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Syfte och forskningsfrågor 

Huvudsyftet med studien är att undersöka vad som 
karaktäriserar de svar som inte godkänns i PIRLS-
provet och därmed vilka typer av läsning som 
konstrueras och premieras i testet. 

Forskningsfrågor

1. Vad karaktäriserar de elevsvar som faller inom såväl 
som utanför normen för god läsförmåga I PIRLS-
provet?

2. Vilka kvantitativa skillnader kan iakttas mellan olika 
typer av nollsvar? (baserat på resultat från 
undersökningar av forskningsfråga 1)?

Teoretisk grund
Teorier om läsarrespons och 

läsförståelse 
• Kress 1989

• Langer 2011

• Luke & Freebody 1997

• Smidt 2004
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 Begrepp för diskussion och 
analys
• Liberg et al (t ex 2010) Textrörlighet

• Anward (1983)

Det officiellt sagda i klassrummet:

Den producerade texten

Den egentliga 
texten

Fritt efter Anward (1983) Språkbruk och språkutveckling i skolan

Grunden för studien - PIRLS 2011
Internationell läsundersökning 
som undersöker läsförmågan 
hos 10-åringar.

2001, 2006, 2011 (49 länder)

Organiseras av IEA 
(International Association for 
the Evaluation of Educational 
Achievement). Jmf TIMSS

Består av två delar: (1) Lästest 

(2) Enkäter (föräldrar, elever, 
lärare, skolledare)
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Riktlinjer för anpassning / urval

Ingen anpassning av språk eller medium 
görs. Testet genomförs endast med 
papper och penna, och i Sverige 
endast på svenska.

Elever som av olika skäl inte kan 
genomföra provet exkluderas.

• ”Intellectually disabled students”

• ”Functionally disabled students”

• ”Non- native language speakers (less 
than 1 year of instruction)”

Vad undersöks i PIRLS?

Hur läser elever i landet jämförelse med elever i 
andra länder? 

Ökar läsförståelsen? 

Tycker elever i årskurs 4 om att läsa? 

Kommer eleverna från hem som stöder läs- och 
skrivutveckling? 

Hur organiseras läs- och skrivundervisningen i 
landet? 

Hur ser lärarnas praktiker för läs- och 
skrivundervisning ut i jämförelse med lärare i 
andra länder?

Läs mer på; http://timss.bc.edu/ 
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Resultat PIRLS 2011
•Elever i Sverige lyckas väl med sin läsning i ett 
internationellt perspektiv. Över genomsnittet för EU och 
OECD-länder.

•Försämrade resultat över tid 2001-2006-2011. 

•Nedgången gäller främst sakprosatexerna

•Ingen ökning av den grupp som inte når upp till 
elementär nivå.

•Minskad skillnad mellan pojkar och flickor, pga att 
flickorna försämrats mer.

•Relativt liten spridning (i internationell jämförelse), den 
har heller inte ökat.

•”Hemresurser” spelar stor roll för resultatet. Vid hänsyn 
till dessa minskar skillnaderna mellan elever med olika 
migrationsbakgrund (men försvinner inte)

Resultat skolan och undervisningen
PIRLS 2011

Undervisning i helklass vanligast. Även mycket 
självständigt arbete efter individuella mål. 

Mer arbete med skönlitteratur än sakprosa.

Mindre arbete med lässtrategier än i många andra länder, 
syntes även i PIRLS 2006. Dock ökning sedan 2006.

Större vikt vid olika typer av prov för att följa 
läsutvecklingen. 



6

Testets texter
Skönlitterära texter (5 stycken)

Informativa texter (sakprosa, 5 stycken)

(exempel ges här från de 4 offentliggjorda 
texterna)

Testets uppgifter

Till varje text hör ca 12 uppgifter (hälften 
flervalsfrågor, hälften öppna frågor)

Uppgifterna ska representera fyra olika 
förståelseprocesser

a) Uppmärksamma och återge explicit uttryckt 
information

b) Dra enkla slutsatser

c) Tolka och integrera idéer och information

d) Granska och värdera innehåll, språk och 
textelement
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Analyserat material

- Elevsvar i Sverige som 
fått noll poäng

- Testets texter, frågor 
och bedömningsguide

- Fokus på öppna frågor 
från offfentliggjorda 
texter

Översikt över nollpoängssvar

71%

25%

4%

Skönlitterära texter
Poängsvar Nollsvar Icke-svar

60%

32%

8%

Sakprosatexter
Poängsvar Nollsvar Icke-svar
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Fel – på vilka sätt? Analytiska 
kategorier
Eleverna har enligt bedömningsguiden

A. skrivit svar som inte är tillräckligt fullständiga 
eller självständiga

B. skiftat fokus när det gäller tolkning av frågan 
eller textens innehåll

C.skiftat fokus i graden av generalisering 

D. fokuserat erfarenheter utanför texten

Dessutom…

Ger elevsvaret uttryck för möjlig förståelse eller 
inte?

