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Abstract 

This study, based on interviews with seven teachers of Swedish, investigates how they 

define the concept of text interpretation and how they assess pupils’ ability to interpret 

text. The results show that the teachers define text interpretation as an ability to perceive 

hidden messages in text and an ability that is closely connected to reading 

comprehension. This description agrees with the way text interpretation is explained in 

previous research but not with the description in the curriculum. This is a defect, since 

teachers ought to know what they are supposed to assess, based on the steering 

documents they are expected to follow in their professional practice. Here, however, the 

teachers’ assessment skills are shown to be an asset.  

When teaching literature the teachers say that they normally use dialogue and written 

assignments in which pupils reason on the basis of the content of the text and their 

personal experience. The forms of assessment are summative and formal, although it 

seems difficult to use fixed answer templates for reasoning in contexts like this where it 

is not clear what can be said to be right or wrong. Summative assessment, however, 

seems more reliable and credible than formative assessment. A picture thus emerges of 

the difficulty of assessing text interpretation which is simultaneously multivalent and 

reliable. 
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1 Inledning 

Elever ska i grundskolan utveckla läskompetens. I denna läskompetens ingår inte bara 

att läsa och förstå innehåll i text utan också att kunna tolka och att resonera om budskap 

i olika verk enligt vad som står i läroplanen (Skolverket, 2011c). Att tolka och resonera 

om innehåll i text utvecklas bäst i dialogiska undervisningssituationer, som tar sin 

utgångspunkt i elevernas egna tankar kring text och som omfattar inslag av läsande och 

skrivande i kombination (Berge & Blomqvist, 2012:26; Dysthe, 1996:67; Langer, 

2005:111, 167; Lindberg, 2001:66-68; Molloy, 2007:20-22; Olin-Scheller, 2008:17; 

Stensson, 2006:20).  

Arbetet med att bedöma elevers förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i 

olika verk bör rimligen stå i samklang med ovan beskrivna undervisningsstrategier och 

ske processartat, det vill säga integrerat med undervisningen (Fjellström, 2002:78-79; 

Lundahl, 2012:11, 286-291; Skolverket, 2011b; Westlund, 2013). Bedömningen bör 

också vara formativ, med andra ord framåtsyftande mot att utveckla elevers fortsatta 

lärande samtidigt som den ska ske på ett allsidigt och flertydigt sätt (Fjellström, 2002; 

Lundahl, 2011:73; Skolverket, 2012). Vid bedömningssituationer behöver lärare ha 

klart för sig exakt vad de ska bedöma. Vad som ska bedömas kan dock inte sägas vara 

en självklarhet då texttolkning inte inte handlar om vad som exakt är rätt eller fel, 

eftersom texttolkning är en kombination av vad som står i en text och läsarens egna 

tankar och upplevelser av denna (Iser, 1978:107; Langer, 2005:31; McCormick, 

1994:69-72; Rosenblatt, 2002; Torell, 2002:86-87). Vad texttolkning är, till skillnad 

från läsförståelse, är heller inte något som klart uttrycks i läroplanen, vilket är en brist 

eftersom läroplanen ska vara ett grundläggande styrdokument för lärare att utgå från vid 

bedömning av elevers läsförmåga.  

Att bedöma elevers förmåga att tolka text är således ett komplext arbete som omfattar 

flera aspekter gällande läskompetens, resonemangsförmåga samt bedömningsaspekter. 

Hur man som lärare bäst gör för att bedöma elevers förmågor att läsa och föra 

resonemang om budskap i olika verk är alltså en befogad fråga, som jag själv ofta 

brottas med som yrkesverksam lärare. Detta är också en fråga som ligger till grund för 

denna undersökning. Det jag hoppas få klarhet i via denna studie är hur lärare gör när de 
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bedömer texttolkning och om det finns några gemensamma tankegångar eller någon 

gemensam praxis när det gäller bedömning av texttolkning. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare definierar begreppet 

texttolkning och hur de bedömer elevers förmåga att tolka och föra resonemang om 

budskap i olika verk. 

1.2 Om läskunskaper enligt styrdokumenten 

Att utveckla läskompetens är ett huvudsakligt mål för elever i grundskolan. Detta mål 

finns inskrivet i läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011c), där mål för skolans verksamhet 

och lärarnas arbete finns formulerade. Lärarna ska alltså följa de riktlinjer som finns 

beskrivna i läroplanen när de planerar sin undervisning till innehåll och form samt vad 

de ska bedöma.  

I läroplanen finns bland annat angivet att svenskundervisningen syftar till att elever ska 

få ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 

2011c) och i det centrala innehållet förtydligas att elever ska få träning i att använda 

lässtrategier effektivt för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 

Eleverna ska också kunna uppfatta texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 

avsändare och sammanhang. Vidare ska elever få ta del av olika slags texter, vad gäller 

både härkomst, svårighetsgrad och genre i skönlitteratur som belyser männniskors 

villkor, identitets- och livsfrågor. Elever ska också få bearbeta dessa lästa texter utifrån 

språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv, vilka sammanhang dessa verk 

tillkommit i och olika syften som de kan ha.  

Den läskompetens som elever ska tillägna sig i grundskolan omfattar enligt 

kunskapskravens formuleringstexter (Skolverket, 2011c) läsflyt, användning av 

lässtrategier, förmåga att kunna göra sammanfattningar av texters innehåll för att visa 

läsförståelse samt förmåga att utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om budskap i olika verk. 

Denna läskompetens inbegriper även förmåga att kunna koppla samman ett verk med 

dess upphovsman och det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit 

i. För dessa förmågor finns en progression mot ökade betyg: för högre betyg krävs att 

elever har bättre flyt i sin läsning, att de kan använda lässtrategier mer effektivt, att de 
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kan sammanfatta texters innehåll mer välutvecklat och med rikare samband till 

tidsaspekter, orsakssamband och andra texter samt att de kan tolka och föra mer 

underbyggda resonemang om otydliga och dolda budskap i olika verk. Framåtskridandet 

går således från enkel till utvecklad och välutvecklad nivå när det gäller 

resonemangsförmågan och från tydliga till otydliga och dolda budskap när det gäller 

texttolkningsförmågan.  

Styrdokumentens riktlinjer för utvecklandet av elevers läskompetens är alltså 

omfattande. Vad texttolkning är i förhållande till läsförståelse framgår dock inte tydligt i 

läroplanen (Skolverket, 2011c). Här finns således utrymme för misstolkning av eller 

oförmåga att kunna bedöma denna färdighet. Att följa mål och riktlinjer som framgår i 

styrdokumenten ter sig alltså komplicerat för lärare, vid bedömning av texttolkning, dels 

med tanke på att läskompetensen beskrivs så omfattande, dels med tanke på att delar av 

denna färdighet beskrivs otydligt.  

1.3 Att föra resonemang 

Att bedöma elevers resonemangsförmåga är en viktig aspekt när det handlar om 

bedömning av elevers förmåga att tolka text. I kunskapksraven är 

resonemangsförmågan tätt sammankopplad med förmågan att tolka text, då det 

utttryckligen står att elever ska kunna ”tolka och föra […] resonemang  […] om 

budskap i olika verk” (Skolverket, 2011c). Att resonera betyder enligt 

Nationalencyklopedin (2016) att diskutera förnuftigt eller att utveckla en tankegång. 

Detta är något som elever i grundskolan ska kunna göra, enligt särskilda föreskrifter 

(Skolverket, 2011a:32-33; Skolverket, 2014:7). Kvalitativa faktorer i resonemang kan 

vara hur många led de resonerar i, i vilken omfattning de konkretiserar sina 

resonemang, hur stor del relevant innehåll som finns med i resonemangen, i vilken 

utsträckning de drar relevanta slutsatser i sina resonemang samt i vilken omfattning de 

underbygger sina resonemang med hjälp av korrekt fakta. Bra är också att hålla en 

balans mellan översikt och detaljer. För ytterligare kvalitet krävs dessutom språklig 

färdighet, för att med rätt sorts ord kunna sätta ord på sina tankar i en diskussion. Detta 

utvecklas vidare i ett annat avsnitt, under tidigare forskning. 
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1.4 Definitioner 

I detta arbete används begreppet läskompetens i stor utsträckning. Med läskompetens 

menas en läsförmåga som låter sig beskrivas mer sammanfattande, övergripande och 

allmänt och som omfattar både förmåga att avkoda, förstå och tolka text (Allard m.fl., 

2001). Med begreppet läskompetens åsyftas inte någon särskild form av literacitet 

(Franker, 2004), någon specifik läsart eller inriktning på att kunna läsa och förstå någon 

särskild sorts litteratur.  I läskompetens ingår också både läsförståelse och texttolkning, 

vilket är förmågor som är tätt sammanbundna, utan tydlig åtskillnad, vilket jag redogör 

för mer ingående längre fram i detta arbete.   

Verk är ett annat begrepp som används i detta arbete, vilket här kan omfatta både 

budskap i skönlitteratur och budskap i sakprosatexter. När verk eller text nämns och 

diskuteras kan det därför handla om både skönlitteratur och sakprosatexter. Det kan 

också handla om både textbaserade verk och verk som kombinerar ord, bild och ljud, då 

dessa verk också ska ingå i det texturval som elever ska möta i undervisning i 

grundskolan (Skolverket, 2011a:18).  

Tyst kunskap är ytterligare ett begrepp jag använder mig av. Med tyst kunskap menar 

jag en praktisk kunskap, ett kunnande och en skicklighet som en slags färdighet eller en 

säkerhet som uttrycks i handlingar, som Bengt Molander (1996) uttrycker det. Denna 

tysta kunskap, som är en slags yrkesskicklighet, är en aktiv kunskap som uttrycks 

genom att genomföra uppgifter även om de inte är formulerade i ord. Tyst kunskap kan 

dock beskrivas med ord men de språkliga uttrycken måste först fyllas med innehåll, 

grundat på handlingar. När praktisk kunskap beskrivs med ord kan ett yrkesspråk växa 

fram, skriver Molander, särskilt om detta växer fram i och delas av en gemenskap, som 

ett kollektivt språkbruk. 

2 Tidigare forskning 

Att bedöma elevers förmåga att tolka text är ett komplext uppdrag, då det omfattar flera 

aspekter såsom läskompetens, resonemangsförmåga och bedömningsskicklighet. Om 

läsarter och bedömningssskicklighet kommer det att handla om i följande kapitel, där 

jag behandlar dessa begrepp mot bakgrund av tidigare forskning. Mot slutet av kapitlet 

skriver jag också om viktiga incitament för kvalitativ undervisning om texttolkning. 
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2.1 Litterär kompetens 

Vid texttolkning behöver en läsare förhålla sig balanserat till både vad som står i en text 

och vad läsaren själv tänker om dess innehåll. Örjan Torell (2002:82-90) kallar denna 

förmåga för litterär kompetens vilket omfattar ett spänningsförhållande mellan tre poler: 

konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transferkompetens. 

Konstitutionell kompetens är en medfödd förmåga att skapa berättelser. 

Performanskompetens är en inlärd och konventionsstyrd förmåga att analysera text 

utifrån givna kriterier såsom berättarteknik, tema, personskildring och så vidare. 

Literary transfer handlar om att en läsare kopplar samman textens innehåll med sina 

egna erfarenheter och tankar. Läsarens personliga liv och erfarenheter förs vid 

läsprocessen in i texttolkningen och tillför texten mening och distansen mellan text och 

läsare minskar, som i ett ömsesidigt meningsutbyte.  

