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Sammanfattning 

Bakgrund  

I svensk skola är ett av målen att tidigt identifiera elever med nedsatt läsförmåga. För att 
underlätta identifieringen har ett nationellt bedömningsstöd arbetats fram. Nedsatt 
läsförståelse beror på nedsatt avkodningsförmåga eller nedsatt språkförståelse. Svårigheter 
med avkodning respektive språkförståelse kräver olika insatser i skolan.   

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om nationella bedömningsstödet för läsutveckling i 
årskurs 1 identifierar andra elever än standardiserade och normerade screeningtest 
genomförda i årskurs 2. Syftet var vidare att undersöka om de elever som identifierats med 
nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet även uppvisar språkliga svårigheter 
samt hur pedagogerna använder resultatet på nationella bedömningsstödet för planering 
av vidare insatser.  
 

Metod 

Studien omfattade 41 elever i årskurs 2 som genomfört nationella bedömningsstödet i 
årskurs 1 och DLS läsförståelse i årskurs 2. Eleverna testades med avkodningstesten Vilket 
är rätt? och Vilket låter rätt? och språkförståelsetestet TROG-2. Studien inkluderade även 
en intervju med 4 pedagoger som har ansvar för genomförandet av nationella 
bedömningsstödet. 

Resultat 

Nationella bedömningsstödet identifierade 13 elever med nedsatt läsförmåga i årskurs 1, 
screeningtesten DLS läsförståelse, Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? identifierade 16 
elever i årskurs 2. Screeningtesten identifierade 7 elever (44%) som inte identifierats på 
nationella bedömningsstödet. Nationella bedömningsstödet identifierade 2 elever med 
nedsatt språkförståelse. Samtliga pedagoger använder resultatet från nationella 
bedömningsstödet för planering av insatser.  

Slutsatser 

Nationella bedömningsstödet fungerar till viss del i skolor där det utförs av pedagoger som 
är utbildade i nationella bedömningsstödet. Däremot identifierar nationella 
bedömningsstödet färre elever än standardiserade och normerade screeningtest och är mer 
tidskrävande.  

Nyckelord 

Nationella bedömningsstödet i läsutveckling, avkodning, läsförståelse, språkförståelse, 
logoped.    
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Introduktion 

I svensk skola når 6-10% av eleverna i årskurs 3 inte kunskapskraven för läsning på 
nationella proven i svenska (Skolverket, 2018d). För tidig identifiering av elever med 
nedsatt läsförmåga tog Skolverket 2016 fram ett nationellt bedömningsstöd i svenska som 
är obligatoriskt att genomföra i årskurs 1 (Skolverket, 2018b). Skolverket (2018b) uppger 
att bedömningsstödet utöver identifiering av elever med nedsatt läsförmåga även ska ge 
pedagoger guidning och vägledning i vidare undervisning. Nationella bedömningsstödets 
relevans har blivit ifrågasatt av olika yrkesprofessioner då det inte anses fånga upp alla 
elever med lässvårigheter (Bäckström & Nykäinen, 2018; Fridolfsson, 2018; Rådström-
Drugge, 2017). Høien och Lundberg (2013, s.213-215) visar att en tidig identifiering och 
tidiga insatser stärker elevens positiva inställning till läsning. Tidiga insatser förhindrar att 
eleven tappar tron på sin egen förmåga och därmed intresset för skolan. Modellen Simple 
view of reading förklarar att bakomliggande orsaker till nedsatt läsförståelse kan vara 
kopplade till både svårigheter med språkförståelse och avkodning (Gough & Tunmer, 1986; 
Hoover & Gough, 1990). För att kunna ge korrekta insatser är det därför viktigt att kartlägga 
om lässvårigheterna grundar sig i språkliga svårigheter eller specifika lässvårigheter (Elwér, 
2014).  

Bakgrund  

Bakgrunden inleds med en beskrivning av läsförmågan. Olika förutsättningar för hur en god 
läsförmåga uppnås redogörs genom att beskriva olika delar av läsprocessen. Modellen 
Simple View of Reading används som teoretisk utgångspunkt och beskriver vidare hur en 
nedsatt läsförståelse kan bero på nedsatt avkodningsförmåga och/eller nedsatt 
språkförståelse. Sedan presenteras forskning av sambandet mellan lässvårigheter och 
språkliga svårigheter och vidare redogörs skillnaden mellan norm- och kriteriebaserad 
bedömning. Därefter lyfts Skolverkets nationella bedömningsstöd i läsutveckling, vilket 
syftar till att tidigt identifiera elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i svenska 
på lågstadiet.  Vidare berörs vilka insatser som är lämpliga för elever med nedsatt 
läsförmåga till följd av språkliga svårigheter eller specifika lässvårigheter. Slutligen 
redovisas kritik mot nationella bedömningsstödet från olika yrkesprofessioner och ett 
tidigare examensarbete som har undersökt nationella bedömningsstödet i läsförmåga i 
årskurs 1 presenteras.  

Läsförmåga 

Strömqvist (2008) lyfter hur barn lär sig språk i samspel med sin omgivning. Alla barn som 
följer en typisk språkutveckling går igenom liknande utvecklingssteg. Språkutvecklingen 
startar i spädbarnsålder och barnet genomgår sedan flertalet språkliga faser fram till 
förskoleålder. Språkutvecklingen är dock inte klar i förskoleåldern, utan fortsätter utvecklas 
i skolåldern och ungdomsåren där läs- och skrivutvecklingen blir viktig. Läs- och 
skrivförmågan påverkar sedan den fortsatta språkutvecklingen skriver Strömqvist.  

Läsförmågan är en komplex förmåga och den viktigaste förmågan för en akademisk 
framgång menar Horowitz-Kraus, Schmitz, Hutton och Hutton (2017). Enligt dem är en 
tidig och säker diagnostik av lässvårigheter viktig för att förhindra misslyckanden i skolan. 
Läsförmågan bygger på grundläggande språkliga förmågor som utvecklas redan från 
födseln. Läsförmågan förvärvas genom inlärning och anses vara en av de högsta kognitiva 
förmågorna en människa kan uppnå anser Horowitz-Kraus et al.  

Läsförmågan består av två delkomponenter, avkodning och språkförståelse (Gough & 
Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). Hoover och Gough (1990) beskriver att 
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delkomponenterna kan undersökas fristående från varandra men även tillsammans då 
slutprodukten blir läsförståelse. Det finns flera teorier om hur dessa två delkomponenter 
samverkar och vad som krävs för att uppnå en god läsförmåga.  

En modell som beskriver ordavkodning är dual-route modellen (t.ex. Coltheart, 
Rastle, Perry, Langdon, & Ziegler, 2001). Trots namnet dual-route beskriver Coltheart et al. 
(2001) tre avkodningsrutter: den lexikala rutten, icke lexikala rutten och rutten för grafem-
fonem omvandling (Grapheme-Phoneme Conversion, GPC-rutten, se Figur 1). Avkodning 
via den lexikala rutten innebär att det lästa ordet kopplas med en mental representation 
som redan finns i lexikon. I lexikon finns information om ordets ortografi, fonologi och 
semantik. Vid avkodning via den icke lexikala rutten utläses ordet direkt men det finns 
ingen semantisk representation för ordet lagrat i lexikon. GPC-rutten används när ordets 
ortografi inte finns lagrat i lexikon. Rutten bygger på GPC-regler som är regler för vilka 
fonem det är möjligt att de olika grafemen, enskilt eller i par, omvandlas till. Grafemen i 
ordet matchas med de GPC-regler som finns i det aktuella språket och omvandlas därefter 
till rätt fonem.  
 

 
Figur 1. En förklaringsmodell för dual-route modellens tre rutter. Modellen är översatt av 
författarna av aktuell studie från Coltheart et al. (2001, p. 213). Den lexikala rutten är 
markerad med smala pilar. Den icke lexikala rutten är markerad med streckade pilar. 
Rutten för grafem-fonem omvandling är markerad med feta pilar.  
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Høien och Lundbergs (2013, s.51-60) ordavkodningsmodell ”har delvis sin 

utgångspunkt i dual-route-teorin” (Høien & Lundberg, 2013, s.51). I modellen beskrivs två 
vägar från ordigenkänning in i lexikon (se Figur 2). Modellen förklarar hur ordavkodning 
fungerar och inte hur hela läsprocessen opererar. De två strategierna som Høien och 
Lundberg beskriver är den fonologiska strategin och ortografiska strategin. Den fonologiska 
strategin används när ingen ortografisk kunskap om ordet finns i lexikonet. Då krävs det att 
avkodningen av ordet sker via den indirekta vägen med hjälp av den fonologiska strategin. 
Grafemen måste kodas om till fonem, grafem för grafem. Därefter grupperas fonemen ihop 
till ett ljudpaket via den fonologiska syntesprocessen. Sedan sker den fonologiska 
ordigenkänningen innan den semantiska aktiveringen sker. Den fonologiska strategin anses 
användas vid läsinlärning samt läsning av okända ord. Den ortografiska strategin används 
när ett ord är bekant och har en tydlig ortografisk representation lagrad i lexikon. När ordet 
är igenkänt aktiveras den fonologiska och den semantiska representationen direkt. Då blir 
en snabb och säker avkodning möjlig.  
 

 
Figur 2. Høien och Lundbergs (2013, s. 52) förklaringsmodell för ordavkodning. Den 
fonologiska strategin är markerad med streckade pilar och den ortografiska strategin är 
markerad med heldragna pilar. Modellen är avbildad av författarna av aktuell studie. 
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Svenska logopedförbundet [Slof] (2017) poängterar att dual-route modellen endast 
beskriver avkodning och förståelse på ordnivå. Modellen ger ingen förklaring till 
läsförståelse på textnivå. Enligt Gough och Tunmer (1986) är läsförståelse inte bara ett 
resultat av god avkodning utan också av god språkförståelse. Läsförståelse är komplext och 
består av flera sammansatta förmågor. Utöver en god avkodningsförmåga behöver läsaren 
ha begreppsförståelse, omvärldskunskaper samt kunna dra slutledningar och göra 
inferenser gällande texten.  

Kahmi och Catts (2012, p. 4) redogör hur förklaringsmodeller för förståelse av tal och 
skrift ofta delas in i tre grupper, bottom up, top down och interaktiva modeller. I bottom 
up modeller ses språket som en flerstegsprocess som börjar med en identifiering av visuella 
eller auditiva stimuli, vilka senare analyseras och grupperas i större och större enheter. 
Kahmi och Catts redogör vidare hur texten analyseras i sin helhet i top down modeller och 
vikten av scheman och inferenser betonas. Scheman och inferenser hjälper läsaren att göra 
antaganden och att förutsäga vad texten eller talet som processas betyder. Läsarens nivå av 
läsförmåga och vilken typ av tal eller skrift som bearbetas avgör vilken av strategierna 
läsaren använder. I interaktiva modeller kan strategierna användas parallellt.  

