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Läsförståelse 

• Bedömning av förmågan att förstå och 
analysera informationen i en text. 

• Bedömning av språkkänsla och förståelse för 
verbal logik. 



Läsförståelse – upplägg 

• Ofta en lång text. 

• Alla möjliga ämnen: teknik, historia, biologi, 
musik… 

• Vanligtvis frågas därefter ”Vilket av följande 
påståenden är korrekt?” (ibland ”…inte korrekt?”) 

• Normalt 4 påståenden varav endast ett är rätt 

 



Läsförståelse – exempel 

 Haiku är en japansk diktform utan rim, som består av 17 stavelser skrivna 
antingen på en enda rad eller på tre rader med fem, sju och fem stavelser 
vardera. Den innehåller alltid ett ord som beskriver årstiden dikten 
utspelar sig i. Haiku uttrycker så mycket som möjligt med så få ord som 
möjligt. Den blev framträdande på 1600-talet när poeten Basho lyfte den 
till en högst förfinad konst. Det är fortfarande Japans mest populära 
diktform. 

 

Vilket av följande påståenden är korrekt? 

A. Haiku använder subtila rim för att uttrycka innebörden i dikten. 

B. Längre Haiku-dikter upprepar ett mönster med fem, sju och fem stavelser 
i verser på sex, nio eller tolv rader. 

C. Haiku innehåller vanligtvis tre ord med fem, sju respektive fem stavelser. 

D. Haiku refererar alltid till årstiden som den utspelar sig i. 

 

 



Läsförståelse – metod 

• Väg inte in egna kunskaper, svara bara utifrån 
den givna texten 

• Påståendet är ofta inte absolut korrekt –  
välj det påstående som kommer närmast 

• Exempel på felaktigheter: 
- felaktig information 
- annan information 
- ny information 
- omvänt orsaksförhållande 



Läsförståelse – metod 

• Läs och analysera påståendena först, för att 
identifiera nyckelord 

• Hitta snabbt de delar av texten som är mest 
relevanta 

• Bedöm om påståendet kan härledas ur texten 

• Använd uteslutningsmetoden 

• Ha koll på klockan, använd tiden på bästa sätt 



Läsförståelse – metod 

Exempel på nyckelord i text och påståenden 

• Som anger säkerhet / osäkerhet: 
”nödvändigtvis”, ”givetvis”, ”uppenbarligen” 
kontra ”kanske”, ”förmodligen” 

• Som anger exakt / vagt antal: 
”varje, ”alla”, ”ingen” kontra ”några”, ”få”, 
”tillräckligt” 

• Namn, länder, datum 



Öva, öva, öva… 

… men öva på rätt sätt: 
 

• Prioritera det du behöver öva mest på 

• Öva alltid med tidspress, öva realistiskt 

• Analysera dina misstag 

• Öva regelbundet 

• Öva effektivt 