Att vara litterärt kompetent innebär enligt Torell (2002:86-87) att kunna hålla jämvikt 

mellan vad som faktiskt står i texten och sina egna erfarenheter, som man som läsare bär 

med sig i en texttolkning. Om denna balans rubbas riskerar läsningen att leda till 

performans- eller literary-transferblockering. I en performansblockering tenderar 

texttolkningsprocessen att bli automatiserad i enlighet med teorier, där läsaren tolkar 

texten enligt inlärda mönster mer än enligt eget tänkande. Literary-transfer-blockering 

innebär att textens innehåll förbises och får en förminskad betydelse i förhållande till 

läsarens upplevelse av texten. Här blir läsarens egna upplevelser i en 

texttolkningsprocess det viktigaste och mest bärande, mer eller mindre åtskilt från 

textens innehåll. En läsare som är litterärt kompetent gör sålunda texttolkningar som 

omfattar inslag av både text och egna tankar på ett balanserat och avvägt sätt. 

2.2 Olika läsarter 

Vid texttolkning kan en läsare välja att uppmärksamma olika slags innehåll i en text och 

välja olika fokus för sin texttolkning. I detta sammanhang handlar det om att läsare 

antar olika läsarter, vilket innebär att de förhåller till och tar till sig sig till texten och 

dess innehåll på olika vis. Louise Rosenblatt (2002) skiljer i detta sammanhang på 

estetisk och efferent läsart. Estetisk läsning innebär att en läsare uppfattar innehållet i en 

text genom reflektion och sinnesförnimmelser, där själva läsakten är målet. Efferent 

läsart innebär att en läsare tar till sig innehållet i en text i syfte att mer tekniskt och 

effektivt hitta fakta. De båda läsarterna, estiskt och efferent läsart, står dock inte i något 
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motsatsförhållande till varandra, utan de används om vartannat hela tiden beroende på 

vilket syfte man har med sin läsning och båda är nödvändiga i alla läsprocesser (Olin-

Scheller, 2008:37; Rosenblatt, 2002:14-15).  

Michael Tengberg (2011) identifierar i sin avhandling ytterligare och helt andra former 

av läsarter, det vill säga förhållningssätt till text, utifrån littteratursamtal som han 

studerat. En av dessa är handlingsorienterad läsart, där intrigen eller karaktärernas 

handling står i fokus för samtalet om texten. En annan är betydelseorienterad, där 

textens tematik och dess övergripande budskap står i fokus. En tredje är 

värderingsorienterad, där läsaren analyserar texten utifrån värdekriterier. Här kan till 

exempel karaktärernas handlingar eller textens form utvärderas efter tycke och smak. 

Ytterligare en läsart är den subjektsorienterade. I denna drar läsaren paralleller mellan 

textens innehåll och sina egna erfarenheter med fokus på igenkänning. I den så kallade 

intentionsorienterande läsarten är författarens avsikter med texten det centrala att 

analysera. Metakognitiv läsart är slutligen en läsart i vilken läsaren riktar 

uppmärksamheten mot sitt eget läsande och sin egen läsprocess, det vill säga hur texten 

påverkar läsaren vid ett lästillfälle. Vid läsundervisning kan alltså olika läsarter 

fokuseras, vilket ger både möjligheter och friheter till variation. Denna möjlighet till 

variation kan härmed leda till att litteraturundervisningen inte genomförs på ett enhetligt 

sätt, beroende på vilket fokus varje lärare väljer.  

2.3 Bedömning 

Vid sidan av läskompetens är bedömningsfärdighet något som är betydelsefullt i arbetet 

med bedömning av elevers förmåga att tolka text. Bedömning kan ske av flera olika 

skäl, till exempel för att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper gentemot 

kunskapskraven, återkoppla för vidare lärande, synliggöra praktiska kunskaper och för 

att utvärdera undervisning (Korp, 2003:77; Skolverket, 2012). Bedömning kan också 

vara av olika slag såsom holistisk då den utgår från en lärares helhetsintryck, analytisk 

då den utgår från olika delar av en process eller produkt, formell då den till exempel 

grundar sig på ett på förhand känt prov eller informell, där bedömning sker mitt i en 

klassrumsaktivitet. Vidare kan bedömning också vara summativ, det vill säga 

tillbakablickande, med syfte att göra en sammanfattning av en elevs kunskaper (Hattie, 

2012:193) eller formativ, vilket även har ett framåtsyftande och stöttande perspektiv. 

Formativ bedömning har som mål att stötta eleverna i fortsatt kunskapsutveckling 
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(Hattie, 2012:193) och i denna behöver bedömningen finnas som en integrerad del av 

undervisningen och ske kontinuerligt i korta cykler, vilket är det mest gynnsamma för 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2012:12; Thompson & Wiliam, 2007; Westlund, 

2013). Lämpliga strategier för denna form av bedömning kan vara att elever och lärare 

löser uppgifter tillsammans, vilket kan öppna upp för dialog och formativ bedömning i 

processen.  

Bedömning av elevers förmågor är i allmänhet en flertydig handling som omfattar både 

en tillbakablick på gjorda prestationer och stimulering framåt för fortsatt lärande 

(Fjellström, 2002:78-79; Lundahl, 2012:286-291; Skolverket, 2011b).  Huvudpoängen 

med skolans bedömningar är att främja lärandet och inte bara mäta det. 

Kunskapsbedömning betraktas således som en del av undervisningen och lärandet 

(Lundahl, 2012:286). För att inhämta kunskaper om något svårfångat som elevernas 

läsförståelse behöver lärare göra bedömningar. I detta behöver lärare ha en tydlig 

uppfattning om vad det är de ska bedöma. Om läsförståelse ska bedömas behöver man 

som lärare därför ha en klar uppfattning om vad läsförståelse är och om texttolkning ska 

bedömas behöver man som lärare ha en klar uppfattning om vad texttolkning är.  

2.3.1 Kvalitativ och likvärdig bedömning 

För att bedömning ska vara kvalitativ behöver den vara relevant, trovärdig och 

tillförlitlig liksom allsidig (Lundahl, 2011:73; Skolverket, 2012). Här är det viktigt att 

all bedömning sker utifrån styrdokumentens innehåll, det vill säga läroplanens syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav. Det är också viktigt att bara det som ska bedömas 

bedöms och att det är tydligt vad och hur eleverna blir bedömda. Flera bedömare ökar 

tillförlitligheten i en bedömning liksom om det finns bedömaröverensstämmelse. Vid 

formativa bedömningar ökar däremot tillförlitligheten om man använder modelltexter 

och bedömningsanvisningar. För att öka tillförlitligheten vid bedömning bör detta också 

ske vid flera olika slags bedömningssituationer och flera olika bedömningstillfällen 

kring varje delförmåga som ska prövas (Skolverket, 2012). Variationen av 

bedömningssituationer är viktig ur ett likvärdighetsperspektiv, då alla elever ska ha 

samma chans att lyckas nå maximala resultat i skolan. 

Att bedöma elevers förmåga att tolka text framstår således som en komplex uppgift, 

vilken kräver medvetna val av bedömningsformer, som är både bakåtblickande och 

framåsyftande samtidigt som bedömningarna sker på ett tillförlitligt och allsidigt sätt. 
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Frågan är om denna flertydiga bedömning är möjlig eller om de olika 

bedömningsaspekterna i stället är kontraproduktiva i förhållande till varandra. 

2.4 Viktiga incitament vid undervisning om texttolkning 

Eftersom bedömning av elevers förmåga att tolka text sker bäst processartat, det vill 

säga i undervisningssituationer, integrerat med undervisning (Skolverket, 2011b), 

behöver undervisningen vara didaktiskt genomtänkt med arbetssätt som möjliggör både 

undervisning och bedömning på samma gång. En kvalitativ aspekt när det gäller 

läsundervisning som är processartad är att inte bara utgå från att elever ska lära sig läsa 

utan också hur elever kan utveckla sin läsning (Westlund, 2013). Undervisningen bör 

till exempel innehålla tydlig undervisning i hur man gör när man läser mellan raderna 

eller vad ett dolt budskap är. I detta sammanhang bör undervisningen omfatta 

förståelsestrategier, i egenskap av metakognitiva förmågor, där eleverna tränas i att bli 

medvetna om sitt eget tänkande vid läsning. Viktigt är också att elever successivt får ta 

över ansvaret att utveckla sin läsning i ett mer ömsesidigt lärande, i stället för att lära sig 

på egen hand vid självständigt lektionsarbete. I denna process är det också, enligt 

Barbro Westlund, gynnsamt om både lärare och elever har tillgång till ett gemensamt 

ämnesspecifikt språkbruk om de kunskaper eleverna ska utveckla. 

2.4.1 Vikten av dialog 

Vid processartad undervisning är dialog ett kvalitativ inslag. Genom att samtala om text 

får alla elever chans att utbyta erfarenheter, stötta varandra och bygga upp ny kunskap 

utifrån sina egna förutsättningar och nivåer (Dysthe, 1996:46-54, 220-221; Lindberg, 

2001). Undervisningen behöver också innehålla ett kollektivt läsande enligt Anna Berge  

och Per Blomqvist (2012:26) liksom öppna tolkningssamtal i klassrummet, till exempel 

när en boks innebörd upptäcks, diskuteras och skapas fram i klassrummet som Aidan 

Chambers (1993:63) uttrycker det. Dessa tolkningssamtal möjliggör att varje elev kan 

växa och utvecklas utifrån sin egen proximala utvecklingsnivå, som är utrymmet mellan 

varje persons utvecklingsnivå och den möjliga utveckling som kan komma att ske under 

vuxens ledning eller i samarbete med andra elever (Molloy 2007:19-21; Vygotskij, 

1999:329).  

Dialog kan också leda till mer meningsfull undervisning, där eleverna blir mer 

engagerade och delaktiga, om de får chans att ta ansvar för sin egen lärandeprocess 
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(Björk & Liberg, 1996:14-17; Langer, 2005:59-64, 78-81; Skolverket, 2015). Detta 

förutsätter att litteratursamtalen är kvalitativa, det vill säga att de är autentiska som vid 

kommunikation utanför klassrummet, att det i klassrumskontexten är tillåtet att ställa 

frågor till litteraturen och att flera olika texttolkningar tillåts. Bra är också om eleverna 

driver litteratursamtalen i stället för läraren. Här ska det vara elevernas egna frågor och 

svar som ska vara drivkraften i arbetet (Dysthe, 1996:59; Langer, 2005:73-74; Molloy, 

2007:24). Lärarens roll blir i detta att styra upp, organisera och stötta så att eleverna 

känner sig trygga i situationen och vågar delta (Langer, 2005:102-104). I lärarens 

uppgift ingår också att ge eleverna vägledning både i hur de ska delta i diskussionen och 

i hur de ska resonera och tänka. 

2.4.2 Vikten av att läsa och skriva i kombination 

Att låta elever läsa, skriva och samtala i en kombination är också verkningsfullt vid 

läsundervisning (Berge & Blomqvist, 2012:27; Björk & Liberg, 1996:53; Langer, 

2005:167). På så sätt får elever röra sig mellan personliga och mer offentliga världar 

och mellan mer eller mindre formella sätt att uttrycka sina tankar, menar Judith Langer. 