Simple View of Reading 

Nedsatt läsförmåga grundar sig i svårigheter med avkodning och/eller språkförståelse 
(Gough & Tunmer, 1986). Modellen Simple View of Reading är framtagen för att beskriva 
läsförmågan samt varför och hur olika svårigheter kan uppstå (Gough & Tunmer, 1986; 
Hoover & Gough, 1990). Gough och Tunmer (1986) och Hoover och Gough (1990) redogör 
att läsning i stora drag är en produkt av två processer, avkodning och språkförståelse. Både 
avkodningsförmåga och språkförståelse är alltså nödvändiga för att uppnå en god 
läsförståelse. Är någon process bristfällig kommer läsförmågan att drabbas. Modellen kan 
utifrån styrkor och svagheter i dessa två processer dela in personer med lässvårigheter i 
olika grupper (se Figur 3). En av grupperna, specifika avkodningssvårigheter, grundar sig i 
svårigheter att avkoda ord rätt och automatiserat. En andra grupp, specifika 
förståelsesvårigheter, grundar sig i nedsatt språkförståelse. Den tredje gruppen, blandade 
svårigheter, omfattar de som har svårigheter med både avkodning och språkförståelse. I 
den fjärde gruppen kategoriseras de som har en normalt utvecklad läsförmåga. Modellen 
förklarar hur personer med olika bakomliggande svårigheter uppvisar liknande svårigheter 
med läsning. Gough och Tunmer (1986) föreslår att gruppen med specifika 
avkodningssvårigheter är de personer som uppfyller kriteriet för dyslexi, även kallat 
specifika lässvårigheter. Modellen Simple view of reading säger inte att läsprocessen är 
enkel utan lyfter snarare att svårigheter med läsning kan bero på olika saker.  
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Figur 3.  Klassificering av lässvårigheter i olika grupper (Tunmer & Greaney, 2010, p. 233) 
baserat på modellen Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) översatt av 
författarna av aktuell studie.   
 

Slof (2017) lyfter på samma sätt som Gough och Tunmer (1986) att den språkliga 
förmågan påverkar läsförståelsen och hur den kommer att utvecklas över tid. Enligt Tunmer 
och Greaney (2010) kan inte läsarens läsförståelse bli bättre än vad dennes språkliga 
förmåga är.  

Slof (2017) tolkar i ett diagnostiskt perspektiv grupperingarna utifrån modellen 
Simple View of Reading. Slof uppger att de barn som kategoriserats med specifika 
avkodningssvårigheter stämmer in på kriterierna för en dyslexidiagnos. Dyslexi är en 
störning som i första hand uttrycker sig som svårigheter att uppnå automatisk avkodning 
vid läsning (International Dyslexia Association, 2002). De barn som kategoriserats med 
specifika förståelsesvårigheter kan uppfylla diagnoskriterierna för en språkstörning (Slof, 
2017). En språkstörning innebär att språket inte utvecklas i samma takt eller på samma sätt 
som hos jämnåriga barn (Nettelbladt & Salameh, 2007 s. 15). De barn som kategoriserats 
med blandade svårigheter, avkodningssvårigheter och nedsatt språklig förmåga, anses 
uppfylla kriterierna för både en språkstörning- och dyslexidiagnos enligt Slof (2017). I 
bedömning av läsförmågan är det därför viktigt att utreda om det föreligger språkliga 
svårigheter i form av en språkstörning. Slof skriver att en bedömning av språklig förmåga 
utgör ett viktigt underlag för att möjliggöra en differentiering mellan språkstörning och 
dyslexi.  

Språkliga svårigheter och nedsatt läsförmåga 

Barn med språkstörning har inte samma språkliga kompetens som typiskt utvecklade 
jämnåriga (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh & Catalise consortium, 2016). 
Svårigheterna kan yttra sig i ett eller flera av de språkliga områdena form, innehåll och 
användning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Ett barn som har en 
språkstörning i förskoleålder har ofta kvar sina svårigheter i skolåldern. Svårigheterna som 
i förskoleålder ofta yttrar sig som svårigheter med grammatik och uttal kan i skolålder yttra 
sig som läs- och skrivsvårigheter. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) kan 
en språkstörning innebära att eleven får svårigheter med förståelsen samt att ta till sig och 
förstå muntlig information i undervisningen. En språkstörning kan också innebära att 
eleven får svårigheter med uttrycksförmågan, att hitta ord, att hålla en röd tråd i muntligt 
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eller skriftligt berättande samt att producera korrekta grammatiska strukturer. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver att skolan ställer höga krav på den språkliga 
förmågan både vad gäller förståelse och uttrycksförmåga. 

Vid läsning är flera språkliga delar så som grammatik, fonologi och semantik 
inblandade (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). För en person med språkstörning 
kan det vara svårt att sätta ihop bokstäver till ord och sedan kombinera dessa till meningar. 
Det kan också vara svårt att förstå vad en text handlar om, att läsa främmande ord och att 
göra inferenser. Om svårigheterna främst yttrar sig genom svårigheter med att uttrycka sig 
skriftligt samt genom nedsatt läsförståelse och hörförståelse är sannolikheten stor att 
svårigheterna hör ihop med språkstörningen skriver Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(2018). Levlin (2014) styrker teorin Simple view of readings antagande om att gruppen 
med elever med specifika avkodningssvårigheter har en god hörförståelse.  

Studier har visat att det finns ett samband mellan språkstörning och dyslexi (Catts, 
Adolf, Hogan, & Weismer, 2005; Conti-Ramsden, Botting, Simkin, & Knoxs, 2001; 
McArthur, Hogben, Edwards, Heath, & Mengler, 2000). Resultat från en longitudinell 
studie gjord av Catts et al. (2005) visar att det finns en begränsad men statistiskt signifikant 
överlappning mellan dyslexi och språkstörning då elever som uppfyllde kriterierna för 
dyslexi i årskurs 2–4 även uppfyllde kriterierna för språkstörning i förskolan. Catts et al. 
undersökte sambandet i omvänd ordning. Av de barn som uppfyllde kriterierna för 
språkstörning i förskolan uppfyllde ca 20% av barnen kriterierna för dyslexi i skolåldern. 
Även Conti-Ramsden et al. (2001) studie resulterade i ett samband mellan språkstörning 
och dyslexi. Resultatet visade att 69% av de studerade barnen med språkstörning även 
identifierades med ordavkodningssvårigheter och läsförståelsesvårigheter. Även McArthur 
et al. (2000) fann liknande resultat. De undersökte huruvida barn som diagnostiserats med 
dyslexi även kunde identifieras med språkliga svårigheter. Resultatet visade att 55% av 
barnen med dyslexi uppvisade språkliga svårigheter. 

Då bristfälliga språkliga färdigheter har identifierats hos barn med nedsatt 
läsförmåga väcks funderingar om vad som påverkar vad (Stanovich, 1986; Høien & 
Lundberg, 2013, s.215). Høien och Lundberg (2013, s.215) skriver att språkliga svårigheter 
som uppmärksammats hos personer med dyslexi kan vara en konsekvens av mindre 
exponering och undvikande av läsning. Personer med nedsatt läsförmåga finner ingen 
motivation, lust eller glädje med att läsa, vilket exempelvis resulterar i ett mindre 
välutvecklat vokabulär och svårigheter med läsförståelsen. Stanovich (1986) benämner 
detta fenomen som Matteuseffekten. Enligt Høien och Lundberg (2013, s.2015) finns viss 
evidens för att svag läsförmåga kan påverka den språkliga förmågan negativt.  

Förutsättningar för en god läsutveckling 

Mängden och kvalitéten eleven har haft i läsundervisningen är ytterligare en aspekt att ta 
hänsyn till vid utredning av lässvårigheter (Fuchs & Fuchs, 2006). Frith (1999) beskrev 
lässvårigheter utifrån tre nivåer, beteende, kognition och biologi. Specifika lässvårigheter 
har en biologisk och kognitiv grund. Lässvårigheter som uttryck på beteendenivå kan också 
bero på brister i miljön. Fuchs och Fuchs (2006) redogör hur teorin Response to 
Intervention (RTI) kan användas för att härleda om lässvårigheter hos en elev grundar sig i 
begränsad undervisningstid och undervisningskvalitet eller en specifik lässvårighet. RTI 
innebär att bedöma vilken effekt en intensiv intervention har på elevers läsförmåga. De 
elever som inte svarar på den intensiva läsundervisningen anses vara i fara för att utveckla 
specifika lässvårigheter och ska få anpassad undervisning skriver Fuchs och Fuchs.  

Norm- och kriteriebaserad bedömning 
I skolan används bland annat screeningtest vid bedömning av elevers kunskap (Myrberg, 
2007). Screeningtest är i regel standardiserade, vilket innebär att materialet har prövats ut 
på en stor grupp där alla har gemensamma egenskaper som t.ex. en viss årskurs (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Den gemensamma 
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egenskapen är representativ för den grupp som testet sedan ska användas för. Testpoängen 
från standardiseringen översätts till standardpoäng som sedan kan översättas och ge 
uppgifter om medelvärde och standardavvikelse. Detta kallas enligt SBU (2014) för att göra 
en normering. Med hjälp av normeringen kan man avgöra hur mycket en elevs resultat 
avviker från ett genomsnittligt resultat för en viss ålder. Standardiserade test har en lång 
historia av användning vid mätning av läsförmåga (International Literacy Association, 
2017). De elever som på ett standardiserat test hamnar i nedre spannet av 
normalfördelningskurvan vid bedömning av läsförmåga bör genomgå en mer djupgående 
kartläggning som genomförs av logoped eller specialpedagog skriver Myrberg (2007). 
 Fuchs och Fuchs (2006) argumenterar att samtliga elever i skolan bör testas med ett 
screeningmaterial som antingen är norm- eller kriteriebaserat för att få kunskap om varje 
enskild elevs läsförmåga. I svensk skola utgår undervisningen och bedömningen främst från 
de olika ämnenas syfte och kunskapskrav i den aktuella årskursen (Skolverket, 2019). I 
kunskapskraven finns det specificerat vad en elev behöver kunna för att nå målen i ett visst 
ämne. Pedagogen grundar sin bedömning på all information om elevens kunskaper i ämnet. 
Inget enskilt prov kan säkerställa att en elev har nått kunskapskraven för ett ämne utan 
bedömningen utgörs av vad eleven kan i förhållande till kunskapskraven. Eleverna får ett 
skriftligt omdöme i låg- och mellanstadiet och från och med årskurs 6 får eleven även betyg 
(Skollag, SFS 2010:800). För att underlätta bedömningen för pedagogerna har nationella 
bedömningsstödet utformats utifrån kunskapskraven i svenska (Skolverket, 2018b). 
 I SBUs (2014) rapport Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser beskrivs 
problematiken med olika testmaterials tillförlitlighet. Att säga att ett test är bättre än ett 
annat är problematiskt. Det SBU istället föreslår att man kan göra är att jämföra om olika 
tester mäter liknande förmågor. 

Nationella bedömningsstödet i läsutveckling 

I svensk skola eftersträvas en tidig identifiering av elever med lässvårigheter. Skolans 
betygssystem är mål- och kunskapsrelaterade. Eleverna bedöms i relation till 
kunskapsnivåer och kunskapskrav i kurs- och ämnesplaner som finns samlade i läroplanen 
Lgr 11 som har sin utgångspunkt i skollagen (Skolverket, 2018a). Att eleven bedöms i 
relation till kunskapskrav ställer stora krav på att pedagoger både tolkar och analyserar 
elevprestationer och formuleringar i kurs- och ämnesplaner likvärdigt för att uppnå en 
rättvis bedömning (Skolverket, 2013). Lärarna förväntas tolka kursplaner och 
kunskapskrav och utifrån dem planera undervisning och välja adekvat material till 
bedömning. Därefter ska lärarna tolka elevernas prestation i relation till ämnesområdets 
kunskapskrav för att sätta betyg eller formulera ett skriftligt omdöme. 
Tolkningsmöjligheterna skapar osäkerhet i bedömningen och likvärdiga prestationer kan 
bedömas olika av olika pedagoger och resultera i olika betygsättningar menar Skolverket 
(2013).  