Kategori A – svar som är osjälvständiga eller 
ofullständiga

A1. osjälvständiga svar
Flyg, örn, flyg fråga 7. ”Förklara vad bondens vän 

menade när han sa till örnen: ’Du hör inte till jorden 
utan till himmelen’.”

Elevsvar: ”för att örnen hör till luften inte till marken”

A2. ofullständiga svar
Dagsvandra fråga 2 ”Ange två intressanta saker som du 

kan komma att se på en dagsvandring och som 
nämndes i broschyren”

Elevsvar 1. Jag gillar att vandra 2. jag får se djur
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Kategori B – Svar som skiftar 
fokus i frågan eller texten

B1. Fokusskifte i tolkningen av frågan

Fiendekakan fråga 9 ”Vad gjorde Tom förvånad 
under dagen han tillbringade med Jeremy?”

Elevsvar: Tom cyklade med Jeremy, åt lunch 
med honom, åt midda med honom och åt 
midda med honom.

Dagsvandra fråga 3 ”Vilka två saker bör du 
enligt broschyren hålla i minnet när du 
vandrar i grupp?”

Elevsvar: 1. Massor av vatten så att inte man 
blir törstig. 2. Mat energigodis eller matsäck

B2. Fokusskifte i tolkningen av textens 
innehåll (fel del av texten)

”Vad gjorde Tom förvånad under dagen 
han tillbringade med Jeremy?” 
(Fiendekakan, fråga 9). 

Elevsvar: när hans pappa åt fiendekakan
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B3. Fokusskifte i tolkningen av textens 
innehåll (rätt textdel men fel innehåll) 

Mysteriet med jättetanden fråga 12; Titta på de två 
bilderna av Iguanodon. Vad hjälper de dig att förstå?

Elevsvar: 

”Båda dinosaurierna har en svans och en långt taggigt 
band lengs kroppen”

”Den var stor och hade ett horn och den hade en tjock 
mage.”

C. Eleven har skiftat fokus i graden av 
generalisering (alltför vaga eller 
generella)

Vilka två saker bör du enligt broschyren hålla i minnet 
när du vandrar i grupp? (Upptäck lusten att 
dagsvandra)

Elevsvar: ”Att man ska ta hänsyn åt dem andra”

”välja ut en rolig och intressant plats att vandra till”

Varför tyckte Tom att Jeremy var hans fiende i början av 
berättelsen? (Fiendekakan)

Elevsvar: ”Han flyttade in brevid hans bäste vän” 

”För att Jeremy var taskig”
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C. Eleven har skiftat fokus i graden av 
generalisering (alltför specifika)

Vilka  två saker kan du få veta genom att studera 
kartförklaringen? (Upptäck lusten att dagsvandra) 

Elevsvar: ”1. Utkikstornet, 2. Fortet” 

Man lär känna bondens vän genom de saker han gjorde. 
Beskriv hur vännen var och ge ett exempel på vad han 
gjorde som visar att han var så. (Flyg, örn, flyg)

Elevsvar: ”han gillade fåglar” 

Varför tog bondens vän med sig örnen till de höga bergen 
för att få honom att flyga? Ange två skäl. (Flyg, örn, 
flyg)

Elevsvar: ”den ska flyga hem till sin mamma” 

D. Eleven har fokuserat erfarenheter 
utanför texten
Skriv en ingrediens som Tom trodde att fiendekakan 

borde innehålla. (Fiendekakan)

Elevsvar: ”socker, salt, nötter”, ”som i en vanlig typ kaka”, 
”ägg”, ”mjöl”

Förklara vad bondens vän menade när han sa till örnen: 
”Du hör inte till jorden utan till himmelen”. (Flyg, örn, 
flyg)

Elevsvar: ”Jag tror att han inte vill ha en örn i sin by för att 
dom tror att örnen är farlig” 
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Resultat – Svaret är ”fel” av typen:

A: osjälvständiga eller ofullständiga
B: fokusskifte i text eller fråga
C: grad av generalisering
D: utanför texten

Resultat – Svaret är ”fel” av 
typen:

A: osjälvständiga eller ofullständiga
B: fokusskifte i text eller fråga
C: grad av generalisering
D: utanför texten
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Uttrycks en möjlig förståelse 
eller ett möjligt missförstånd i 
nollsvaren?

Relationen möjlig förståelse och möjligt missförstånd i 
alla nollsvar på öppna frågor

God läsförmåga (enligt PIRLS-
testet) inkluderar exempelvis
• att skriva utförliga svar och använda rätt 

nyckelord från texten

• att tolka frågan på det sätt som förväntas

• att hämta svaret från rätt del av texten

• att förstå hur generellt eller specifikt ett 
svar förväntas vara

• att hämta svaret från texten och inte från 
den egna erfarenheten
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Den producerade texten

Den egentliga 
texten

Den egentliga 
texten

Den producerade texten