Genom att ta del av text vid samtal med andra får de ta del av offentliga världar och 

träning i mer formella uttryckssätt. Genom att skriva får de träning på att enskilt 

formulera sina tankar och erfarenheter kring det de läser och på så sätt får de också 

träning i mer informella uttryckssätt. Härmed kan de också få syn på sina tankar, då de 

hamnar på pränt. Genom skrivande får eleverna således möjligheter att utveckla och 

reflektera över sina texttolkningar, efter att de hamnat i skrift. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Läskompetens är en central komponent i denna undersökning. Därför utgår detta arbete 

från teorier om läsförståelse och texttolkning. Läsförståelse och texttolkning är två 

förmågor som ingår i den läskompetens som elever i grundskolan ska utveckla och visa 

prov på (Culler, 1975). Dessa förmågor är tätt sammanbundna och svåra att särskilja då 

de förutsätter varandra. Någon skarp skillnad mellan läsförståelse och texttolkning finns 

inte. Att förstå är att tolka, skriver Langer (2005:31). Med detta menar hon att läsare gör 

personliga tolkningar av text, vilket bidrar till att förstå en text. Eftersom läsförståelse 

inte är något som sker automatiskt i en läsakt krävs också tolkning. Rosenblatt 

(2002:36-37, 95-97) förklarar detta som att ordet förstå har en begränsad mening vid 
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läsning, eftersom läsare inte fullt kan se sammanhanget bakom en text. För att förstå en 

texts innebörd behöver läsaren kunna koppla samman ord och tecken med egna 

upplevelser och erfarenheter genom en så kallad transaktionell process i vilken både 

läsaren och texten är väsentliga. Wolfgang Iser (1978:107) skriver att ”textual 

repertoires and strategies simply offer a frame within which the reader must construct 

for himself the aesthetic object”. I en läsprocess behöver läsaren vara medskapare av en 

texts innehåll genom att fylla ut luckor i texten med egen information (Iser, 1978:9). 

Här kan det handla om att föreställa sig hur något ser ut, genom att få en inre bild, 

utifrån vad som är beskrivet i en text.  

I en texttolkning finns det nödvändigtvis inte en korrekt tolkning utan varje läsare har 

sin egen, på samma sätt som författaren till ett verk har sin (Rosenblatt, 2002:42-45). 

Langer (2005:23-24) förklarar denna process som att läsare går in i olika 

föreställningsvärldar, där en föreställningsvärld är en läsares uppfattning av en text, 

vilken består av personliga erfarenheter som bidrar till läsupplevelsen. En 

föreställningsvärld är personlig och unik och den förändras ständigt genom tankar och 

erfarenheter. Som läsare tolkar man alltså innehållet i en text i ljuset av sina egna 

erfarenheter. Att tolka text omfattar enligt Torlaug Løkensgard Hoel (2001:37-38) och 

Kathleen McCormick (1994:69-72) inte bara text och läsare utan också de sociala 

sammanhang som omger skribent och läsare. McCormick (1994:69) skriver att 

”[r]eading is never just an individual, subjective experience” utan att läsning alltid sker i 

sociala kontexter. Det möte som sker vid texttolkning involverar alltså inte bara text och 

läsare utan också kontextuella förhållanden bakom en text och läsarens 

omvärldskunskaper, vilka McCormick kallar repertoarer. En så kallad matchning mellan 

en läsares och en texts repertoarer sker vid texttolkning.  

Eftersom dialog är en betydelsefull arbetsmetod vid texttolkning har denna studie också 

en teoretisk utgångspunkt i dialogism, i vilken dialog och muntlig interaktion är 

grundläggande i all mänsklig kommunikation (Bakhtin, 1981:281-282; Dysthe, 1996: 

46; Tengberg, 2011:157). Genom samtal med andra i olika former bygger man upp sin 

kunskap genom att sammanfoga ny kunskap med kunskap man redan har. Dialogism 

har sin grund i socialkonstruktivism, där kunskap betraktas vara något som varje individ 

själv bygger upp i sampel med andra (Dysthe 1996:46; Säljö, 2000; Säljö, 2015; 

Vygotskij, 1999:394; Øzerk, 1998:83-84). Genom att sätta ord på sin kunskap och 

genom att lyssna på andra kan man vid interaktion förstärka och revidera sin kunskap i 
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process. Mikhail Bakhtin (1981:281) skriver att ”[t]he linguistic significance of a given 

utterance is understood against the background of language, while its actual meaning is 

understood against the background of other concrete utterances on the same theme, a 

background made up of contradictionary opinons, points of view and value judgments”.  

Språklig förmåga betraktas som särskilt betydelsefull i dessa sammanhang, då språket är 

tankens redskap i arbetet med att processa kunskap tillsammans med andra. För att 

kunna föra resonemang om texters innebörd är det viktigt att ha en väl utvecklad 

språklig förmåga. Tillgången till ett rikt ordförråd är viktigt för att elever ska förstå eller 

kunna tolka innehåll i text men också för att utveckla, fördjupa och redovisa sina 

färdigheter och tankar gällande texttolkning (Culler, 1975; Enström, 2004:171ff; af 

Geijerstam, 2010:177; Holmegaard, 1999:12; Holmegaard, 2000:112; Johansson & 

Sandell Ring, 2012:26; Lindberg & Kokkinakis, 2007:15). En språklig förmåga behövs 

när texters innebörd diskuteras såsom vid texttolkning. Denna dialog kan ske på olika 

vis: mellan lärare, mellan elever, mellan lärare och enskilda elever liksom i samspel 

mellan elever. Dialog kan också enligt Olga Dysthe (1996:62) handla om interaktion 

och meningsutbyte mellan läsare och text. 

4 Metod  

Denna studie är en kvalitativ studie med inriktning på vad lärare beskriver att de gör när 

de arbetar med bedömning av texttolkning. Därför väljs intervju som metod för denna 

undersökning. Genom intervjuer förväntar jag mig få fördjupande information i studiens 

aktuella problemställning. 

4.1 Urval 

De informanter som väljs ut för intervjuerna är 7 legitimerade och yrkesverksamma 

svensklärare i årskurserna 7-9. Dessa lärare är subjektivt och strategiskt utvalda, då det 

på förhand är tydligt vad som ska undersökas och då dessa i sin yrkesroll, erfarenhet 

och expertis anses kunna ge mest värdefull information i studien (Denscombe, 2009:37, 

323-233; Starrin & Svensson, 1994:122). De fyra grundläggande huvudkraven 

(Vetenskapsrådet, 2002:6-14) gällande information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande av information har beaktats. Lärarna är därför i denna undersökning anonyma, 

dels av sekretesskäl för att skydda informanternas identitet, dels av tydlighetsskäl för att 

göra arbetet mer lättläst. 
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De lärare som har deltagit i denna studie har kontaktats via mail och personlig 

anknytning. Alla lärarna arbetar inte på samma skola och inte heller i samma kommun. 

En av dem arbetar på en F-9-skola i en mindre kommun, en annan på en landsortskola 

för årskurserna 7-9, utanför en större stad medan de övriga tjänstgör på skolor för 

årskurserna 7-9 mitt inne i en större stad. Samtliga lärare har lång yrkeserfarenhet, där 

en av dem har nästan 40 år i yrket, en av dem 34, några av dem 20 och några över 15 år. 

Detta innebär att flera av dem hunnit med flera läroplaner, vilket också kan komma att 

prägla deras eventuellt olikartade svar och professionella säkerhet. Lärarnas 

yrkesvardag och deras akademiska bakgrund är dessutom skiftande och detta kan förstås 

också bidra till olikartade svar i intervjuerna. 

4.2 Genomförande 

Vid intervjuerna är lärarnas spontana och icke tillrättalagda åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter stoff för undersökningens resultat. Intervjuerna är därför semistrukturerade 

(Patel & Davidson, 1994:81-82) och lärarna får inte ta del av frågorna på förhand. Målet 

är att lärarna ska berätta utförligt om hur de definierar begreppet texttolkning, hur de 

arbetar med texttolkning och hur de bedömer elevers förmåga att tolka och föra 

resonemang om budskap i olika verk men inom frågorna finns ett relativt stort 

svarsutrymme. Frågorna ställs heller inte alltid i samma ordning. Vid några intervjuer 

förekommer lärarna frågeställningarna i sitt berättande och därför ställs inte alla frågor i 

samma ordning eller med samma formuleringar i alla intervjuer. Vid intervjuerna finns 

även ett visst utrymme för dialog mellan mellan intervjuare och lärare. Här kan det 

handla om att förtydliga eller upprepa frågeställningarna liksom för att inbjuda till 

delaktighet och engagemang genom små samtalsmarkörer i korta ”ja” eller ”m” liksom 

gemensamma skratt. Det kan också handla om att lärarna ställer frågor tillbaka såsom 

”[d]u känner till den [texten]?” eller att en lärare vid tal om de nationella proven frågar: 

”Nu var temat ’På håret’ eller nåt sånt va?”. En risk med detta förfarande är att frågorna 

inte blir formulerade på samma sätt till alla lärare och att de således uppfattar frågorna 

på olika vis. Detta kan i så fall leda till olikartade svar som inte är pålitliga. En annan 

risk vid dessa semistrukturerade intervjuer är att den så kallade intervjuareffekten kan 

uppstå, vilket innebär att jag som intervjuare deltar så mycket i samtalet att det påverkar 

lärarnas svar i en värderande riktning (Denscombe, 2009:246-249). Faran med detta är 

att lärarna till exempel ger de svar de tror att jag vill höra, att det finns rätt och fel att 

förhålla sig till i sina svar eller att svaren blir vinklade utifrån frågeställarens 
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uppfattning i ämnet. För att undvika dessa risker finns därför en strävan att så neutralt 

som möjligt förhålla mig till lärarnas svar och som frågeställare lyssna mer än att delta 

med mer än korta inlägg vid intervjuerna.  

Bland fördelarna med intervjun som metod är att djupgående data, som till exempel 

lärarnas åsikter, kan samlas in (Denscombe, 2009:267-269) men en nackdel är att de tar 

relativt lång tid att genomföra. Att intervjuerna spelas in kan dessutom vara något som 

ger en dämpande inverkan på lärarnas svar. För att kunna återläsa och analysera långa 

kvalitativa svar kommer därför intervjuerna att spelas in och transkriberas till text i 

efterhand. Något som är riskabelt med detta är att icke-verbala signaler exempelvis 

förstärkande ansiktsuttryck eller gester går förlorade eller att innehåll hörs otydligt 

alternativt störs av buller (Denscombe, 2009:260-269; Kvale & Brinkman, 2009:194). 

För att minimera dessa effekter planeras intervjuerna noggrant in vid tider när lärarna 

har tid att sitta ner, enskilt och avskilt. Transkriberingarna sker också i nära anslutning 

till intervjuerna i syfte att kunna få ner alla suckar och skratt eller andra störande ljud, 

exempelvis buller, då de ännu finns kvar i minnet. Intervjuerna transkriberas sedan på 

ett så talspråkligt sätt som möjligt. Det grammatiska och stilistiska värdet upprätthålls 

inte. Små tankemarkörer skrivs till exempel ut och pauser för eftertänksamhet markeras 

liksom om lärarna stakar sig. Detta görs med hänsyn till att det vid långa resonemang 

inte går att markera var deras led i resonemangen riktigt slutar. När intervjuerna i detta 

arbete återges är replikerna däremot något grammatiskt och stilistiskt städade med 

målsättningen att göra dem mer tydliga och läsbara.  

För att få så god uppfattning som möjligt hur lärarna i denna undersökning definierar 

texttolkning och hur de gör för att bedöma denna förmåga, vilket studien syftar till, 

analyseras transkriptionerna av intervjuerna efter dessa frågor.  För att kunna använda 

innehållet i intervjuerna på ett överskådligt sätt, kategoriserar jag det enligt 

nedanstående punkter:  

• Lärarnas beskrivning av vad texttolkning är. 

• Läsarter som fokuseras. 