För att underlätta pedagogernas bedömning utarbetades 2016 ett nationellt 
bedömningsstöd som reviderades 2018 (Skolverket, 2018b). Nationella bedömningsstödet 
i årskurs 1–3 består av två delar: läs- och skrivutveckling samt taluppfattning. Nationella 
bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling bygger på kursplanen i svenska och svenska 
som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 1 och 3. Nationella bedömningsstödet stödjer 
pedagoger i att tidigt kunna uppmärksamma elever som riskerar att få och elever som har 
läs- och skrivsvårigheter. Nationella bedömningsstödet kan enligt Skolverket (2018b) vara 
underlag för att adekvata åtgärder planeras in för elever som är i behov av extra 
anpassningar, särskilt stöd eller ytterligare utmaning.  

Enligt skolförordningen (SFS 2011:185) ska skolhuvudmannen använda nationella 
bedömningsstödet i matematik och svenska i årskurs 1. Skolhuvudmannen ska se till att 
nationella bedömningsstödet används och att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska 
vidtas efter att nationella bedömningsstödet genomförts (Skolverket, 2018b). Nationella 
bedömningsstödet ger pedagogen möjlighet att dokumentera aktuella kunskaper och på så 
vis kunna följa och iaktta utvecklingen systematiskt över tid. Att använda nationella 
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bedömningsstödet är frivilligt i årskurs 2 och 3 men rekommenderas för att göra en 
sammanfattande bedömning av en elevs utveckling och kunskapsnivå skriver Skolverket 
(2018b).  

Avstämningspunkter i Avstämning A  

Nationella bedömningsstödet består av Avstämning A-C där Avstämning A motsvarar 
kunskapsnivåerna i årskurs 1 (Skolverket, 2018b). En elev i årskurs 1 bör enligt riktlinjerna 
ha uppnått kraven för Avstämning A i slutet av årskursen. Avstämning A består av sex 
avstämningspunkter där punkt ett till fem görs individuellt med varje elev och där den sista 
punkten görs i mindre grupp eller helklass. Ingen av uppgifterna är tidsbegränsade. 
Avstämning A innehåller flera elevuppgifter med test av bokstäver, ord och läsning. I den 
första uppgiften Bokstäver ska eleven namnge samtliga bokstäver, både gemener och 
versaler som pedagogen pekar på. Eleven ska sedan benämna bokstävernas bokstavsljud. I 
nationella bedömningsstödet beskrivs att ”Eleven anses klara avstämningspunkten även om 
hon eller han har svårt för några enstaka bokstäver” (Skolverket, 2018c, s.2). I den andra 
uppgiften Ord ska eleven högläsa ord. Pedagogen ska bedöma om eleven kan avkoda orden 
och vilken typ av avkodning eleven använder. I den tredje uppgiften Teo och Tanja, ska 
eleven om den kan, läsa texten högt. Eleven ska sedan efter uppmaning peka ut ord i texten 
som pedagogen benämner. Pedagogen ställer sedan frågan Vad handlade texten 
om?  Eleven förväntas då återge vad texten handlade om. Behöver eleven stödfrågor kan 
pedagogen använda dessa. Därefter ställer pedagogen frågor till eleven för att bedöma om 
eleven kan kommentera innehållet i texten. Den sista uppgiften går ut på att eleverna, 
antingen i grupp eller helklass får höra en text via högläsning av pedagogen. ”Vid lärarens 
högläsning kan eleven visa läsförståelse frikopplat från egen avkodning” (Skolverket, 2018c, 
s. 4). Texten som ska läsas högt väljs fritt av pedagogen och ska vara en skönlitterär- eller 
faktatext. Pedagogen ska sedan samtala med klassen genom förutbestämda frågor som 
bedömningsstödet erhåller. För att klara Avstämning A ska eleven ha ”…knäckt läskoden 
och visar förståelse för innehållet” (Skolverket, 2018c, s. 4).  

I nationella bedömningsstödet redogörs hur flerspråkiga elever och elever som följer 
kursplanen i svenska som andraspråk bör bedömas ”För flerspråkiga elever och elever som 
följer kursplanen i svenska som andraspråk är det viktigt att bedömningen av 
läsutvecklingen koncentreras kring om eleven kan läsa och tala om innehållet utan krav på 
språklig korrekthet” (Skolverket, 2018b, s. 5). Vidare redogör nationella bedömningsstödet 
att ett samarbete med modersmålslärare skulle öka pedagogernas förståelse för elevens 
läsutveckling. Nationella bedömningsstödet ger slutligen rekommendationer om vilka 
åtgärder som ska ges till de elever som inte når kunskapsmålen (Skolverket, 2018c). 

Anpassningar i skolan  

Enligt skollagen är det upp till varje skola att ge alla elever den ledning och stimulans de 
behöver för att kunna utvecklas enligt skolans mål (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). 
De elever som når kunskapsmålen ska ges den ledning och stimulans som behövs för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Skolan har som uppdrag att ta hänsyn till 
samtliga elevers behov för att eftersträva lika förutsättningar. Det innebär att en elev som 
har svårt att uppfylla kunskapskraven till följd av en funktionsnedsättning (t.ex. läs- och 
skrivsvårigheter eller språkstörning) ska ges stöd som motverkar konsekvenserna av 
funktionsnedsättningen skriver Skolverket (2014a, 2014b). Att motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser innebär att pedagogen ser till elevens behov under 
hela lärprocessen samt i alla lärmiljöer. För en del elever räcker inte den ledning och 
stimulans som ges inom ramen för den ordinarie undervisningen utan eleven kan vara i 
behov av mer individinriktade stödinsatser.  

Dessa stödinsatser sätts in i form av extra anpassningar eller i form av särskilt stöd. 
Stödinsatser i form av extra anpassningar ska vara möjliga att genomföra inom ramen för 
ordinarie undervisning uppger Skolverket (2014a, 2014b). Anpassningar i form av särskilt 
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stöd är av mer genomgripande karaktär som inte är möjliga att genomföra inom ramen för 
ordinarie undervisning. För att sätta in stöd i form av extra anpassningar krävs inget 
formellt beslut. Beslut kring särskilt stöd fattas däremot av rektor och ska dokumenteras i 
ett åtgärdsprogram. Bedömningen av elevens behov av stödinsatser ska genomföras av en 
pedagog på basis av hur eleven utvecklas i förhållande till kunskapskrav och kunskapskrav 
skriver Skolverket (2014a, 2014b).  

Riktade anpassningar och insatser  

Utifrån Slofs (2017) tolkning av modellen Simple View of Reading kommer elever med 
nedsatt läsförståelse, beroende på vilken av de två bakomliggande processerna (avkodning 
eller språkförståelse) som är nedsatt, att få olika konsekvenser på inlärningssituationen. 
Stödbehovet hos elever med nedsatt läsförmåga måste baseras på nedsatt bakomliggande 
process.  McArthur et al. (2000) drar slutsatsen att vissa av de elever som identifierats med 
nedsatt läsförmåga inte får de anpassningar de behöver i skolan då resultatet i deras studie 
visade att mer än hälften av eleverna med en dyslexidiagnos även uppvisar språkliga 
svårigheter. McArthur et al. uppger att anpassningarna i skolan för elever med nedsatt 
läsförmåga är inriktade mot specifika lässvårigheter och inte mot språkliga svårigheter.  

Snowling och Hulme (2011) uppmärksammar hur svårigheter med avkodning 
respektive språkförståelse behöver behandlas med olika metoder. Enligt Gustafson och 
Samuelsson (1999) finns en risk för överanvändning av insatser riktade mot nedsatt 
avkodningsförmåga vid lässvårigheter då det generella antagandet i svensk skola är att alla 
lässvårigheter är av dyslektisk karaktär. Elever med god avkodningsförmåga, men där den 
bakomliggande processen språkförståelse är nedsatt, är inte hjälpta av insatser riktade mot 
avkodningsförmåga då orsaken till språkförståelsesvårigheter ofta ligger inom den 
semantiska domänen skriver Gustafson och Samuelsson. För elever med 
språkförståelsesvårigheter är den bakomliggande orsaken och vilka insatser som är mest 
effektiva mycket mindre känd än hos elever med specifika lässvårigheter som grund till 
nedsatt läsförståelse (Elwér, 2014). 

Elever med språkliga svårigheter har, likt elever med specifika lässvårigheter, ett stort 
behov av stöd och insatser i skolan (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). En elev 
med språkliga svårigheter behöver en mer tydlig undervisning och är ofta hjälpt av att se 
och uppleva saker och sedan samtala om dem. Den visuella förmågan är oftast starkare än 
den auditiva förmågan, vilket med fördel kan utnyttjas i lärandet skriver 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018). Hos elever med språkliga svårigheter som 
uppvisar en nedsatt läsförståelse i kontrast till en god avkodningsförmåga är det viktigt att 
språkförståelsen prioriteras i undervisningen genom att jobba med att bland annat stärka 
ordförrådet (Elwér, 2014). Även Levlin (2014) betonar att det är viktigt att jobba med 
språkförståelse hos elever med läsförståelsesvårigheter. Levlin rekommenderar insatser för 
att främja ordförråd och grammatisk kompetens. Det är av stor betydelse att det görs en 
pedagogisk kartläggning av en elevs förmågor och på så vis uppmärksammar både 
svårigheter och styrkor som kan utnyttjas i lärmiljön (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2018). Det är viktigt att anpassningarna för en elev med språkliga 
svårigheter ges i alla ämnen då språket har en avgörande roll för samtliga skolämnen.   

För elever med specifika lässvårigheter är det ordavkodningsprocessen som är 
grundproblematiken. Ordavkodningsprocessen är resurskrävande till den grad att det 
ibland inte finns några resurser över till förståelseprocessen skriver Høien och Lundberg 
(2013, s. 211). En viktig insats blir att hjälpa eleven att nå en automatiserad avkodning. 
Ibland kan det ske via kompensation, att t.ex. lyssna samtidigt som man läser. Den metod 
som har vetenskapligt underlag för avkodningssvårigheter hos barn och ungdomar kallas 
på engelska för phonics (SBU, 2014). Metoden innebär att kopplingen mellan fonem-
grafem tränas. Vidare tränas fonemisk medvetenhet på en enkel nivå och sedan ökar 
svårighetsgraden succesivt på ett strukturerat sätt. Övning enligt metoden phonics har visat 
sig förbättra elevens stavningsförmåga, fonologiska medvetenhet och läsförståelse uppger 
SBU (2014). Forskning har även gett stöd till vissa andra generella principer i arbetet med 
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personer med specifika lässvårigheter skriver Høien och Lundberg (2013, s. 213–215). 
Personer med lässvårigheter är t.ex. hjälpta av att undervisningen bygger på en 
kartläggning av elevens svårigheter. Det som framkommer bör ligga till grund för vilken 
insats som ska ges. Enligt Høien och Lundberg är det också viktigt att insatserna ges tidigt. 
Tidiga insatser hjälper elevens positiva inställning till läsning och förhindrar att en negativ 
spiral utvecklas där eleven tillslut tappar tron på sin egna förmåga och därmed intresset för 
skolan.  

