståelsebegreppet är förlegat och borde 

benämnas utifrån ett begrepp som ger alla elever möjlighet att nå målen, t.ex. förståelse av 

skriven text.  
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Fakulteten för lärarutbildning 
    Datum 

 
 

Missivbrev 
Vi heter Lena Svensson och 

Denise Wiklund och studerar till speciallärare med inriktning språk-, läs, och skriv på Högskolan i 

Kristianstad. Under höstterminen 2019 genomför vi vår sista kurs i utbildningen där det ingår att göra 

en mindre studie som sedan ska ligga till grund för vårt examensarbete. 
Syftet med studien är att belysa hur lärare upplever elevers tillgång till extra anpassningar vid 

provtillfällena i läsförståelse under de nationella proven i svenska, årskurs 6 under vt 2019.   
För att kunna besvara detta syfte har vi valt att göra en enkätstudie där vi via mejl delger er enkäten, 

för att ni på smidigaste sätt ska kunna besvara den. 
Både ni och era svar är helt anonyma och vi följer de etiska principerna för forskning i Sverige. Svaren 

kommer förvaras så ingen obehörig kommer kunna ta del av dem. Materialet kommer enbart att 

användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna är examinerad, under tiden kommer 

materialet förvaras så ingen obehörig har åtkomst till det. Namn på eventuella personer, skolor eller 

platser kommer inte att redovisas. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ni kan läsa 

mer om de forkningsetiska principerna här: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

Har Ni några frågor som rör vår undersökning är Ni välkommen att ta kontakt med oss. 
 

Om ni samtycker till medverkan svarar ni på enkäten, via länken i detta brev. 
 

Vänliga hälsningar 
Lena Svensson     DeniseWiklund 

mailadresss      mailadress 
 

…………………………………………..                       ..……………………………………… 
 

 

Ansvarig lärare/handledare: 
Ann-ElisePersson 

Högskolan,Kristianstad: 

www.hkr.se  

telefonnummer 
 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin 

sista termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 

med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera 

studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta 

material in vid olika verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter 

och observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan 

Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har blivit godkänt 

publiceras det i databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Bilaga 2  Pilotstudie Enkätfrågor 

 

1. Jag är: 

● kvinna 

● man 

2. Hur många år har du varit verksam som lärare? 

3. Var du närvarande vid genomförandet av nationella provens läsförståelsedelar i svenska, vt-

19? 

4. Hur många elever i den aktuella klassen hade vt-19 behov av extra anpassningar/särskilt stöd i 

läsförståelse, i svenska, i den ordinarie undervisningen? 

5. Vilka extra anpassningar hade de elever som hade behov av extra anpassningar/särskilt stöd i 

läsförståelse i den ordinarie undervisningen vt-19? 

6. Hur många av de elever som hade behov av extra anpassningar/särskilt stöd hade tillgång till 

dessa vid provtillfällen då läsförståelse i svenska prövats (ej nationella prov) i den ordinarie 

undervisningen vt-19? 

7. Hur många av de elever som hade behov av extra anpassningar/särskilt stöd hade tillgång till 

dessa vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6, vt-19? 

8. Vilka extra anpassningar hade de elever som hade behov av extra anpassningar/särskilt stöd 

vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6, vt-19? 

9. Hur upplever du att tillgången/avsaknaden av extra anpassningar vid nationella provens 

läsförståelsedelar, i svenska åk 6 vt-19, påverkat eleven? 

10. Vilka extra anpassningar kan elever i behov av särskilt stöd vara hjälpta av i de nationella 

provens läsförståelsedelar i svenska åk 6? 

11. Anser du att nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6 borde utformas på annat sätt 

än idag för öka tillgängligheten för alla elever? 

12. Vid svar Ja på fråga 11. 

På vilket sätt skulle nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6 kunna omarbetas?  

Hoppa sedan till fråga 14. 

13. Vi svar Nej på fråga 11. 

Varför anser du att nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6 inte behöver 

omarbetas? 

14. Är det något mer du vill tillägga kring nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6? 

PILOT Extra anpassningar vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska åk 6 
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Bilaga 3  Slutlig online-enkät 
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