• Vad lärarna säger att de gör när de bedömer texttolkning. 
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5 Resultat och analys 

I resultatet av denna studie framgår flera intressanta iakttagelser, vilka jag kommer att 

beskriva i detta kapitel. Det som redovisas i följande delstycken handlar om vad lärarna 

säger att texttolkning är, vad de fokuserar på i arbetet med texttolkning samt vilka 

arbetssätt de använder i arbetet med texttolkning. 

5.1 Lärarnas beskrivning av vad texttolkning är 

Lärarna som deltagit i denna studie ger nästan enhälligt uttryck för att texttolkning 

handlar om att förstå något som är otydligt eller dolt i en text, till skillnad från 

läsförståelse som handlar om att hitta tydlig information i en text rent faktamässigt. 

Flera av dem säger uttryckligen att det handlar om ”att läsa mellan raderna”, ”att kunna 

tolka det som inte står i texten, alltså det som är gömt mellan raderna” eller ”att man kan 

förstå mer av en text än bara dom faktauppgifter som finns i den”. Det rör sig, uttrycks 

det vid en intervju, om att ”förstå budskapet med texten och vad den säger oss i ett 

djupare perspektiv”.  

Det handlar dock inte om några skarpa gränser mellan texttolkning och läsförståelse, 

säger flera av dem, utan att det ”flyter ihop” och att det handlar om ”en glidande skala” 

beroende på hur tydligt information är uttryckt i texten. En av lärarna förklarar till 

exempel att läsförståelse och texttolkning ”är väldigt närliggande varandra och dom 

behöver varandra” och att ”[d]et ena utesluter inte det andra”. En annan av lärarna 

uttrycker till och med en ovana vid att skilja dessa begrepp åt genom kommentaren ”ja 

men ska man skilja på dom två? […] Men att skilja på dom två begreppen, det var lite 

… ja det var ju en spännande aspekt”. Att både läsförståelse och texttolkning behövs vid 

läsning och att det är svårt att frikoppla dessa begrepp från varandra framkommer 

således tydligt vid intervjuerna.  

Lärarnas beskrivning av vad texttolkning är hänger samman med teorier om 

läsförståelse och texttolkning (Iser, 1978:107; Langer, 2005:31; Rosenblatt, 2002:36-37, 

95-97). Ordet förstå har en begränsad mening vid läsning och i sin strävan att förstå ett 

verk behöver läsare göra tolkningar av text. Langer uttrycker till exempel att ”förstå är 

att tolka”. Förståelse och tolkning är alltså två olika begrepp som dock är tätt 

sammanbundna, där tolkning av en text kan bidra till förståelse av det lästa. Denna 

uppfattning av läsförståelse och texttolkning skiljer sig dock åt från vad läroplanen 
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anger (Skolverket, 2011c). I kunskapskraven finns dessa begrepp separat återgivna, 

vilket kan ge bilden av att det handlar om som två separata processer, där lärarna 

således ska kunna bedöma texttolkning separat från läsföståelse, på enkel, utvecklad 

eller på välutvecklad nivå.  

Att tolka text handlar enligt samtliga lärare i denna studie om att gå i dialog med en text 

och koppla en texts budskap till sina egna erfarenheter. Tolkningen är ”beroende på vad 

jag har med mig för erfarenheter om både annat jag har läst och har sett och kunskap jag 

har om allt möjligt i världen”, säger en av lärarna. En lärare uttrycker att ”alla har ju sitt 

sätt att tolka beroende på vad man har för erfarenheter och vem man är och vilken ålder 

man är i […] så varje läsare läser nog in sin egen tolkning”. En annan lärare förklarar 

detta genom att elever ”kopplar texten till [egna] erfarenheter utanför skolan [där de] tar 

med sitt liv”. Ytterligare en lärare uttrycker att texttolkning ”är något väldigt 

individuellt och [att det] är olika från person till person hur man tolkar ett budskap”. Det 

kan också handla om att kunna ”frigöra sig ifrån textens yta [och] gå in och ur texten, 

textens föreställningsvärld och diskutera den utifrån olika perspektiv och kan knyta an 

[till] saker som är runtomkring [och] andra texter [samt] kan koppla ihop det med annat 

som den personen kanske har läst eller sett eller hört”.  

Texttolkning beskrivs också av lärare i denna studie som en förmåga att kunna dra 

slutsatser och göra förutsägelser vid läsning. En lärare säger till exempel att vid 

texttolkning ska ”duktiga elever […] kunna få ut vad tåget symboliserar och varför 

pappan inte är rädd och [suck] vad det här kommer leda fram till för pojken, alltså, och 

dom ska kunna tänka steget längre”. Det kan också beskrivas med att ”inte riktigt vara 

fast i sina förutfattade meningar om vad som ska hända utan faktiskt kunna läsa vad 

som står i dom här texterna”, som ytterligare en lärare beskriver det. 

Att tolka text beskrivs härmed av lärarna som som en meningsskapande process som 

handlar om interaktion mellan läsare och text (Iser, 1978:107; Langer, 2005:31; 

McCormick, 1994:69-72; Rosenblatt, 2002:36, 95-97; Westlund, 2013). Här går läsare i 

dialog med en texts repertoarer för att, med hjälp av sina egna erfarenheter, förstå en 

text på djupet, vilket McCormick kallar matchning. Ett möte mellan en texts 

kontextuella förhållanden och en läsares egna omvärldskunskaper sker. Också 

läroplanen förordar denna form av läsart, då det i kunskapskraven (Skolverket, 2011c) 

uttryckligen står att eleverna utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 
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omvärldsfrågor ska kunna tolka och föra resonemang om otydliga eller dolda budskap i 

olika verk. 

Lärarnas beskrivning av vad texttolkning är stämmer också överens med förmågan att 

göra inferenser (Keene & Zimmermann, 2003:182-183; Stensson, 2006:33: Zwiers, 

2004:81-82), vilket innebär att kunna revidera sin uppfattning av en text före, under och 

efter läsning. Denna förmåga finns dock inte specificerat inskrivet i kunskapskraven 

(Skolverket, 2011c). 

5.2 Läsarter som fokuseras 

Vid texttolkning fokuserar lärarna i studien på olika slags innehåll. I detta sammanhang 

har de ingen direkt samsyn utan flera läsarter nämns. Att fokusera på olika slags 

innehåll i en text är förenligt med vad läroplanen (Skolverket, 2011c) anger. I 

läroplanen anges att elever ska få möta olika slags litteratur, där skönlitteraturen belyser 

männniskors villkor, identitets- och livsfrågor och där eleverna får analysera olika 

saker, som till exempel språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv, vilka 

sammanhang dessa verk tillkommit i och olika syften som de kan ha. Vid valet av 

läsarter finns alltså ingen strikt styrning. Bland de läsarter som Tengberg urskiljer 

(2011) är dock den handlingsorienterade, betydelseorienterade, intentionsorienterade 

och den subjektsorienterade läsarten mest framträdande i de svar som lärarna ger vid 

intervju, i denna studie. Dessa nämnda läsarter är också de som tydligast finns 

representerade i läroplanen (Skolverket 2011c). 

5.2.1 Handlingsorienterad läsart 

Några lärare anknyter vid texttolkning till förmågan att kunna se vad en text handlar om 

i stora drag, ”förstå innehåll” eller att kunna ”förstå det yttre som händer”. Dessa lärare 

fokuserar på handlingsorienterad läsart (Tengberg, 2011), där intrig och karaktärernas 

handling står i centrum för tolkningen. Flera lärare kommer till denna läsart då de ska 

beskriva vad som utmärker en mer enkel nivå av texttolkning, som på E-nivå i 

kunskapskraven (Skolverket, 2011c). På en mer enkel nivå handlar det om ”att man 

förstår det viktigaste innehållet” eller ”kan beskriva viktiga händelseförlopp och viktiga 

konflikter”, framkommer det vid intervjuerna. Det som beskrivs här ter sig dock inte 

som texttolkning utan mer som en läsförståelse. Läsaren beskrivs inte behöva göra 

någon tolkning av otydliga budskap, utifrån sina egna erfarenheter, vilket är en viktig 
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distinktion vid texttolkning (Appleyard, 1991; Iser, 1978; Langer, 2005:31; Løkensgard 

Hoel, 2001; McCormick, 1994:69-72; Rosenblatt, 2002; Torell, 2002:86-87; Westlund, 

2013). Dock är denna texttolkningsförmåga av tydligt innehåll i text förenlig med 

läroplanens innehåll (Skolverket, 2011c) där det står att elever för E-nivå ska kunna 

”tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande 

budskap i olika verk”. Att uppfatta tydliga budskap i text kräver däremot inte någon 

tolkning och därför ter sig detta inte handla om texttolkning utan mer om läsförståelse. 

5.2.2 Betydelseorienterad och intentionsorienterad läsart 

En annan inriktning vid texttolkning är, enligt flera lärare i denna studie, att det kan 

handla om frågor som ”vad vill författaren med den här texten till läsaren [och] [v]ad är 

meningen […] med texten och […] vad kan den ge?”. Detta fokus ligger nära förmågan 

att kunna ”förstå budskapet med texten och vad det säger oss i ett djupare perspektiv”, 

som en lärare beskriver det. Det kan också handla om att kunna ”greppa ämnet som 

texten handlar om och inte fastna vid historien som står där [på] textens ytplan, eller [i] 

handlingen bara”, som ytterligare en lärare formulerar det.  

Här kan således den betydelseorienterade och den intentionsorienterade läsarten 

identifieras där textens övergripande tematik och författarens avsikter med en text 

fokuseras (Tengberg, 2011). Till skillnad från den handlingsorienterande läsarten, kan 

man i detta sammanhang finna en koppling till kunskapskravens innehåll mot högre 

betygsnivåer, där det krävs förmåga att kunna tolka och föra underbyggda resonemang 

om otydliga och mer dolda budskap i olika verk (Skolverket, 2011c). Underliggande 

budskap i en text eller författarens avsikter med en text är något som ofta ligger dolt i en 

text och som kräver förmåga att gå i dialog med en text utifrån sina egna erfarenheter. 

Att kunna tolka fram dessa otydliga eller dolda budskap i enlighet med dessa läsarter 

bedöms vara en förmåga som enligt kunskapskraven ligger på de högre nivåerna. 

5.2.3 Värderingsorienterad läsart 

I arbetet med texttolkning brukar några lärare fokusera på att eleverna ska göra en 

”tolkning av författarens sätt att skriva”, i form av ”hur många såna stilgrepp hittar du?” 

eller ”kan du plocka ut citat som visar att du ser att författaren förstärker någonting 

[och] förstärker känslan genom en upprepning?”. En av lärarna utgår från att elever kan 
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identifiera olika genrer utifrån förmågan att klara av ”att sätta dom klassiska kriterierna 

för de olika genrerna”. I detta sammanhang handlar det om att kunna analysera en text 

från speciella värdekriterier, som vid värderingsorienterad läsart (Tengberg, 2011). 

5.2.4 Identifiera fakta 

Flera lärare nämner att de låter sina elever identifiera fakta vid läsning. En uppgift i 

detta sammanhang kan till exempel vara att ge eleverna ”var sin epok som dom ska 

fördjupa sig lite mer [i] och sen så får dom en text kopplad till den epoken och så lite 

frågor till det”. Det kan också i detta sammanhang handla om att kunna ”koppla [texten] 

till författaren och dennes samtid”, som ytterligare en lärare berättar om. Dessa 

uppgifter utgår inte från någon av de läsarter som Tengberg (2011) identifierar. Här 

handlar det inte om texttolkning. Dock är det förenligt med kunskapskravens innehåll 

där det uttryckligen står att elever ska kunna föra resonemang om verket med 

kopplingar till dess upphovsman, genom att dra underbyggda slutsatser om hur verket 

har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i 

(Skolverket, 2011c). I detta fall handlar det alltså inte om texttolkning utan om att 

kunna göra litteraturhistorisk analys. 