I nationella bedömningsstödet ges rekommendationer om vilka åtgärder som ska ges 
till de elever som identifieras med nedsatt läsförmåga (Skolverket, 2018b). Enligt nationella 
bedömningsstödet ska de elever som ligger på gränsen eller inte förväntas nå 
kunskapskraven i slutet av årskurs 1 erbjudas stöd i form av extra anpassningar. Dessa 
anpassningar ges inom ramen för den ordinarie undervisningen i form av extra 
färdighetsträning t.ex. i läsgrupp, anpassade läromedel, enstaka specialpedagogiska 
insatser, hjälp att förstå texter och extra tydliga instruktioner. Om eleven, trots extra 
anpassningar inte når kunskapskraven, ska insatser i form av särskilt stöd ges. I nationella 
bedömningsstödet betonas att de elever som med lätthet når kunskapskraven likaså ska ges 
vidare stimulans för att kunna nå längre i sin läsutveckling. 

Åsikter om nationella bedömningsstödet i svenska 

Nationella bedömningsstödets relevans har ifrågasatts av yrkesverksamma speciallärare 
och specialpedagoger (Fridolfsson, 2018; Rådström-Drougge, 2017). Fridolfsson (2018) 
anser att det krävs god kunskap och erfarenhet om barns tidiga läs- och skrivinlärning för 
att kunna bedöma och tolka resultat från nationella bedömningsstödet, något som många 
pedagoger idag saknar. Det omöjliggör en likvärdig bedömning. Fridolfsson anser i linje 
med Carrefors och Wieslander (2017) att nationella bedömningsstödet är för tidskrävande. 
Tiden det går till att bedöma eleverna hade kunnat användas för att undervisa i läsning eller 
skrivning (Fridolfsson, 2018). För att effektivisera bedömningen anser Fridolfsson att 
screeningtest skulle vara ett bättre alternativ. För de elever som presterar lågt bör en 
fördjupad bedömning göras i efterhand.  

Bäckström och Nykäinen (2018) undersökte i ett examensarbete huruvida nationella 
bedömningsstödet i läsutveckling i årskurs 1 identifierar elever med nedsatt läsförståelse 
och avkodning. Studien innefattade 53 elever och 20 pedagoger från två 
glesbygdskommuner i norra Sverige. Genom en enkät behandlade Bäckström och Nykäinen 
åsikter om nationella bedömningsstödets tillförlitlighet och hur elevens resultat följs upp i 
vidare undervisning. Resultatet visade att 90% av de tillfrågade pedagogerna anser att 
bedömningsstödet inte ger tillräcklig information om elevernas läsförmåga. Av de 
tillfrågade pedagogerna svarade 70% att de inte fått någon informations- eller 
introduktionsutbildning om nationella bedömningsstödet och 47% av de tillfrågade svarade 
att de använder resultatet på nationella bedömningsstödet till planering av den fortsatta 
undervisningen skriver Bäckström och Nykäinen. Även Carrefors och Wieslander (2017) 
undersökte huruvida pedagoger utvecklar sin läsundervisning på basis av elevers resultat 
på nationella bedömningsstödet i årskurs 1. Samtliga pedagoger uppgav att resultatet från 
nationella bedömningsstödet används i planering av vidare undervisning.  

Bäckström och Nykäinen (2018) använde sig av avkodningstestet Ordkedjor och 
läsförståelsetestet LäSt för att kartlägga elevers läsförmåga i årskurs 2 och sedan jämföra 
med respektive elevs resultat från nationella bedömningsstödet i årskurs 1. Resultatet i 
studien visade att nationella bedömningsstödet identifierade 8% av eleverna med nedsatt 
läsförmåga. Bäckströms och Nykäinens avkodningstest identifierade 28% av eleverna, 
motsvarande stanine 1-2. Läsförståelsetestet identifierade 36,5% av eleverna, motsvarande 
stanine 1-2. Bäckström och Nykäinen menar att resultatet visar att nationella 
bedömningsstödet godkänner elever som inte har åldersadekvat läsförmåga. 

Sammanfattningsvis visar Bäckström och Nykäinens (2018) examensarbete att 
nationella bedömningsstödet godkänner elever med nedsatt läsförmåga. Läsförmågan har 
visat sig ha en avgörande betydelse för akademisk framgång, likaså har man sett att 
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språkförståelsen är central. Det saknas forskning om hur nationella bedömningsstödet 
identifierar elever med nedsatt läsförmåga. Utifrån en logopedisk syn är det relevant att 
undersöka om de som identifieras på nationella bedömningsstödet även har nedsatt 
språkförståelse. Modellen Simple view of reading redogör hur nedsatt läsförståelse kan 
bero på både nedsatt språkförståelse eller nedsatt avkodning. Aktuell studie förväntas bidra 
med värdefull kunskap kring nationella bedömningsstödet.  

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om nationella bedömningsstödet för läsutveckling i 
årskurs 1 identifierar andra elever än standardiserade och normerade screeningtest 
genomförda i årskurs 2. Syftet var vidare att undersöka om de elever som identifierats med 
nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet även uppvisar språkliga svårigheter 
samt hur pedagogerna använder resultatet på nationella bedömningsstödet för planering 
av vidare insatser.  
 

Forskningsfrågor 

● Har de elever som identifierats med nedsatt avkodningsförmåga i årskurs 2 
identifierats med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet i årskurs 1? 

● Har de elever som identifierats med nedsatt läsförståelse i årskurs 2 identifierats 
med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet i årskurs 1? 

● Har de elever som identifierats med nedsatt läsförmåga på nationella 
bedömningsstödet i årskurs 1 nedsatt språkförståelse i årskurs 2?  

● Hur påverkar resultatet på nationella bedömningsstödet pedagogernas planering av 
insatser?  

Metod 

Deltagare 

Elever  

Studien inkluderade 41 elever (22 flickor och 19 pojkar) från tre årskurs 2 klasser från två 
olika skolor i en norrländsk universitetsstad. Endast elever i klasser där nationella 
bedömningsstödet genomförts i årskurs 1, samt där Diagnostiskt läs- och skrivprov (DLS) 
läsförståelse har genomförts under vårterminen i årskurs 2 inkluderades i studien.  Två av 
de deltagande eleverna läser enligt kursplanen svenska som andraspråk. Utöver dessa två 
elever var fyra elever flerspråkiga. 

Pedagoger 

De tre pedagoger som ansvarar för genomförandet av nationella bedömningsstödet i de 
deltagande klasserna deltog i en intervju. Även en speciallärare som ansvarar för extra 
anpassningar för två av de tre deltagande klasserna deltog i intervjun. Pedagogerna var 
utbildade till grundskollärare F-6 och en pedagog var även utbildad speciallärare. Samtliga 
pedagoger som deltog i studien hade fått en introduktions- och informationsutbildning i 
hur nationella bedömningsstödet ska tillämpas. 
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Klasser 

I de deltagande klasserna har nationella bedömningsstödet genomförts i årskurs 1. Utöver 
nationella bedömningsstödet har DLS läsförståelse genomförts på vårterminen i årskurs 2. 
I en av klasserna har även en kompletterande screening av stavningsförmågan med DLS 
stavning gjorts. I de två andra klasserna kompletterades nationella bedömningsstödet med 
avkodningstestet Lexplore.   

Material 

Screeningtester som användas i logopedisk klinisk verksamhet vid utredning av 
lässvårigheter inkluderar DLS för bedömning av läsförståelse (Järpsten & Taube, 2013) 
samt Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? för bedömning av avkodningsförmåga (Olofssons, 
1994). Även språkliga test som till exempel Test for Reception of Grammar (TROG-2) 
(Bishop, 2003) kan används som en del i ett testbatteri för att kunna 
differentialdiagnostisera mellan språkstörning och specifika lässvårigheter samt vid 
diagnostisering av språkstörning (Slof, 2017).  

Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? 

Vilket låter rätt? (fonologisk avkodning) och Vilket är rätt? (ortografisk avkodning) 
användes för att testa ordavkodningsförmågan (Olofssons, 1994). I den ortografiska delen 
är uppgiften att avgöra vilket av två ord som är ortografiskt korrekt. Båda orden har lika 
fonologiska form. Exempelvis: Vilket är rätt, morgon eller mårgon?. I den fonologiska 
delen är uppgiften att avkoda nya stavningar av både kända och okända ord och avgöra 
vilket av orden som är en homofon av ett känt ord. Exempelvis: Vilket av belk, bärj eller 
pulg låter som ett riktigt ord? Tidsbegränsningen är 2 minuter per test och eleverna arbetar 
så långt de hinner under den avsatta tiden. Testet administrerades i helklass enligt manual. 
Syftet med testen är att få information om läsarens ordavkodningsförmåga. Då Vilket är 
rätt? och Vilket låter rätt? mäter antal rätt svarade uppgifter under en given tid kan enligt 
Olofsson (1994) ingen traditionell reliabilitetsberäkning göras. Olofsson redogör att 
korrelationen mellan Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? varierar mellan 0, 44 och 0,58, 
vilket anses vara tillräckligt högt för att motivera testen som mått på avkodningsförmåga. 
Olofsson visar även på ett starkt samband med andra avkodningstest, vilket tyder på en god 
reliabilitet.   

Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? är normerade för elever i årskurs 4–9. Då aktuell 
studie undersökte elever i årskurs 2 användes normer från Levlin (2014). Normerna baseras 
på 187 elever i årskurs 2. Normerna för Vilket låter rätt?, visar på ett minimum värde på 1 
poäng och ett maxvärde på 28 poäng, vilket motsvarar ett medelvärde på 10,8 (SD 5,3). 
Skevhet beräknades till 0,39. Normerna för Vilket är rätt?, visar på ett minimum värde på 
0 och ett maxvärde på 57, vilket motsvarar ett medelvärde på 19,5 (SD 11,6). Skevhet 
beräknades till 1,04.  

Test for Reception of Grammar (TROG-2) 

TROG-2 (Bishop, 2003) är ett testmaterial konstruerat för att specifikt mäta förståelsen av 
grammatiska kontraster i form av ordföljd, ordböjningar och funktionsord i åldrarna 4-16. 
Testet är översatt och anpassat efter svenska grammatiska kontraster av Garsell (2009). 
Testet består av 80 uppgifter som högt läses upp av testledaren. Svarsalternativen till varje 
uppgift består av fyra bilder. En av bilderna är matchad med testmeningen medan de andra 
tre bilderna innehåller lexikala eller grammatiska distraktioner. Uppgifterna i testet är 
ordnade efter svårighetsgrad. Elevens uppgift är att matcha testmeningen med rätt bild. 
Testet administrerades enligt manual och tog ca. 15 minuter per elev. Bishop (2003) 
beskriver hur TROG-2 kan användas bland annat i utredning av läs- och skrivsvårigheter 
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och språkstörningar för att bedöma receptiv grammatisk språkförståelse. Reliabiliteten 
uppmätt med Cronbach alfa är uppmätt till 0, 89.   