5.2.5 Subjektsorienterad läsart 

En vanlig utgångspunkt vid texttolkning är att kunna pussla ihop det lästa med allt annat 

man som läsare har upplevt, tänker eller tycker. Här har alla sitt sätt att tolka beroende 

på vad man har för erfarenheter och vem man är och vilken ålder man är i, säger en av 

lärarna. Enligt andra lärare handlar det om att ”förstå hur folk känner sig” utifrån att 

kunna tolka kroppsspråk och repliker, vad ”man känner inuti” och att man som läsare 

”kan koppla det till sitt eget liv och till andra händelser”.  

Detta fokus vid läsning är förenligt med den subjektsorienterade läsarten (Tengberg, 

2011) där man som läsare ska kunna dra paralleller mellan texters innehåll och sina 

egna erfarenheter. Denna läsart ingår också i kunskapskravens innehåll, där det klargörs 

att elever utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor ska kunna tolka 

och föra resonemang om budskap i olika verk (Skolverket, 2011c). Värt att notera är att 

innehållet i denna läsart sätts i samband med avancerad lästolkning, motsvarande 

betygsnivåer som C och A. En lärare säger exempelvis följande: 
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… sen kommer ju naturligtvis […] att man kan möta, tycker jag, mer textens erfarenheter, 

författarens erfarenheter med vad jag själv har för erfarenheter, att man kan ta ställning mer. Den 

delen utvecklas betydligt mer från C till A, tycker jag, att man kan tänka fritt och tänka själv med 

befintlig information från en text. Man kan överföra det till erfarenheter, det tycker jag är väldigt 

viktigt. 

Att tolka ett budskap i en text och göra en koppling till sig själv och sina erfarenheter 

hör sålunda till kunskapskravens C- och A-nivåer, enligt denne lärare. I  likhet med 

subjekts- och intentionsorienterad läsart ter sig alltså också subjektsorienterad läsart 

ligga på avancerad nivå, enligt med kunskapskravens värden (Skolverket, 2011c). 

5.2.6 Metakognitiv läsart 

Att kunna märka ”hur en huvudperson utvecklas” är också något som poängteras som 

viktigt vid texttolkning, enligt några lärare i denna studie. En lärare brukar ge eleverna  

”uppgifter där de ska välja en person i boken som de tycker utvecklas mycket” och  

någon annan säger att det är viktigt ”att kunna se personer framför sig, se miljöer 

framför sig när dom beskrivs”. Här beskrivs den metakognitiva läsarten (Tengberg, 

2011). I denna läsart handlar det om hur texten påverkar läsarens tankar under 

läsningens gång. 

5.3 Vad lärarna säger att de gör när de bedömer texttolkning 

Flera av lärarna berättar att de använder flera olika metoder och arbetssätt och att dessa 

varieras och kompletteras med varandra. På så sätt får de många olikartade 

bedömningsgrunder och redovisningssätten kan också på så vis matcha alla olika 

elevers önskemål, styrkor och behov så att alla får chans att lyckas. En av lärarna menar 

”att det finns risker med att vara för enahanda i att kunna mäta elevernas sätt att tolka 

text. Om det blir för enahanda så finns det stora risker, för då blockerar man deras 

möjligheter att tänka fritt och tänka större, om man gör vissa metoder för mycket”. En 

annan lärare säger: ”Jag tycker det är bra att ha olika sätt. Jag tror att det är bra att 

variera sig så att alla har chans, för alla är olika och dom behöver ha olika sätt att få 

framträda och visa vad dom kan.” Många av lärarna säger också att de låter sina elever 

få samtala i olika former såsom i par, i grupper om fyra personer eller i helklass och de 

kan också inom samma arbetsområde få göra ett skriftligt inlämningsarbete alternativt 

ett prov utifrån en bok. Själva bedömningen av texttolkningen sker, enligt flera lärare i 

studien, vanligen under tiden eleverna samtalar eller i inspelat format i efterhand men en 

av lärarna säger sig ibland sitta med och stötta vid samtalen.  
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Att använda flera metoder och arbetssätt vid bedömning av texttolkning är kvalitativt 

(Lundahl, 2011:73; Skolverket, 2012). Med flera olika slags bedömningssituationer och 

flera bedömningstillfällen kring varje delförmåga ökar möjligheten för varje elev att 

lyckas nå maximala resultat och bedömningen blir också på så vis mer tillförlitlig. De 

bedömningsformer som tillämpas av lärarna i denna studie ter sig dock inte vara så 

varierade. De flesta lärare berättar att de tillämpar bedömningsformer av  

tillbakablickande och summativ form (Hattie, 2012:193; Lundahl, 2011:55 286-291; 

Skolverket, 2012) och av mer formell karaktär (Korp, 2003:77: Skolverket, 2012), med 

olika sorters skrivuppgifter samt prov.  

Specifika språkutvecklande arbetssätt, som är kvalitativt att tillämpa i dessa 

sammanhang (Abrahamsson, 2009:190; Cummins, 2001:98; Gibbons, 2010:83; 

Holmegaard, 1999:12; Holmegaard & Wikström, 2004; Lindberg 2001; Skolverket, 

2008:57) nämns inte mer än att dialog är ett vanligt arbetssätt. Om lärarna tillämpar 

sambedömning tillsammans med andra kollegor eller om bedömning sker som en 

integrererad del av undervisningen, vilket förordas av flera forskare och 

styrdokumenten (Skolverket, 2012:12; Thompson & Wiliam, 2007; Westlund, 2013), 

framgår heller inte genom intervjuerna. 

5.3.1 Dialog 

Det vanligaste arbetssättet som lärarna använder vid bedömning av elevers förmåga att 

tolka text är att låta elever få samtala med varandra om text. Dessa samtal genomförs 

både i par eller mindre grupper och i helklass, säger de. Här kan det till exempel handla 

om ”[att] man diskuterar två och två och sedan kanske i fyrgrupper”, det kan handla om 

”Aidan Chambers-metoden som är väldigt mycket prata i början” eller ”en muntlig 

uppgift där dom sitter i en liten grupp”. Det kan också innebära att elever ”diskuterar 

tillsammans, inte parvis och tvärgrupper utan att man lyfter upp det i helklass så man får 

ta del av många olika ingångsvägar”.  

Flera lärare lyfter fram att fördelen med att låta elever få samtala om text är att eleverna 

lär av varandra, att de får ta del av varandras texttolkningar och att de får byta 

erfarenheter med varandra i att läsa, förstå och tolka text. Det handlar om att ”släppa in 

andras tankegångar och utveckla vidare hur man själv trodde och tänkte” som en lärare 

uttrycker. En av lärarna säger ”[o]ch så plockar vi upp lite olika svar i klassrummet så 

att man får den här, aha, tänkte du så och tänkte du så, att man lär av varandra lite”. En 
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annan förklarar i det här sammanhanget vikten av att ”man faktiskt kan få en acceptans i 

att vi ser olika, vi tänker olika och vi har olika erfarenheter”. Vissa av lärarna säger att 

de ibland kan spela in elevernas samtal för att lyssna på dem senare. Några säger att de 

ibland kan de sitta med elever i mindre grupper för att lyssna. Någon kan till och med 

sitta med vid samtal för att vid behov hjälpa eleverna att komma vidare om de kört fast.  

Att tillämpa dialog som metod vid texttolkning är enligt tidigare forskning är gynnsamt 

då både undervisning och bedömning kan ske samtidigt (Berge & Blomqvist, 2012:26; 

Chambers, 1993:63; Dysthe, 1996:46-54, 221; Lindberg, 2001; Molloy, 2007:19-21; 

Skolverket, 2011b; Vygotskij, 1999:329; Øzerk, 1998:83-84). Här är det bra om flera 

olika texttolkningar tillåts. Dialog leder också till att alla elever får chans att utbyta 

erfarenheter och stötta varandra så att alla kan bygga upp ny kunskap utifrån sina egna 

förutsättningar och nivåer, det vill säga sin egen proximala utvecklingszon (Molloy, 

2007:19-21; Vygotskij, 1999:329). Detta står också i samklang med dialogism (Bakhtin, 

1981:281-282; Dysthe, 1996:46; Tengberg, 2011:157) och den socialkonstruktivistiska 

teorin (Säljö, 2000; Säljö, 2015; Vygotskij, 1999:394; Øzerk, 1998:83-84) där det 

betonas att man bygger upp kunskap i dialog med andra. I detta sammanhang är språklig 

förmåga en viktig förutsättning. I dialogen blir språket ett redskap för elever såväl i 

arbetet med att utveckla kunskap som i arbetet med visa sin kunskap (Culler, 1975). Att 

låta elever samtala är också något som är förenligt med vad styrdokumenten dikterar. I 

kunskapskraven (Skolverket,, 2011c) står det explicit att eleverna ska föra resonemang 

om budskap i olika verk och att resonemangen sker på ett kvalitativt sätt är också 

betydelsefullt (Nationalencyklopedin, 2016: Skolverket, 2011a:32-33; Skolverket, 

2014:7). 

5.3.2 Delaktighet 

Lärarna som intervjuats i denna undersökning låter inte sina elever få driva 

litteratursamtal själva i så hög utsträckning. Det är mestadels lärarna som styr vilka 

frågor som samtalen ska utgå från. Här handlar det, säger de, om att de vill ha kontroll 

över vad eleverna diskuterar, vilket också uttryckligen framgår genom svaret: ”Jag 

konstruerar ofta mina frågor själv […] jag kontrollerar ganska mycket själv, det jag 

liksom vill [att de ska] få syn på.”  En av lärarna säger följande: 

Ja ska man komma åt tolkningen så måste jag ju förse eleverna, tänker jag, med frågeställningar […]  

som det inte finns något rätt och fel […] du kan inte hitta svaret i texten utan det är frågor där du, där 

du måste fundera själv, eh, öppna frågor ska de ju vara, eh, eh … och eh … ja frågor som måste se till 
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att man reflekterar men dom ska ju samtidigt vara knutna till texten då.  

Denne lärare förser alltså sina elever med frågeställningar, för att vara säker på att 

frågorna är tillräckligt öppna, så att eleverna ska kunna samtala om en text både utifrån 

vad som står i texten och sina egna erfarenheter.   

En annan lärare ger dock uttryck för att frågorna som ska diskuteras formuleras av både 

lärarna och eleverna. Denne säger:   

Sen så kan jag tycka att det är viktigt att man skapar frågeställningar som både elverna kan konstruera 

men som också man själv kan konstruera. […] Och då tror jag att det är bra att det är både styrda, 

centrala frågor men också att dom får vara med själva och skapa den processen för då skapar man 

mycket frön till väldigt bra tänk, att eleverna verkligen blir öppna och toleranta i sitt sätt att verkligen 

se att jag kan verkligen tänka och att mina frågeställningar räknas verkligen. 

Här utttrycker läraren att eleverna får vara med och utforma diskussionsfrågor, som 

komplement till centralt formulerade frågor. Syftet sägs vara att eleverna ska lära sig att 

formulera öppna frågor men också att de ska få känna delaktighet i detta moment.    

Att eleverna inte får vara delaktiga i att utforma litterära diskussionfrågor går ”stick i 

stäv” med forskningsrön (Björk & Liberg, 1996:14-17; Dysthe, 1996:59; Langer, 

2005:59-64, 73-74, 78-81; Molloy, 2007:24; Skolverket, 2015). Om elever får vara 

delaktiga ökar chansen att undervisningens innehåll angår och berör dem. Detta kan i 

sin tur kan skapa en bättre grund för texttolkning. 