Diagnostiskt läs- och skrivprov (DLS) 

DLS (Järpsten & Taube, 2013) för skolår 2 är ett screeningmaterial som består av fyra 
delprov: läsförståelse, ordförståelse, rättstavning och samma ljud. Materialet kan 
användas för analys av läs- och skrivsvårigheter. Testledarna i aktuell studie använde 
resultatet från deltestet läsförståelse som klasserna i enlighet med manualen har genomfört 
i februari i årskurs 2. Testet syftar till att undersöka elevers förmåga att läsa och förstå 
skönlitterära texter. Testet består av 18 uppgifter med fyra svarsalternativ på vardera fråga. 
Uppgifternas svårighetsgrad är blandad genom testet. Eleverna hade 30 minuter på sig att 
genomföra uppgifterna och testet administrerades enligt manual i grupp. Reliabiliteten för 
DLS läsförståelse i årskurs 2 är uppmätt till 0,80 med Cronbach alfa.  

Intervju 

En intervju (se Appendix A) utformades för att kunna besvara forskningsfrågan ”Hur 
påverkar resultatet på nationella bedömningsstödet pedagogernas planering av insatser?”. 
Intervjun innehöll nio frågor. För att inhämta relevant kontextuell information ställdes 
frågor som berörde pedagogernas utbildning, informations- eller introduktionsutbildning 
om nationella bedömningsstödet, kompletterande screeningverktyg och pedagogernas 
åsikter om nationella bedömningsstödet. Den kontextuella informationen togs med i 
tolkning av resultatet.  

Genomförande 

Pilotstudie 

En pilotstudie av testförfarande och intervju genomfördes i en klass i årskurs 3 i samma 
kommun som de övriga klasserna. I pilotstudien deltog 19 elever. Samtliga elever testades 
med Vilket låter rätt? och Vilket är rätt? och fyra elever testades med TROG-2. 
Pilotstudiens syfte var att erhålla testerfarenhet och upptäcka eventuella brister i 
administreringen. Vid den logopedutbildning testledarna studerar får studenter inte 
undervisning i eller erfarenhet av att administrera testning i helklass och därför ansågs en 
pilotstudie vara av stor vikt. Inför pilotstudien följdes samma kontaktförfarande som vid 
aktuell studie. Även intervjun genomfördes med den pedagog som var ansvarig för 
administrering av nationella bedömningsstödet i den aktuella klassen. Utifrån pilotstudien 
förtydligades några av intervjufrågorna.  

Rekrytering 

För rekrytering skickades ett massutskick ut till majoriteten av lågstadieskolor inom 
kommunen. Utskicket innehöll allmän information om studiens syfte och genomförande 
(se Appendix B). De pedagoger som var intresserade att delta i studien tog därefter kontakt 
med testledarna. Vidare skickades ytterligare information till de pedagoger som var 
intresserade av att delta i studien. Samtyckesblanketter till elever (se Appendix C), 
pedagoger (se Appendix D), information till vårdnadshavare (se Appendix E) och 
information till pedagogerna (se Appendix F) skickades därefter via mejl till pedagogerna 
som valt att delta. Pedagogerna vidarebefordrade sedan samtyckesblankett och information 
till berörda vårdnadshavare gällande godkännande om att delta i studien. Även 
godkännande av tillgång till resultat på nationella bedömningsstödet och DLS läsförståelse 
efterfrågades. Utöver det fick vårdnadshavarna genom att kryssa i en ruta på 
samtyckesblanketten ta ställning till återgivning av enskild elevs resultat till ansvarig 
pedagog.  
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Materialinsamling 

Materialinsamlingen inleddes i början av skoldagen och fortgick under dagens gång. 
Eleverna fick innan materialinsamlingen muntlig information om studiens syfte och 
information om att deltagande i studien var frivilligt. Samtyckesblanketter från 
vårdnadshavarna tillhandahölls från ansvarig pedagog. För att eftersträva inkludering 
under testtillfället testades samtliga 56 elever i de deltagande klasserna med 
ordavkodningstesten Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? i helklass. För de 15 elever vars 
vårdnadshavare inte godkänt deltagande kasserades blanketterna från Vilket är rätt? och 
Vilket låter rätt? efter testning och eleverna exkluderades ur studien. Endast de elever vars 
vårdnadshavare lämnat samtycke testades med TROG-2.  

Samma testledare hade samma uppgift under de tre testen vid samtliga testtillfällen 
för att eftersträva enhetlighet under testningen. Materialinsamlingen inleddes med 
ordavkodningstesten Vilket är rätt? och Vilket låter rätt?. Efter ordavkodningstesten 
fortsatte eleverna sin skoldag enligt schema och eleverna testades individuellt med TROG-
2 i ett till klassrummet närliggande grupprum. 	

Ordavkodningstesten Vilket låter rätt? och Vilket är rätt? administrerades enligt 
manual och instruktioner gavs muntligt till deltagarna. Det fonologiska avkodningstestet 
Vilket låter rätt? administrerades först av ena testledaren och därefter administrerades det 
ortografiska deltestet Vilket är rätt? av andra testledaren. Testtillfället i helklass tog ca. 20 
minuter. Deltagarna noterade sina svar på tilldelad testblankett. Testet TROG-2 
administrerades enligt manual och testningen genomfördes i ett tyst rum och tog ca. 15 
minuter per elev. Båda testledarna satt med under testsituationen där den ena läste upp 
testmeningarna medan den andra förde protokoll. 	

Deltagarna avidentifierades genom ett kodsystem där varje deltagare, genom ett 
försättsblad, tilldelades en kod. Försättsbladet avlägsnades sedan från testblanketterna och 
sammanställdes i en kodmall. Testblanketterna och kodmallen förvarades separat för att 
säkerställa deltagarnas integritet. Materialet förvarades och hanterades så att ingen 
obehörig hade tillgång till det.	

Efter testningen genomfördes en intervju med de pedagoger som var ansvariga för 
genomförandet av nationella bedömningsstödet i de aktuella klasserna. Detta för att 
utvärdera hur pedagogerna använder resultatet från nationella bedömningsstödet för 
planering av vidare insatser. Innan intervjun inleddes kontrollerades att pedagogerna tagit 
del av informationen om studien och samtyckesblankett fylldes i. Intervjun leddes av båda 
testledarna. Intervjuerna spelades in med testledarnas telefoner. Intervjuerna sparades 
sedan på ett USB-minne som hanterades och förvarades så att ingen obehörig hade tillgång 
till det.  

Efter resultatsammanställning kontaktades ansvariga pedagoger för återgivning av 
resultat för de elever vars vårdnadshavare godkänt återgivning. Pedagogerna fick även en 
kort beskrivning av de genomförda testen (se Appendix G). 

Reliabilitet 

Screeningtesten DLS läsförståelse, Vilket är rätt?, Vilket låter rätt? och TROG-2 är 
normerade och anses ha god reliabilitet. Under utbildning vid logopedprogrammet har 
testledarna utbildats i att administrera och leda test. Testledarna har specifik kunskap och 
vana av administrering av testen TROG-2 och Vilket låter rätt? och Vilket är rätt? från 
verksamhetsförlagd utbildning i klinisk logopedisk verksamhet. 

Insamlad data från de tre testen Vilket är rätt?, Vilket låter rätt? och TROG-2 
rättades enskilt och enligt manual av båda testledarna. Vid rättning av testen var testledarna 
inte medvetna om vilka deltagare som hade identifierats på nationella bedömningsstödet. 
Interbedömarreliabiliteten beräknades genom att totalpoängen från respektive test som 
respektive testledare rättat jämfördes med varandra. Interbedömarreliabiliteten uppmättes 
till 99,2%. I de fall där det fanns en differens i totalpoängen kontrollräknades testet av båda 
testledarna. Därefter sammanställdes resultatet i ett Excel-dokument. 
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Analys 

Resultatet på nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och resultatet på DLS läsförståelse 
som gjordes i februari i årskurs 2 tillhandahölls av de pedagoger som var ansvariga för de 
deltagande klasserna. Resultatet från ordavkodningstesten Vilket låter rätt? och Vilket är 
rätt? jämfördes mot normerna från Levlin (2014). Resultaten från DLS läsförståelse, Vilket 
är rätt? och Vilket låter rätt? genomförda i årskurs 2 jämfördes vidare med respektive elevs 
resultat på nationella bedömningsstödet från årskurs 1.  Detta för att söka svar på 
forskningsfrågorna ”Har de elever som identifierats med nedsatt avkodningsförmåga i 
årskurs 2 identifierats med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet i årskurs 
1?” och ”Har de elever som identifierats med nedsatt läsförståelse i årskurs 2 identifierats 
med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet i årskurs 1?”. Resultatet från testet 
TROG-2 jämfördes därefter med resultatet på nationella bedömningsstödet. Detta för att 
söka svar på forskningsfrågan ”Har de elever som identifierats med nedsatt läsförmåga på 
nationella bedömningsstödet i årskurs 1 nedsatt språkförståelse i årskurs 2?”.  

I enlighet med testens manualer gavs möjligheten att omvandla elevernas råpoäng 
från DLS läsförståelse, TROG-2, Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? till 
standardavvikelser. Standardavvikelse är ett spridningsmått som beskriver den 
genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet (Frisk, 2018). Gränsen för när en elev ska ses 
som identifierad sattes vid 1 SD under medelvärdet i respektive test. 

Intervjuerna transkriberades ortografiskt och analyserades sedan för att besvara 
forskningsfrågan ”Hur påverkar resultatet på nationella bedömningsstödet pedagogernas 
planering av insatser?”. Intervjun gav testledarna kvalitativ information om pedagogernas 
åsikter om nationella bedömningsstödet och hur resultatet används som stöd i vidare 
planering av insatser. Svaren från intervjufrågorna som besvarar forskningsfrågan 
analyserades för att hitta teman. Därefter presenterades svaren i löpande text med exempel 
i citat. Pedagogerna i studien har tilldelats fiktiva namn, vilka är Sam, Kim, Charlie och 
Robin. Utifrån etiska aspekter valdes könsneutrala namn. 

Resultat 

Resultatet inleds med en sammanställning av elevernas resultat på nationella 
bedömningsstödet. Därefter presenteras insamlat material från screeningtesten DLS 
läsförståelse, Vilket är rätt?, Vilket låter rätt? och TROG-2. Vidare presenteras antal elever 
som identifierats med nedsatt avkodningsförmåga, nedsatt läsförståelse och nedsatt 
språkförståelse i screening samt identifierats på nationella bedömningsstödet. Slutligen 
redovisas i vilken grupp eleverna placerar sig i förhållande till Simple view of readings 
grupperingar efter att de har identifierats med avkodningstesten Vilket låter rätt?, Vilket 
är rätt? och språkförståelsetestet TROG-2. 

Nationella bedömningsstödet i årskurs 1 

Tabell 1 presenterar elevernas resultat på nationella bedömningsstödet. Av de 41 eleverna 
identifierades 13 (32%) med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet i årskurs 
1. De elever som inte nådde kriterierna i nationella bedömningsstödet delades, i två av de 
tre deltagande klasserna, in i grupperna gula och röda, vilket var skolans egen tillämpning. 
De gula representerade de elever som klarade fler än två avstämningspunkter men inte alla 
och de röda representerade de elever som klarat två eller färre avstämningspunkter. 
Indelningen gjordes på samma sätt i den tredje klassen med hjälp av ansvarig 
specialpedagog på den skola där indelningen tillämpades.  

Två av eleverna läser enligt kursplanen svenska som andraspråk. Båda dessa elever 
identifierades på nationella bedömningsstödet. Utöver dessa två var fyra elever 
flerspråkiga, ingen av dessa elever identifierades med nationella bedömningsstödet.  
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Tabell 1. Antal godkända och icke godkända på nationella bedömningsstödet årskurs 1 

 

Screeningtesten i årskurs 2 

Tabell 2 visar testresultaten från screeningtesten utförda i årskurs 2 i medelvärde och 
standardavvikelse i poäng för testen Vilket är rätt?, Vilket låter rätt?, DLS läsförståelse och 
TROG-2. För DLS läsförståelse presenteras även medelvärde i stanine och för TROG-2 
presenteras medelvärde i percentil. Medelvärdet på DLS läsförståelse mätt i stanine var 4,9 
och medelvärdet i TROG-2 mätt i percentil var 48,2, vilket ligger inom genomsnittet enligt 
testens normeringar. På avkodningstesten Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? visade 
medelvärdet att eleverna befinner sig inom normalspannet (Levlin, 2014). 
 
Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för elever i årskurs 2 i screeningtesten DLS 
läsförståelse, Vilket är rätt?, Vilket låter rätt? och TROG-2  
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Elever som identifierats på screeningtesten i årskurs 2 och på nationella 
bedömningsstödet i årskurs 1  

Tabell 3 presenterar antal elever som identifierades med nedsatt avkodningsförmåga (≤-1 
SD) i Vilket låter rätt? eller Vilket är rätt? i årskurs 2 och hur många elever som 
identifierades med nedsatt avkodningsförmåga i de båda testen tillsammans. På Vilket låter 
rätt? identifierades 11 (27%) av 41 elever med nedsatt avkodningsförmåga. Av dessa läste 1 
elev enligt läroplanen svenska som andraspråk. På Vilket är rätt? identifierades 9 (22%) av 
41 elever med nedsatt avkodningsförmåga. Totalt identifierades 14 (34%) av 41 elever med 
nedsatt avkodningsförmåga på något eller båda avkodningstesten. Av dessa 14 elever med 
≤-1 SD identifierades 8 elever (57%) med nedsatt läsförmåga på nationella 
bedömningsstödet. Det är en högre andel än förväntat som hade ≤-1 SD i Vilket låter rätt? 
och Vilket är rätt? än de förväntade 15,8% enligt normalfördelningen.  

Tabell 3 presenterar även antal elever som identifierades med nedsatt läsförståelse 
(≤-1 SD) på DLS läsförståelse i årskurs 2. Av dessa 8 elever (20%) (N=41) med ≤-1 SD 
identifierades 7 elever (88%) med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet. Det 
är en högre andel elever än förväntat som hade ≤-1 SD i DLS läsförståelse än de förväntade 
15,8% enligt normalfördelningen.  

Slutligen visar tabell 3 antal elever som identifierades med nedsatt språkförståelse (≤-
1 SD) på TROG-2 i årskurs 2. Av dessa 5 elever (12%) (N=41) med ≤-1 SD identifierades 2 
elever (40%) med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet. Av dessa läser 1 elev 
enligt läroplanen svenska som andraspråk. Det är en lägre andel elever som hade ≤-1 SD i 
TROG-2 än de förväntade 15,8% enligt normalfördelningen.  
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Tabell 3. Antal elever som identifierades med nedsatt läsförståelse, nedsatt 
avkodningsförmåga och nedsatt språkförståelse (≤-1 SD) på screeningtesten samt 
identifierades på nationella bedömningsstödet (N=41) 

 
*Gruppen ≤-1 SD innehåller de elever som presterade minst 1 SD under medelvärdet. Då 
standardavvikelsen i Levlins (2014) normer, är hög kunde inte gränsen för - 2 SD fastställas.  

Elever grupperade utifrån modellen Simple view of reading 

I figur 4 redovisas hur eleverna kan placeras i olika grupper utifrån modellen Simple view 
of reading. I gruppen blandade svårigheter kategoriserades de elever som identifierades 
med nedsatt språkförståelse på TROG-2 och nedsatt avkodningsförmåga med något eller 
båda av avkodningstesten Vilket låter rätt? och Vilket är rätt?. Totalt identifierades 0 (0%) 
av 41 elever med blandade svårigheter. I gruppen specifika förståelsesvårigheter 
kategoriserades de elever som identifierades på TROG-2. Totalt identifierades 5 (12%) av 41 
elever med specifika förståelsesvårigheter. Av dessa 5 identifierades 2 elever (40%) med 
nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet. I gruppen specifika 
avkodningssvårigheter kategoriserades de elever som identifierades med något eller båda 
av avkodningstesten Vilket låter rätt? och Vilket är rätt?. Totalt identifierades 14 (34%) av 
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41 elever med specifika avkodningssvårigheter. Av dessa 14 identifierades 8 elever (57%) på 
nationella bedömningsstödet. I gruppen normalt utvecklad läsförmåga kategoriserades de 
elever som varken identifierades på TROG-2 eller något av avkodningstesten Vilket låter 
rätt? och Vilket är rätt?. Totalt identifierades 23 (56%) av 41 elever med normalt utvecklad 
läsförmåga. Av dessa 23 identifierades 3 elever (13%) med nedsatt läsförmåga på nationella 
bedömningsstödet. 

I gruppen specifika förståelsesvårigheter identifierades 1 elev (20%) (n=5) med 
nedsatt läsförståelse på DLS läsförståelse. I gruppen specifika avkodningssvårigheter 
identifierades 6 elever (43%) (n=14) med nedsatt läsförståelse på DLS läsförståelse. I 
gruppen normalt utvecklad läsförmåga identifierades 1 elev (4%) (n=23) med nedsatt 
läsförståelse med DLS läsförståelse. 

 

 
Figur 4. Gruppering av eleverna utifrån modellen Simple view of reading på basis av 
identifiering med testen Vilket låter rätt?, Vilket är rätt? och TROG-2. De mörkblå 
prickarna är de elever som identifierades med nedsatt läsförmåga på nationella 
bedömningsstödet i årskurs 1. De gråa prickarna är elever som är godkända på nationella 
bedömningsstödet. De ljusblå cirklarna är elever som identifierades med nedsatt 
läsförståelse i DLS läsförståelse. 
 

Sammanfattningsvis identifierades 13 (32%) av de 41 eleverna som deltog i studien på 
nationella bedömningsstödet. Med screeningtesten DLS läsförståelse, Vilket är rätt? och 
Vilket låter rätt? identifierades 16 (39%) av 41 elever med nedsatt läsförmåga. TROG-2 
exkluderades i jämförelsen på grund av att nationella bedömningsstödet inte avser mäta 
språklig förmåga. Av de 16 eleverna som identifierades med screeningtesten var 7 elever 
(44%) inte identifierade med nationella bedömningsstödet i årskurs 1. Av de 13 elever som 
identifierades med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet har 4 elever (31%) 
inte identifierats med något av screeningtesten DLS läsförståelse, Vilket är rätt? och Vilket 
låter rätt?.  
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Pedagogiska insatser 
I följande avsnitt redogörs pedagogernas svar från intervjun. Svaren analyserades för att 
besvara forskningsfrågan ”Hur påverkar resultatet på nationella bedömningsstödet 
pedagogernas planering av insatser?”.  

Samtliga pedagoger använder resultatet från nationella bedömningsstödet i 
läsutveckling i årskurs 1 för planering av fortsatt undervisning. T.ex. beskriver Kim hur hen 
utifrån resultatet planerar vidare undervisning: ”Jag försöker ju utifrån det jag får reda på 
att säga till specialpedagogen att de här eleverna vill jag att du har extra lästräning med, 
extra stavning med, läsförståelse eller jamen vad det nu kan vara [...]”.  

Insatserna som ges är nivåanpassade efter individuella svårigheter i samtliga klasser 
som deltog i studien. Insatserna ges både till enskilda elever men sker också på gruppnivå i 
form av t.ex. intensiva träningsperioder, specialpedagogiska insatser, läsprojekt och genom 
samarbete med vårdshavarna. T.ex. förklarar Charlie hur de på skolan hen jobbar på 
anpassar insatserna utifrån om eleverna identifierats som röda eller gula på nationella 
bedömningsstödet: ”Då, dom som är röda sätter vi alltid in åtgärder direkt. En del av de 
gula. Vi satsar på intensivträningsperioder hårt för årskurs 1 andra terminen och årskurs 2. 
[...] Hitta dom vart dom är, varför det är försenat, börja och backa tillbaka till ljud- bokstav. 
[...] Gå vidare mot avkodningsträning och repeterad läsning”. Robin beskriver också hur 
dessa insatser utformas på hens skola: ”Vissa elever har ju läst tillsammans med 
speciallärare och haft lite extra träning, men [...] många anpassningar är inte anpassningar 
alls, utan det är sånt som alla har gjort och sånt som alla har gynnats av”. 

Insatser tillämpas även i form av diverse anpassade lärverktyg och läromedel. 
Lärverktygen innefattar exempelvis att eleverna har tillgång till talsyntes och individuella 
scheman. Eleverna har även anpassade läromedel baserat på aktuell kunskapsnivå.  T.ex. 
berättar Sam hur hen i klassen anpassar läromedel till elevernas olika kunskapsnivåer: ”Vi 
läste kapitelböcker och gjorde läsförståelsefrågor till dom då också hade vi olika nivåer”. 
Även Robin beskriver hur de använder lärverktyg i form av talsyntes i den klass hen 
ansvarar för: ”[...] talsyntes, men det är ju också sånt som alla haft möjlighet att välja”.   

Två deltagare uttryckte tron på att det är viktigt att hitta elevens motivation och 
intresse för läsning. Exempelvis redogör Kim hur de har jobbat med att hitta ett intresse för 
läsning i klassen: ”[...] dom som inte läser jamen dom tycker att det finns inga bra böcker, 
så bara det att fokusera på att de ska hitta en bra bok och inte välja en likadan bok som en 
kompis har valt, eller valt på omslaget och sen har det varit en jättetjock bok, så mycket bara 
såna anpassningar att man som har försökt hitta till dom”. 

Diskussion 

I aktuell studie undersöktes om nationella bedömningsstödet i läsutveckling som är 
obligatoriskt att genomföra i årskurs 1 identifierar samma elever som standardiserade och 
normerade screeningtest som används i klinisk logopedisk verksamhet. I studien 
undersöktes även om de elever som identifierats med nedsatt läsförmåga på nationella 
bedömningsstödet i årskurs 1 uppvisar språkliga svårigheter i årskurs 2. Genom en intervju 
besvarades frågan hur resultatet på nationella bedömningsstödet påverkar pedagogernas 
planering av vidare insatser. Studien förväntades bidra med värdefull kunskap om 
nationella bedömningsstödet. 