5.3.3 Vikten av språklig förmåga 

Det kvalitativa i texttolkning utmärks, enligt flera lärare, av hur tydligt, utförligt och 

nyanserat eleverna kan förklara sin tolkning liksom hur väl de kan ge exempel från 

texten i detta resonemang. Här handlar det, som en lärare uttrycker det, om hur verbala 

eleverna är. En lärare säger att ”kan man använda sitt språk både i skrift och i tal så kan 

man också föra dom här resonemangen”. En annan av lärarna förklarar att elever på E-

nivå kan ”beskriva viktiga konflikter”, att elever på C-nivå ”också verkligen [kan] 

bevisa det man säger med exempel från boken” samt att elever på A-nivå ”kan beskriva 

på ett mer nyanserat sätt […] ur olika perspektiv men kanske också kan se att det kan 

finnas konflikter i personer”. En av de intervjuade lärarna säger sig även utgå från antal 

ord i resonemanget eller antal led i resonemangskedjan, i syfte att utvärdera elevers 

förmåga att uttrycka orsak och verkan samt konsekvenser av händelser. 
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Att kunna föra resonemang handlar i enlighet med riktlinjer för resonemangskunskap 

(Nationalencyklopedin, 2016; Skolverket, 2011a:32-33; Skolverket, 2014:7) om att 

kunna resonera i olika led. Det handlar också om att kunna sätta ord på sina tankar med 

ett utvecklat språkbruk, där ämnesspecifika ord och uttryck används mot mer abstrakta 

nivåer (Enström, 2004:171ff; af Geijerstam, 2010; Gibbons, 2010:83; 2010:177; 

Holmegaard, 1999:12; Holmegaard, 2000:112; Johansson & Sandell Ring, 2012:26; 

Lindberg & Kokkinakis, 2007:15; Westlund, 2013). När det gäller resonemang om 

texttolkning handlar det också om att kunna hänvisa till såväl sina egna erfarenheter 

som till livsfrågor och omvärldskunskaper liksom kopplingar till såväl ett verks 

upphovsman som det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i 

(Skolverket, 2011c). Vid resonemang om texttolkning finns det däremot en risk för att 

själva resonemangsförmågan blir det dominerande inslaget, säger lärarna, som vid 

literary transfer-blockering (Torell, 2002:86-87). Textens innehåll får härmed en 

förminskad betydelse i förhållande till läsarnas upplevelse av texten. Den språkliga 

resonemangsförmågan är en viktig delkomponent vid texttolkning. 

5.3.4 Skrivuppgifter 

Att låta elever få göra skrivuppgifter om de texter som de läser är en annan metod som 

alla lärare i studien använder vid bedömning av elevers förmåga att tolka text. Flera 

lärare säger uttryckligen att de gör större inlämningsuppgifter, ofta utifrån en 

övergripande fråga men några lärare nämner också att de ibland kan ge eleverna prov på 

en bok mot slutet av ett läsprojekt. Dessa prov innehåller frågor på den bok som 

eleverna läst och jobbat med. Att låta eleverna få rita en bild utifrån en skriftlig 

beskrivning är en sådan provuppgift som nämns av lärare vid intervju. En av lärarna ger 

i detta sammanhang uttryck för att bedömningen blir ”mycket mer konkret och juridiskt 

riktig om man får svart på vitt”. I dessa, säger läraren vidare, ”får absolut varje elev 

möjlighet att visa hur mycket dom har förstått”, där de får fullt, enskilt utrymme för att 

ge uttryck för sin texttolkningsförmåga, utan konkurrens med andra.  

Att läsa och skriva i kombination är arbetssätt som är verkningsfulla i arbetet med 

texttolkning (Berge & Blomqvist, 2012:27; Björk & Liberg, 1996:53; Langer, 1996:53), 

särskilt om det sker i anknytning med samtal. Olika former av skrivande möjliggör både 

att elever kan få syn på sina egna tankar som hamnar på pränt vid skrivande och att de 

får chans att processa detta innehåll. Att bedömningarna dessutom blir mer tillförlitliga 
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är också ett viktigt incitament i detta sammanhang (Lundahl, 2011:73; Skolverket, 

2012). 

5.3.5 Nationella prov 

Att använda nationella prov som bedömningsinstrument, när det gäller elevers förmåga 

att tolka text, fungerar generellt väl säger samtliga lärare i denna studie. ”Jag tycker 

dom är ett stort stöd för mig som lärare”, säger en av de intervjuade. Det nationella 

provet kompletterar och bekräftar undervisningsresultaten i egenskap av ett målvärde att 

förhålla sig till, inte minst för att garantera rätt betygsnivå, framkommer det också vid 

en av intervjuerna.  

Några lärare anser att de nationella proven blivit sämre under de senaste åren, i det 

hänseende att frågorna blivit mer snäva. Flera lärare uttrycker till exempel att 

svarsmallarna i de nationella proven inte tillåter alla slags tänkbart korrekta svar. En 

lärare förklarar detta enligt följande: ”… och så har eleven jättefint resonemang men det 

finns ju liksom inte med i någon mall och så, det här har inte framkommit, även om man 

har tänkt att det är ett lysande svar men det passar liksom inte in i mallen någonstans 

och hur … ska man ge 3 poäng eller 0?”. Här framkommer ett missnöje med 

svarsmallar att förhålla sig till, då detta anses vara något som kan begränsa en elevs 

resultat.  

Lärare i studien saknar även fria uppgifter som tillåter långa resonemang där eleverna 

kan jämföra innehåll mellan texter eller mellan text och bild. ”Ibland kan jag sakna just 

det här att man jämför, den här intertextualiteten, att man drar slutsatser när man jämför 

texter”, säger en lärare. En annan lärare berättar att ”[v]i hade förr en fråga som var: hur 

kopplar du ihop, eh, välj en text och en bild i häftet eller något sådant där och förklara 

hur du anser att de hänger ihop. Alltså resonera kring … Det var jobbiga uppgifter och 

bedöma men dom var ju väldigt bra, dom var öppna och bra”. Trots att dessa uppgifter 

är svåra att bedöma anser flera lärare att de synliggör elevernas kunskaper på ett bra 

sätt. Den enda risken med dessa uppgifter är att många elever, framförallt ambitiösa 

elever, tenderar att skriva oerhört långa svar som inte är textnära och som därför inte 

kan fungera som mått på god läskompetens. ”Det kommer in en kategori som att en del 

riktigt duktiga elever har en förmåga att övertolka och då hamnar dom inte där mallen 

finns”, säger en av lärarna vid intervju. 
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När nationella prov kommer på tal nämner flera lärare också att det muntliga delprovet 

är bra som bedömningsform för elevernas förmåga att tolka text. I dessa prov får 

eleverna sitta och samtala med texter som grund. Även om dessa prov främst syftar till 

bedömning av muntliga förmågor som att samtala och presentera eller leda samtal får 

man mycket information om hur de tolkar text. En lärare säger till exempel följande: 

”… så nationella prov, eh, det muntliga kring texter tycker jag är jätteroligt att lyssna 

på. Det blir också ganska tydligt vilka som kan ta sig an en text och vilka som får åka 

omkring på ytan och inte ser liksom det som står där där mellan raderna.”  

De nationella proven sägs alltså fungera väl, då de bekräftar betygsnivåerna, såsom för 

att kartlägga kunskaper gentemot kunskapskraven (Korp, 2003:77; Skolverket, 2012). 

Däremot säger flera lärare att man gärna vill ha mer fria resonemangsuppgifter trots att 

dessa är svåra att bedöma. Samtidigt framkommer i flera lärares svar att 

bedömningsmallarna anses vara för snäva, där inte alla tänkbara korrekta svar 

godkänns. Här framkommer sålunda en bild av att texttolkning inte gärna kan låta sig 

bedömas i snäva frågor med facit i form av rätt eller fel utan att det i stället handlar om 

att göra personliga tolkningar av innehållet i en text, vilket Torell (2002:86-87) menar är 

ett mått på litterär kompetens. Att de muntliga delproven, som främst syftar till 

bedömning av muntliga förmågor, där elever ska presentera, leda samtal och samtala 

(Skolverket, 2016), också kan användas för bedömning av texttolkning är ytterligare ett 

intressant resultat i detta sammanhang. Detta bekräftar bilden av att texttolkning är en 

förmåga som man utvecklar bäst vid samtal och dialog med andra (Bakhtin, 1981:281-

282; Dysthe, 1996:46; Tengberg, 2011:157). 

5.4 Lärarnas tysta yrkeskunskap 

Många av lärarna i denna undersökning ger i sina svar uttryck för en viss professionell 

osäkerhet. En lärare kunde till exempel inte ge något svar alls på frågan om vad som 

skiljer läsförståelse och texttolkning åt, trots att denna fråga återupptogs senare under 

intervjun efter en stunds betänketid. En annan lärare svarade att “nu låter det precis som 

jag kan det här men det kan jag ju inte”. Ytterligare en annan lärare gav i sitt svar på 

frågan hur denne bedömer texttolkning ett tvekande svar exempelvis “M… en väldigt 

bra fråga […] egentligen kan det vara ganska luddigt att bedöma en elevs förståelse eller 

lästolkning men det är en kombination av matris, hårt matrisarbete, upplevelse och 

magkänsla, tror jag”. Detta ger bilden av att de inte riktigt kan sätta ord på sin 
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profession. Här framkommer alltså en brist på ett professionellt yrkessspråk om 

texttolkning, liksom ett metaspråk där de med specifika ord kan förklara vad de 

bedömer och hur de gör när de bedömer elevers förmåga att tolka text. Denna brist på 

ett professionellt yrkesspråk om läskompetens bland lärare är också något som 

Westlund (2013) upptäckte i sin studie om läsförståelse. 

Att lärarnas professionella kunskap om läskompetens inte fullt ut uttrycks med ord är 

dock inte synonymt med att den är obefintlig. Lärarnas yrkeskunskap framkommer till 

exempel vid samtal om de nationella proven, som flera lärare säger sig vara kompetenta 

att bedöma. Deras yrkeskunskap blir också synlig genom bedömningsskicklighet, där de 

tycker att Skolverkets bedömningsmallar, som medföljer de nationella proven, är för 

snäva eller att frågorna inte är tillräckligt öppna. Flera av lärarna ger till exempel 

uttryck för att de gärna bedömer långa och fria resonemang, i enlighet med vad Torell 

(2002:86-87) kallar litterär kompetens som led i bedömningen trots att dessa anses vara 

“jobbiga”. Yrkeskunskapen framstår här som en tyst kunskap, som Molander (1996) 

skriver om, som en kunskap som är grundad i och som uttrycks genom handling, såsom 

en färdighet, även om den inte är formulerad i ord. ”Jag tycker det [skratt] ärligt talat 

inte är helt lätt och förklara detta med ord, det blir väldigt tydligt kanske när man har 

konkret exempel…”, säger till exempel en lärare som bekräftar detta. Lärarna ger alltså 

bilden av att de har en professionell kunskap om läskompetens. Denna kunskap framstår 

dock som tyst, då den kommer till uttryck genom handling och inte genom ett 

metaspråk. 

6 Slutdiskussion  

Denna undersökning har syftat till att ta reda på hur lärare definierar texttolkning samt 

hur lärare gör när de bedömer elevers förmåga att tolka text. I denna slutsats kommer 

jag därför att återknyta till dessa frågor med koppling till teorier och tidigare forskning 

samt vad styrdokumenten ger för direktiv. 

6.1 Definition av texttolkning 

Lärarna i denna undersökning definierar texttolkning som en förmåga att kunna utläsa 

otydliga och dolda budskap i text, såsom ”att kunna tolka det som inte står i texten, 

alltså det som är gömt mellan raderna”, som en av lärarna uttrycker det. De uppfattar 

ingen tydlig skillnad mellan vad läsförståelse och texttolkning är, säger de, utan dessa 
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två begrepp hänger samman och är beroende av varandra. Vid texttolkning behöver en 

läsare gå i personlig dialog med den text som ska tolkas, utifrån vilka erfarenheter man 

har, framkommer det vid intervjuerna. Alla läsare har sitt sätt att tolka beroende på vad 

man har för erfarenheter, säger de. I detta sammanhang handlar det också, enligt en av 

lärarna, om att ”kunna tänka steget längre”, såsom att förutse vad som kommer att 

hända i en text. Denna förmåga att tolka text är avancerad, anser de, såsom en förmåga 

motsvarande de högre betygsnivåerna. 

Dessa beskrivningar av vad texttolkning är står i samklang med den teoretiska 

utgångspunkten för detta arbete, där det betonas att en läsare vid texttolkning behöver 

kunna tolka information i en text utifrån sina egna erfarenheter för att bättre kunna 

förstå den (Appleyard, 1991; Iser, 1978; Langer, 2005:31; Løkensgard Hoel, 2001; 

McCormick, 1994:69-72; Rosenblatt, 2002; Torell, 2002-86-87; Westlund, 2013). Här 

beskrivs således ingen tydlig gräns mellan vad som är texttolkning och läsförståelse. 

Läsarna är medskapare av en texts innehåll, då de i en transaktionell process fyller ut 

luckor i en text för att kunna föreställa sig dess innehåll. En läsare tolkar text för att 

bättre kunna förstå den och en läsares erfarenheter är i denna läsakt lika betydelsefulla 

som texten, då det är i ljuset av sina erfarenheter som man kan tolka texten. Här har alla 

läsare sin egen tolkning att utgå från. Denna texttolkningsprocess är också något som 

Tengberg (2011) återknyter till i den subjektsorienterade, betydelseorienterade och 

intentionsorienterade läsarten, där en läsare behöver kunna dra paralleller mellan sig 

själv och innehållet i en text samt kunna urskilja djupare budskap liksom förstå 

meningen med texten. Lärarnas beskrivning av texttolkning är också förenlig med 

förmågan att kunna göra inferenser (Keene & Zimmermann, 2003:182-183; Stensson, 

2006:33; Zwiers, 2004:81-82). Här gör en läsare förutsägelser och slutledningar av 

innehållet i en text före och under läsningens gång samt efter en läsakt, mot bakgrund 

sina egna erfarenheter.  

Också läroplanen (Skolverket, 2011c) beskriver texttolkning som en förmåga att kunna 

tolka text utifrån sina egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor. Dock skrivs 

begreppen läsförståelse och texttolkning mer åtskilt i kunskapskravens text vilket kan ge 

bilden av att det handlar om två separata förmågor, som lärarna ska bedöma. Detta är 

något som kan komplicera bedömningsarbetet ytterligare för lärare, eftersom de då inte 

har en klar uppfattning om vad som skiljer läsförståelse och texttolkning åt. Alternativt 

kan det leda till att man inte bedömer just texttolkning aktivt utan att man bara fokuserar 
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på läsförståelse med mer tydliga gränser för vad som är rätt eller fel uppfattning av 

innehållet i en text.  

Läroplanens (Skolverket, 2011c) beskrivning av texttolkning som en nivågraderad 

förmåga, baserat på att kunna tolka tydliga, otydliga eller dolda budskap i olika verk är 

också missvisande. Att tolka text utifrån tydliga budskap ter sig inte handla om någon 

regelrätt texttolkning utan i stället om läsförståelse, då läsaren inte behöver göra någon 

tolkning om innehållet i en text framstår tydligt och begripligt. Att tolka otydliga och 

dolda budskap i text, som av av lärarna beskrivs som en avancerad förmåga och som 

ligger mot de högre betygsnivåerna, ter sig som en komplicerad uppgift för lärare att 

bedöma då det inte preciseras var gränsen går mellan vad som är otydliga och dolda 

budskap. Detta är således en brist som gör det svårt för lärare att bedöma texttolkning i 

enlighet med läroplanen. Här får lärarna antingen lita till sin professionella färdighet 

och bedöma texttolkning som en avancerad kunskap utan nivågradering eller så får de 

avstå från att bedöma denna förmåga. 

Vid bedömning är det viktigt att lärare vet vad de ska bedöma (Lundahl, 2012:286; 

Skolverket, 2012b). Vid bedömning av texttolkning behöver lärare veta exakt vad 

texttolkning är till skillnad från läsförståelse samt vad som skiljer de olika kvalitativa 

nivåerna åt gällande texttolkning, som finns beskrivna för de olika betygsstegen i 

kunskapkraven (Skolverket, 2011c). Då läroplanen är lärarnas styrdokument är det av 

yttersta vikt att dess innehåll både är förankrat i forskning om läskompetens och tydligt 

formulerad, så att innehållet blir begripligt och användbart för lärare. Annars blir 

lärarnas bedömningsarbete gällande texttolkning komplicerat. Att läroplanen i detta 

sammanhang inte är tydligt formulerad är alltså en förklaringsgrund till att texttolkning 

framstår som en komplicerad förmåga att bedöma för lärare.  

6.2 Hur lärarna bedömer texttolkning 

Lärarna som intervjuats i denna undersökning ger enhälligt uttryck för att de använder 

dialog i olika former samt olika slags skriftliga inlämningsuppgifter eller prov vid 

bedömning av elevers förmåga att tolka text. En av lärarna brukar också ge elever en 

provuppgift som innebär att rita en bild som uttryck för sin textolkning. Här handlar det 

således om att de låter eleverna föra resonemang om texter, där en språklig 

uttrycksförmåga betonas i syfte att kunna uttrycka hur man uppfattar budskapet i en 

text. I detta sammanhang säger lärarna också att det är betydelsefullt att elevernas 
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resonemang har koppling till både den text som diskuteras och till egna erfarenheter och 

tankar. Flera av lärarna förespråkar till exempel fria resonemangsfrågor på de nationella 

proven i stället för frågor med snäva svarsmallar, som inte rymmer alla tänkbara 

korrekta svar. De frågeställningar som resonemangen utgår från vid diskussioner om 

text formuleras också vanligen av lärarna själva i syfte att de ska vara fria och öppna. 

Lärarna litar i detta sammanhang inte på att eleverna klarar av att formulera tillräckligt 

fria diskussionsfrågor. Själva bedömningen av resonemangen sker enligt de flesta 

lärarna på ett tillbakablickande sätt, med återkoppling i efterhand, även om en av lärarna 

i studien säger sig kunna sitta med och stötta vid samtal. Bedömningen sägs också 

användas för att bekräfta betygsnivåerna.  

De arbetsformer som lärarna i denna studie tillämpar vid bedömning av texttolkning är 

förenliga med såväl dialogism (Bakhtin, 1981:281-282; Tengberg, 2011:157) som 

socialkonstruktivism (Dysthe 1996:46; Säljö, 2000; Säljö, 2015; Vygotskij, 1999:394; 

Øzerk, 1998:83-84), där det betonas att man utvecklar kunskap tillsammans med andra 

vid samtal. Här är den språkliga uttrycksförmågan betydelsefull. Det är med hjälp av 

språket som eleverna både ska processa och visa sina färdigheter gällande texttolkning 

(Culler, 1975; Enström, 2004:171ff; af Geijerstam, 2010:177; Holmegaard, 1999:12; 

Holmegaard, 2000:112; Johansson & Sandell Ring, 2012:26; Lindberg & Kokkinakis, 

2007:15). Skriftliga uppgifter i olika former är också kvalitativa om de är kombinerade 

med samtal (Berge & Blomqvist, 2012:27; Björk & Liberg, 1996:53; Langer, 1996:53). 

De skriftliga arbetsformerna möjligggör att eleverna kan få syn på sina egna tankar efter 

att de hamnat i skrift och härigenom kan de reflektera över och processa sin 

texttolkning. Prov kan också vara värdefullt i dessa sammanhang under förutsättning att 

de innehåller fria resonemangsuppgifter, där eleverna kan skriva långa och utredande 

svar. Att låta eleverna få rita en bild som uttryck för sin texttolkning kan också ge 

eleverna fritt utrymme att visa sin tolkning av en text, förutsatt att det finns en koppling 

till texten.  

Det faktum att elevers texttolkningar enligt lärarna bör vara grundade i både vad som 

står i en text och egna tankar och erfarenheter visar att lärarna bedömer texttolkning i 

enlighet med vad Torell (2002:86-87) kallar litterär kompetens. Detta är också något 

som läroplanen tar fasta på. I kunskapskraven (Skolverket, 2011c) står det till exempel 

uttryckligen att elever ska kunna ”föra underbyggda resonemang […] om budskap i 

olika verk” för att ge uttryck för sin texttolkning. Denna resonemangskunskap innebär 
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även att kunna utveckla sina tankar i flera led, med en balans mellan översiktligt fokus 

och detaljerade faktainslag (Nationalencyklopedin, 2016; Skolverket, 2011a:32-33; 

Skolverket, 2014:7). Om elever dessutom får vara delaktiga i att formulera 

diskussionsfrågorna kan det leda till ökat engagemang, vilket i sin tur kan leda till ökad 

inlärning (Björk & Liberg, 1996:14-17; Dysthe, 1996:59; Langer, 2005:59-64, 73-74, 

78-81; Molloy, 2007:24; Skolverket, 2015). Detta är dock inte något som lärarna i 

denna studie låter sina elever göra i stor utsträckning, eftersom de är rädda för att elever 

inte klarar av att formulera tillräckligt öppna frågeställningar. Vid nämnda 

resonemangsppgifter, som lärarna tillämpar, är den språkliga uttrycksförmågan viktig, 

vilket tidigare skrivits. Att tillämpa språkutvecklande arbetssätt vore därför 

betydelsefullt i detta sammanhang (Abrahamsson, 2009:190; Cummins, 2001:98; 

Gibbons, 2010:83; Holmegaard & Wikström, 2004; Lindberg 2001; Skolverket, 

2008:57). Den språkutvecklande metod som nämns vid intervjuer i denna undersökning 

är dock bara samtal. Därför går det inte fullt ut att utvärdera om lärarna som deltagit i 

denna studie tillämpar språkutvecklande arbetssätt i hög utsträckning eller inte.  

Vid bedömning av elevers förmåga att tolka text tillämpar de flesta av lärarna som 

intervjuats summativ bedömning (Hattie, 2003:77; Lundahl, 2011:55, 286-291; 

Skolverket, 2012), som är tillbakablickande på elevernas kunskaper. Lärarna tillämpar 

också bedömningsformer som är av formell karaktär (Korp, 2003:77; Skolverket, 2012), 

då bedömningarna utgår från uppgifter som är formulerade på förhand. Bedömningarna 

som görs används främst till att bekräfta betygsnivåer, det vill säga för att värdera 

kunskaper gentemot kunskapskraven. Dessa bedömningsformer som de säger sig 

tillämpa, är dock inte helt förenliga med fria resonemangsuppgifter med utgångspunkt i 

vad Torell (2002:86-87) kallar litterär kompetens. Vid dessa arbetsformer framstår i 

stället formativa bedömningsformer mer lämpliga, där det inte finns fasta svarsmallar 

utifrån vad som kan sägas vara rätt eller fel. Formativa bedömningsformer sker som en 

integrerad del av undervisningen (Berge & Blomqvist, 2012:26; Chambers, 1993:63; 

Dysthe, 1996:46-54, 221; Lindberg, 2001; Molloy, 2007:19-21; Skolverket, 2011b; 

Skolverket, 2012:12; Thompson & Wiliam, 2007; Vygotskij, 1999:329; Westlund, 

2013; Øzerk, 1998:83-84), för att stötta mot fortsatt lärande, vilket är gynnsamt för 

kunskapsutveckling (Fjellström, 2002:78-79; Lundahl, 2012:286-291; Skolverket, 

2011b). Här sker bedömning och undervisning parallellt och ett ömsesidigt lärande 

fortgår mellan lärare och elev. Att i dessa sammanhang kunna bedöma på ett likvärdigt 

och fullt tillförlitligt sätt, vilket är viktigt i dessa sammanhang (Lundahl, 2011:73; 
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Skolverket, 2012), är däremot svårt, då det vid diskussioner är svårt för att avgöra vem 

som säger vad eller vem som står för texttolkningen, eftersom resonemanget byggs upp 

gemensamt. Detta är också något som framkommer vid intervju i detta arbete, där en 

lärare ger uttryck för att en skriftlig uppgift är ”mycket mer konkret och juridiskt riktig 

om man får svart på vitt”.  