Resultatet i aktuell studie visade att nationella bedömningsstödet identifierade 13 
(32%) av 41 elever med nedsatt läsförmåga i årskurs 1. Screeningtesten Vilket är rätt? och 
Vilket låter rätt? och DLS läsförståelse genomförda i årskurs 2 identifierade 16 (39%) av 41 
elever med nedsatt läsförmåga i årskurs 2. Av de 16 eleverna som identifierades med 
screeningtesten var 7 elever (44%) inte identifierade med nationella bedömningsstödet i 
årskurs 1. Aktuell studie visade även att samtliga pedagoger som deltog i intervjun använder 
resultatet från nationella bedömningsstödet som underlag vid planering av insatser.     
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I enlighet med tidigare examensarbete (Bäckström & Nykäinen, 2018) visade 
resultatet i aktuell studie att nationella bedömningsstödet godkänner elever som har 
nedsatt avkodning och läsförståelse. Även Drougge (2017) påpekar att nationella 
bedömningsstödet godkänner elever med brister i avkodningen.  

Insatser utformade utifrån nationella bedömningsstödet  

I aktuell studie använde samtliga pedagoger resultatet på nationella bedömningsstödet i 
läsutveckling som underlag för planering av insatser, vilket är i linje med Carrefors och 
Wieslanders (2017) examensarbete. Dessa resultat har emellertid inte beskrivits av 
Bäckström och Nykäinen (2018). 

Som svar på intervjufrågan ”Tycker du att nationella bedömningsstödet ger tillräckligt 
med information om en elevs läsförmåga?” antydde dock de flesta pedagoger i intervjun att 
nationella bedömningsstödet inte ger tillräcklig information om elevers läsförmåga. En av 
pedagogerna berättade att nationella bedömningsstödet endast ger en fingervisning av vilka 
svårigheter som en elev har och att det är i det vardagliga skolarbetet som pedagogen får en 
helhetsbild av elevers läsförmåga och att utifrån den helhetsbilden planeras insatserna. Det 
indikerar på att de insatser som ges inte endast baseras på bedömningen med nationella 
bedömningsstödet. Samtliga pedagoger uppgav i intervjun att de utöver nationella 
bedömningsstödet även genomför andra screeningtest för att kartlägga elevernas 
läsförmåga. Då pedagogerna även använder kompletterande screeningtest kan författarna 
av aktuell studie inte dra slutsatsen att alla insatser som ges baseras på resultat från 
nationella bedömningsstödet. Då samtliga pedagoger och skolor väljer att genomföra 
kompletterande screeningverktyg väcks funderingar om hur stor tillit pedagogerna har till 
nationella bedömningsstödet. Att pedagogerna utöver nationella bedömningsstödet väljer 
att genomföra kompletterande screeningar innebär också att ytterligare tid tas från 
elevernas undervisning i läsning. 

Det var fyra elever som identifierades med nedsatt läsförmåga med nationella 
bedömningsstödet i årskurs 1 som däremot inte identifierades med Vilket låter rätt?, Vilket 
är rätt? eller DLS läsförståelse. Resultatet kan förklaras av att de fyra eleverna har fått 
insatser mellan bedömningen med nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och 
screeningtesten i årskurs 2 då det i nationella bedömningsstödet ges rekommendationer om 
de åtgärder som ska ges till de elever som inte uppfyller kunskapskraven (Skolverket, 
2018b). Däremot finns det emellertid fler tänkbara förklaringar. Dagsform kan påverka hur 
eleven presterar under testningen. Det kan heller inte uteslutas att elevernas resultat på 
nationella bedömningsstödet kan vara feltolkat eftersom nationella bedömningsstödet 
bygger på att pedagogerna ska tolka elevernas prestationer i förhållande till kunskapskrav.  

Flerspråkighet  

Två av eleverna som deltog i studien läser enligt kursplanen svenska som andraspråk. Båda 
identifierades med nedsatt läsförmåga på nationella bedömningsstödet i årskurs 1. På 
screeningtesten identifierades en av eleverna med nedsatt språkförståelse på TROG-2. Den 
andra identifierades med nedsatt avkodning på Vilket låter rätt?.  Ytterligare fyra elever är 
flerspråkiga. Av dessa fyra identifierades ingen elev på nationella bedömningsstödet i 
årskurs 1. På screeningtesten identifierades en elev med både nedsatt avkodning och 
nedsatt läsförståelse. Att dessa elever identifierades med screeningtesten och nationella 
bedömningsstödet behöver inte bero på nedsatt läsförmåga utan skulle även kunna 
förklaras av grad av exponering för svenska språket. 

En missuppfattning är att flerspråkiga barn uppvisar en mer långsam språkutveckling 
än enspråkiga barn (Salameh, 2008 s. 150–151). Missuppfattningen leder till en mer osäker 
identifiering, vilket leder till både över- och underidentifiering av flerspråkiga barn. En 
korrekt bedömning av flerspråkiga individer är komplext, vilket kräver utbildade 
pedagoger. 
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Trots författarnas kunskap om bedömning av flerspråkighet upplevs det svårt att tolka hur 
manualen till nationella bedömningsstödet förespråkar att bedömningen ska genomföras. 
Skolverket (2018b) skriver att elever som är flerspråkiga och läser enligt ordinarie kursplan 
i svenska ska bedömas på samma sätt som elever som läser enligt kursplanen svenska som 
andraspråk. Att bedöma en flerspråkig elev som läser enligt kursplanen svenska som 
andraspråk som kan ha varit i Sverige i t.ex. 1 år på ett likvärdigt sätt som en flerspråkig elev 
som är född i Sverige men pratar ett ytterligare språk i hemmet blir problematiskt. Dessa 
elever har olika typer av flerspråkighet och därmed olika förutsättningar. 

Utbildade pedagoger 

Idag finns det många pedagoger som saknar både utbildning, kunskap och erfarenhet av 
läs- och skrivundervisning (Fridolfsson, 2017). I de klasser som deltog i aktuell studie 
genomfördes nationella bedömningsstödet av den pedagog som är klassansvarig. I studien 
var alla pedagoger utbildade 1–6 lärare och hade genomgått en introduktionsutbildning om 
nationella bedömningsstödet. Även i Bäckström och Nykäinens (2018) examensarbete var 
majoriteten av pedagogerna utbildade lärare (en var under utbildning). Däremot uppgav 
70% av pedagogerna i Bäckström och Nykäinens examensarbete att de inte fått någon 
informations- eller introduktionsutbildning om nationella bedömningsstödet. 

Trots att det i aktuell studie användes andra tester än i Bäckström och Nykäinens 
(2018) examensarbete förefaller resultatet överensstämma. I båda studierna identifierades 
fler elever med nedsatt läsförmåga med standardiserade och normerade screeningtest än 
vad nationella bedömningsstödet identifierade i årskurs 1. Skillnaden mellan hur många 
som identifierades på nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och screeningtesten 
genomförda i årskurs 2 är dock mindre i aktuell studie än i Bäckström och Nykäinens (2018) 
examensarbete. I Bäckström och Nykäinens examensarbete identifierades 8% med nedsatt 
läsförmåga på nationella bedömningsstödet och 36,5% identifierades med nedsatt 
läsförståelse samt 28% identifierades med nedsatt avkodning med screeningtesten i årskurs 
2. I aktuell studie identifierades 32% med nedsatt läsförmåga på nationella 
bedömningsstödet i årskurs 1, 20% identifierades med nedsatt läsförståelse och 34% 
identifierades med nedsatt avkodning med screeningtesten i årskurs 2. En möjlig förklaring 
till skillnaden mellan resultaten kan vara att samtliga pedagoger i aktuell studie fått en 
informations- eller introduktionsutbildning i hur nationella bedömningsstödet ska 
användas. Det kan ha bidragit till en mer säker tolkning av resultatet på nationella 
bedömningsstödet. Resultatet på nationella bedömningsstödet är mer tillförlitligt i de 
klasser där pedagogerna har fått en utbildning i hur nationella bedömningsstödet ska 
tillämpas. En annan förklaring till skillnaderna mellan resultaten kan vara att i föreliggande 
studie förefaller pedagogerna till viss del analysera resultatet på nationella 
bedömningsstödet på ett strukturerat sätt. I analysen tilldelades eleverna färgkoder utifrån 
resultatet på nationella bedömningsstödet i två av de tre klasserna. Den tredje klassens 
resultat analyserades sedan på samma sätt. Det säkerställer en likvärdig bedömning elever 
emellan i de aktuella klasserna. Slutligen kan en förklaring till resultatet vara att Bäckström 
och Nykäinens materialinsamling genomfördes i två glesbygdskommuner i norra Sverige 
medan vår materialinsamling skedde i en universitetsstad i norra Sverige. En brist med 
nationella bedömningsstödet är tolkningsbarheten och att det saknas riktlinjer för hur 
bedömningen ska göras och vad som ska räknas som godkänd läsning. 

I nationella bedömningsstödet beskrivs att efter Avstämning A ska eleven ha knäckt 
läskoden och visa förståelse för innehållet. Det förklaras vidare att ”Eleven anses klara 
avstämningspunkten även om hon eller han har svårt för några enstaka bokstäver” 
(Skolverket, 2018c, s.2). Hur många några enstaka bokstäver är framgår inte. ”En elev som 
med god marginal klarar alla punkter i denna del av Avstämning A kan även bedömas mot 
Avstämning B” (Skolverket, 2018c, s.3). Initialt beskrivs att en elev i slutet av årskurs 1 ska 
klara samtliga avstämningspunkter i Avstämning A, vilket omöjliggör att klara 
avstämningspunkten med god marginal.  

Aktuell studie visade att pedagoger som gått en informations- eller 
introduktionsutbildning om nationella bedömningsstödet tolkar avstämningspunkterna i 
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Avstämning A så att samma elever till viss del identifieras på nationella bedömningsstödet 
som på standardiserade och normerade screeningtest. Att de pedagoger som genomför 
nationella bedömningsstödet inte gått en informations- eller introduktionsutbildning och 
därmed inte har tillräckligt med kunskap om läsutveckling kan dock leda till att många 
elever förblir oidentifierade trots lässvårigheter i årskurs 1.  

Språklig förståelse  

Nationella bedömningsstödet identifierade till viss del elever med nedsatt språkförståelse 
som har god avkodningsförmåga och god läsförståelse. I enlighet med modellen Simple 
view of reading kan en nedsatt läsförståelse vara orsakad av både nedsatt 
avkodningsförmåga och en nedsatt språkförståelse (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & 
Gough, 1990), vilket skulle kunna förklara varför en elev som identifierats på nationella 
bedömningsstödet har en nedsatt läsförståelse trots en god avkodningsförmåga.  

Av de fem elever som identifierades med nedsatt språkförståelse på TROG-2 
uppvisade endast en elev nedsatt läsförståelse, vilket inte stödjer modellen Simple view of 
reading som demonstrerar hur elever med nedsatt språkförståelse har en nedsatt 
läsförståelse. Elwér (2014) förklarar att hos barn med språkliga svårigheter uppstår 
svårigheter med läsförståelse först i årskurs 4, vilket skulle kunna förklara varför fyra elever 
med nedsatt språkförståelse inte uppvisade nedsatt läsförståelse i årskurs 2 i aktuell studie. 