Att bedöma texttolkning på ett formativt och processartat sätt för att värdera kunskaper 

gentemot kunskapskraven, som vid betygssättning, är alltså svårt ur ett perspektiv där 

tillförlitlighet ska vidmakthållas. Att bedöma texttolkning på ett summativt och 

tillbakablickande sätt är dock också komplicerat eftersom texttolkning inte enbart 

handlar om rätt eller fel, utan mer om att kunna föra kvalitativa resonemang med 

utgångspunkt i både text och egna erfarenheter, där en språklig utrycksförmåga 

samtidigt ska bedömas.  

6.2.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis bekräftar denna studie att bedömning av texttolkning är komplext, 

då det handlar om läskompetens, resonemangsförmåga och bedömningsskicklighet på 

samma gång. En anledning till att detta är komplicerat har att göra med att texttolkning 

är svårdefinierat av lärare och samtidigt otydligt beskrivet i läroplanens beskrivningar 

(Skolverket, 2011c), som lärare ska följa i såväl undervisning som bedömning. Det är i 

princip inte möjligt att bedöma något som inte kan definieras, vilket Lundahl (2011:73) 

också uttrycker. Detta riskerar att leda till att lärare inte bedömer texttolkning alls, vilket 

kan vara både ett medvetet val eller en omedveten handling. Möjligen är det så att 

bedömning av läskompetens oftast handlar om att bedöma läsförståelse, utifrån facit där 

det finns rätt eller fel svar att utgå från, såsom vid de nationella proven.  

En annan faktor som försvårar arbetet med att bedöma texttolkning är att det är svårt att 

bedöma denna förmåga på ett mångsidigt och trovärdigt sätt på samma gång, såsom en 

flertydig handling (Fjellström, 2002:78-79). Att bedöma texttolkning formativt och 

processartat i samband med undervisning är framåtsyftande mot vidare 

kunskapsutveckling (Fjellström, 2002:78-79; Lundahl, 2011:73; Lundahl, 2012:11, 286-

291; Skolverket, 2011b; Westlund, 2013). Här finns utrymme för både dialog och 

resonemang, med plats för egna tankar i enlighet med vad Torell (2002:82-90) kallar 

litterär kompetens. Formativ och processartad bedömning är också förenlig med 

dialogism (Bakhtin, 1981:281-282; Dysthe, 1996:46; Tengberg, 2011:157) och 
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socialkonstruktivism (Dysthe 1996:46; Säljö, 2000; Säljö, 2015; Vygotskij, 1999:394; 

Øzerk, 1998:83-84) i vilken elever bygger kunskap tillsammans med varandra genom 

dialog. Denna form av bedömning är dock arbetskrävande för lärare att bedöma och här 

kan det vara svårt att få bedömningarna att på samma gång bli trovärdiga och 

tillförlitliga. Vid resonemang kan det till exempel vara svårt att avgöra om kvaliteten på 

ett resonemang har med språklig uttryckskonst att göra, som vid performanskompetens 

(Torell, 2002:86-87) eller vilka delar i ett resonemang som hör till egna erfarenheter 

respektive texttolkning. Att bedöma texttolkning summativt å andra sidan, för att 

värdera kunskaper gentemot kunskapskraven (Skolverket, 2011c), som till exempel vid 

betygssättning, är dock mer tillförlitligt, trovärdigt och ”juridiskt riktigt” som en lärare 

uttrycker det. Här kan det dock vara svårt att kunna bedöma i enlighet med Torells 

(2002:86-87) modell om litterär kompetens, med utrymme för egna erfarenheter, om 

svarsmallarna till exempel är för snäva, i vilka inte alla möjliga korrekta svar ryms. 

Detta berättar lärarna i denna studie om när de talar om de nationella proven.  

Att bedöma texttolkning på ett flertydigt och tillförlitligt sätt på samma gång ter sig 

härmed som en omöjlig uppgift för lärare att lyckas med hur lydigt de än försöker följa 

alla riktlinjer och styrdokument. Att bedöma processartat och rättssäkert är 

kontraproduktivt eftersom de båda bedömningsformerna stå i motsats till varandra. 

Summativa och formella bedömningsformer är mer tillförlitliga. Formativa och 

processartade bedömningsformer inrymmer såväl dialog som resonemang i enlighet 

med vad Torell (2002: 86-87) kallar litterär kompetens. 

För arbetet med bedömning av texttolkning finns det således ingen tydlig praxis, enligt 

vad som framkommer i denna studie. Dock framstår lärarnas bedömningsskicklighet 

som en betydelsefull tillgång, vilket står helt i enlighet med vad Westlund kommit fram 

till i sin studie (2013:298). Här ter sig lärarnas erfarenhet, i kombination med både 

grundläggande forskningsbaserad utbildning och erfarenhet, överlägsen styrdokument. 

Detta är också något som framkommer vid intervju av den lärare som har längst 

erfarenhet och som nu arbetar utifrån den fjärde läroplanen i sin karriär. Hen säger till 

exempel att ”[vad] undervisning och lärararbete går ut på det är ändå delvis ganska 

tidlöst, till exempel när det gäller att undervisa i att läsa och skriftlig framställan”.   

I likhet med vad Westlund (2013) också kommer fram till har lärarna i denna studie 

inget professionellt yrkesspråk för att uttrycka denna kompetens, utan deras 

bedömningsskicklighet framkommer som en tyst färdighet, vilket Molander (1996) 
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kallar det, som uttrycks i handling mer än i ord. Bedömningsskicklighet vad gäller 

texttolkning benämns av lärarna i denna undersökning genom formuleringar som 

”magkänsla” eller att den framstår som mer tydlig ”när man har ett konkret exempel”, 

det vill säga i praktisk handling. Den professionella kunskapen finns således. Att kunna 

sätta ord på denna denna yrkeskunskap vore dock värdefullt för både lärare och elever. 

Med ett så kallat metaspråk om läskompetens, som Westlund (2013) kallar det, skulle 

lärare kunna synliggöra vad läskompetens handlar om, både inför sig själva, gentemot 

andra kollegor och elever. En ökad tydlighet gällande läskompetens skulle också göra 

lärares bedömningsarbete mer begripligt, då det förhoppningsvis skulle bli mer påtagligt 

vad som ska bedömas och hur. Hur ett professionellt språkbruk om läskompetens skulle 

kunna utvecklas samt vilken betydelse detta skulle ha liksom hur det skulle vara 

utformat är däremot innehåll för vidare forskning.   

6.2.2 Slutsatser 

Resultatet av denna studie är alltså följande: 

 Lärarna i denna studie definierar texttolkning som en förmåga att urskilja 

otydliga eller dolda budskap i text. De uppfattar inte någon tydlig skillnad 

mellan läsförståelse och texttolkning. Vid texttolkning behöver en läsare gå i 

personlig dialog med en text och utifrån egna erfarenheter kunna förutse 

händelser och skeenden, vilket de säger är en avancerad förmåga.  

 Lärarnas definition av vad vad texttolkning är stämmer väl överens med den 

teoretiska utgångspunkten i denna studie liksom tidigare forskning om 

läskompetens (Appleyard, 1991; Iser, 1978; Keene & Zimmermann, 2003: 182-

183; Langer, 2005:31; Løkensgard Hoel, 2001; McCormick, 1994:69-72; 

Rosenblatt, 2002; Stensson, 2006:33; Torell, 2002-86-87; Westlund, 2013; 

Zwiers, 2004: 81-82). Läsförståelse och texttolkning är nära sammankopplade, 

utan tydlig åtskillnad, där läsare tolkar innehållet i en text före, under och efter 

läsningen för att bättre förstå. Denna tolkningsprocess sker genom en dialogisk 

process mellan läsare och text, i vilken läsare tolkar en texts innehåll mot 

bakgrund av sina egna erfarenheter.   

 Definitionen av texttolkning som framgår i Lgr 11 (Skolverket, 2011c) framstår 

som otydligt beskriven och svår för lärare att förhålla sig till. Dels framgår det 
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inte tydligt i läroplanen vad texttolkning är till skillnad från läsförståelse, dels 

framstår texttolkning som en förmåga som kan bedömas på olika nivåer, utifrån 

tydliga, otydliga eller dolda budskap i text. Här framstår texttolkning av tydliga 

budskap synonymt med läsförståelse eftersom ingen tolkning behöver göras då 

budskapet framstår tydligt för läsaren. Den exakta åtskillnaden mellan otydliga 

och dolda budskap är heller inte klart uttryckt i läroplanen. Dessa oklarheter är 

brister som riskerar att leda till att lärare inte kan använda styrdokumenten vid 

bedömning av texttolkning.  

 Lärarna i denna undersökning tillämpar dialog i olika former och skriftliga 

uppgifter vid bedömning av elevers förmåga att tolka text och här förespråkar de 

resonemang i enlighet med vad Torell (2002:86-87) kallar litterär kompetens, 

med grund i både text och egna erfarenheter och tankar. Summativ och formell 

bedömning är vanligast förekommande, som också är tillförlitlig och trovärdig, 

även om denna bedömningsform inte passar väl för utförliga resonemang då det 

inte med säkerhet kan sägas finnas ett rätt eller fel, som kan bedöms enligt ett 

facit. Flertydig bedömning som förespråkas i dessa sammanhang (Fjellström, 

2002, Skolverket, 2012) är härmed svårt att tillämpa då processartade och 

tillförlitliga bedömningsformer är kontraproduktiva. 

 I arbetet med bedömning av textttolkning framstår lärares 

bedömningsskicklighet som en stor tillgång. Lärarnas yrkesskicklighet framstår 

dock som tyst kunskap (Molander, 1996), som tydligast framkommer i praktisk 

handling. I likhet med vad Westlund (2013) kommit fram till verkar lärare 

således ha behov av ett yrkesspråk, såsom ett professionellt yrkesspråk om 

läskompetens.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjufrågor 

1. Vad skulle du beskriva att texttolkning är? Hur definierar du texttolkning?  

2. Vad är det för skillnad mellan texttolkning och läsförståelse?  

3. Hur gör du när du bedömer elevers förmåga att tolka text?  

4. Hur ser en bedömningsuppgift ut? Hur kan en bedömningssituation se ut?  

5. Vad innehåller kvalitativa texttolkningar för aspekter? Vad skiljer E-, C- och A-

nivån åt när det gäller texttolkning?  

6. Finns det bättre eller sämre sätt att bedöma elevers förmåga att tolka text?  

7. Hur tycker du att det nationella provet fungerar som bedömningsinstrument?  

 