En begränsning med nationella bedömningsstödet är att svårigheter med språklig 
förståelse inte uppmärksammas. Resultatet i aktuell studie visade att två av eleverna som 
identifierades på nationella bedömningsstödet i årskurs 1 identifierades med nedsatt 
språkförståelse på TROG-2. En av dessa elever läser enligt kursplanen svenska som 
andraspråk, men hade god avkodning och läsförståelse. Vi antar på basis av testresultaten 
från screeningtesten i årskurs 2 att anledningen till att eleven identifierades på nationella 
bedömningsstödet är den nedsatta språkförståelsen, alternativt att eleven inte exponerats 
tillräckligt för det svenska språket och därför inte uppnår godkänd nivå på nationella 
bedömningsstödet eller TROG-2.  

I nationella bedömningsstödet beskrivs en avstämningspunkt på följande vis ”Vid 
lärarens högläsning kan eleven visa läsförståelse frikopplat från egen avkodning” 
(Skolverket, 2018c, s. 4). Vad som egentligen beskrivs här är testning av hörförståelse, alltså 
språkförståelse. I nationella bedömningsstödet separeras den här uppgiften inte från den 
övriga bedömningen av läsförmågan. I enlighet med modellen Simple view of reading 
(Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990) anser vi att det är relevant att även testa 
den språkliga förståelsen för att identifiera elever med nedsatt läsförmåga. Vi anser att 
Skolverket bör tydliggöra vad uppgiften i nationella bedömningsstödet egentligen testar. 
Tydliggörandet är viktigt för att pedagogerna utifrån prestation inom de olika uppgifterna i 
nationella bedömningsstödet ska kunna differentiera mellan nedsatt språkförståelse och 
nedsatt avkodningsförmåga och därefter kunna ge korrekta insatser.  

På basis av svaren i intervjun drar vi slutsatsen att de insatser som genomförs i 
huvudsak är riktade mot läsförmågan. Det finns likheter mellan de insatser som de 
deltagande pedagogerna ger till de elever som identifierades på nationella 
bedömningsstödet och de insatser som rekommenderas i nationella bedömningsstödet. En 
svaghet med nationella bedömningsstödet är att nedsatt språkförståelse inte diskuteras 
som en möjlig orsak till nedsatt läsförmåga. Det är viktigt att differentiera mellan en mer 
generell språklig nedsättning och specifika lässvårigheter för att rätt insatser ska kunna ges.  

Metoddiskussion 

I studien användes testen Vilket är rätt?, Vilket låter rätt?, DLS läsförståelse och TROG-2 
eftersom de avser testa avkodning, läsförståelse och grammatisk språkförståelse och är 
lämpliga för elever i årskurs 2. Att säga att ett test är bättre än ett annat är problematiskt 
(SBU,2014), då det finns ett flertal aspekter som påverkar testresultats tillförlitlighet.  
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Ett lågt resultat på avkodningstestesten Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? är utöver 
avkodningsförmåga också starkt sammankopplat med elevens ordförråd. Har eleven inte 
ordet i lexikon kan eleven inte avgöra om ordet låter som ett riktigt ord. Eleven har då inte 
heller den ortografiska representationen och kan då inte avgöra vilket ord som är rätt.  

Anledningen till att elever identifieras på DLS läsförståelse kan bero på både långsam 
och nedsatt avkodningsförmåga då testet ska genomföras under en begränsad tid. Nedsatt 
avkodningsförmåga kan leda till att eleven inte hinner genomföra lika många 
läsförståelseuppgifter som en elev med god avkodningsförmåga. Är avkodningen 
resurskrävande lämnas inte mycket kapacitet kvar till förståelsen. En nedsatt 
språkförståelse kan också vara den primära orsaken till att eleven identifieras (Høien & 
Lundberg, 2013, s. 211). DLS läsförståelse genomfördes av specialpedagoger och 
speciallärare i de olika klasserna och resultatet från testet användes sedan i vår studie. Det 
går därför inte att fastställa att pedagogerna har genomfört DLS läsförståelse på ett 
likvärdigt sätt. Däremot uppger samtliga pedagoger att de har följt manualen vid testning. 
Resultatet har därefter jämförts med normerna i testets manual.  

Testen Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? valdes på grund av tillgänglighet och av 
ekonomiska skäl. Alternativet att använda resultatet från DLS läsförståelse som genomförts 
i skolan, valdes då inget annat alternativ fanns av ekonomiska skäl. Vi är medvetna om att 
det hade varit optimalt att använda samma screeningtester som i tidigare examensarbete.  

Det finns få logopediska test som avser mäta språkförståelse och som är normerat på 
barn i årskurs 2. Testet TROG-2 valdes utifrån tillgänglighet. Då avkodningstesten och 
läsförståelsetestet genomförs i helklass hade det varit optimalt att använda sig av ett 
språkligt test som också kan genomföras i helklass. Att testa i helklass skulle spara på 
resurser. Genom testning med enbart TROG -2 kan man inte säkerställa eller utesluta att 
eleven har språkliga svårigheter. Vi ansåg att det var viktigt att uppmärksamma 
pedagogerna vid återkoppling att den testning som utförts i studien endast testar en liten 
del av den språkliga förmågan och att andra aspekter som koncentration kan ha påverkat 
elevens resultat.  

Bedömningarna med Vilket är rätt?, Vilket låter rätt? och DLS läsförståelse 
effektiviserade testningen då testen genomfördes i helklass. Testningen genomfördes i 
mitten av veckan för två av klasserna och i slutet av veckan för den tredje klassen. Vi är 
medvetna om att det är svårt att kontrollera för alla faktorer som kan påverka testning i en 
skolmiljö. De olika klasserna har olika scheman, vilket innebär att de hade olika lektioner 
under testdagen. Klassernas storlek varierade och alla elever satt på olika positioner i 
klassrummet. Däremot eftersträvades en så enhetlig testning som möjligt och samtliga 
elever testades med Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? i början av skoldagen för att 
tidigare lektioner inte skulle påverka resultatet. Testningen med TROG-2 genomfördes 
under resten av skoldagen, vilket innebär att eleverna testades vid olika tidpunkter. 

Nationella bedömningsstödet genomfördes i årskurs 1 och materialinsamlingen 
genomfördes i årskurs 2, vilket leder till att det finns en tidsaspekt som kan ha påverkat 
resultatet. Vi kan därför inte med säkerhet dra slutsatsen att orsaken till att elever fångats 
upp på screeningtesten i årskurs 2, men inte med nationella bedömningsstödet i årskurs 1, 
är att nationella bedömningsstödet är bristfälligt. Det kan t.ex. också bero på att eleven inte 
har tagit del av en god undervisning under tiden som gått.  

Två klasser som deltog i studien kom från samma skola vilket påverkar spridningen i 
deltagargrupp negativt. En positiv aspekt med deltagargruppen i aktuell studie är att 
deltagarna presterade på ungefär samma nivå som testens nomineringsgrupper. 
Medelvärdet i stanine på DLS läsförståelse var 4,88, medelvärdet i percentiler på TROG-2 
var 48,17, medelvärdet i poäng på Vilket låter rätt? var 8,98 och medelvärdet i poäng på 
Vilket är rätt? var 14. Hade vår deltagargrupp presterat på samma nivå som normerna hade 
medelvärdet legat på stanine 5 respektive percentil 50 samt 10,8 poäng i Vilket låter rätt? 
och 19,5 poäng i Vilket är rätt?. Trots att större delen av deltagargruppen kommer från 
samma skola presterar de på gruppnivå alltså likt populationen. Vid replikering hade det 
däremot varit önskvärt med en större spridning i deltagargruppen.  

I intervjun deltog fyra pedagoger varav tre var anställda på samma skola. Ett urval 
bestående av fyra pedagoger är litet, speciellt då 3 av pedagogerna var anställda på samma 
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skola. Däremot deltog samtliga pedagoger som var ansvariga för genomförandet av 
nationella bedömningsstödet och de insatserna som ges i klasserna i studien, vilket är 
representativt för den deltagande populationen. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid tolkning av resultat är vilka pedagoger som 
valde att delta i aktuell studie. De pedagoger som deltog har möjligtvis ett större intresse av 
området och eventuellt mer kunskap, vilket kan ha påverkat identifieringen med nationella 
bedömningsstödet positivt. Vidare är vilka vårdnadshavare som samtyckt till att deras barn 
ska delta i studien en aspekt som kan ha påverkat resultatet. Det finns flera tänkbara orsaker 
till att vårdnadshavarna valde att inte samtycka till att deras barn skulle delta i studien. 
Exempelvis kan vårdnadshavarna välja att avstå deltagande för en elev som redan har 
uppenbara svårigheter med läsning. Detta för att inte utsätta eleven för ytterligare 
påfrestning. 

Ingen ekonomisk ersättning erbjöds till deltagarna för deltagande i studien. Det finns 
en diskussion i forskningsetik om hur ersättning kan påverka urvalet (McNeill, 1997; 
Wilkinson & Moore, 1997). McNeill (1997) skriver att det kan vara motiverat till ersättning 
om det finns en liten risk för fysisk, psykisk, emotionell och social skada. Att pedagogerna 
och vårdnadshavarna kunde få återkoppling kan ses som en typ av ersättning. Möjlighet till 
återkoppling kan t.ex. ha bidragit till att vårdnadshavare som är medvetna om att deras 
barn har svårigheter ser deltagande i studien som en möjlighet till ytterligare återkoppling. 

Framtida forskning  
Det hade varit fördelaktigt att genomföra en longitudinell studie för att utvärdera hur elever 
på skolor som endast genomför nationella bedömningsstödet i årskurs 1 presterar på 
nationella proven i svenska i årskurs 3, 6 och 9 kontra hur de elever på skolor som genomför 
nationella bedömningsstödet i samtliga årskurser (1-3) presterar på nationella proven i 
svenska åk 3, 6 och 9.  

Dessutom skulle det vara intressant att undersöka i vilket syfte pedagogerna främst 
använder nationella bedömningsstödet. Om det främst används för att utvärdera vad en 
elev kan i slutet av årskursen eller om det är för att kartlägga var tyngdpunkten i kommande 
undervisning bör vara.    

Då Hitta språket, som är ett nationellt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet 
som ska användas i förskoleklass har arbetats fram, hade det varit relevant att undersöka 
skillnader i utfallet på nationella bedömningsstödet i årskurs 1 för de klasser som använder 
Hitta språket i förskoleklassen respektive de klasser som inte använder det.  

Slutligen hade en replikering med ett större urval varit av vikt för att kunna dra 
generella slutsatser av resultatet.  

Slutsatser  

Studien har bidragit med ytterligare värdefull kunskap kring nationella bedömningsstödet 
i läsutveckling för årskurs 1. Genom att återvända till forskningsfrågorna ställda vid 
studiens början är det nu möjligt att konstatera att nationella bedömningsstödet i årskurs 1 
till viss del identifierar elever med nedsatt avkodningsförmåga och nedsatt läsförståelse. 
Däremot godkänner nationella bedömningsstödet 7 elever (44%) som identifierats med 
standardiserade och normerade screeningtest som används i klinisk logopedisk 
verksamhet.  

Undersökningsresultaten tyder på att nationella bedömningsstödet till viss del 
identifierar elever med nedsatt språkförståelse. Insatserna till de som identifierats på 
nationella bedömningsstödet är däremot främst riktade mot nedsatt läsförmåga. En 
uppenbar brist med nationella bedömningsstödet är att möjliga orsaker till nedsatt 
läsförmåga inte diskuteras för att rätt insatser ska kunna ges.  

I aktuell studie uppgav samtliga pedagoger att de använder resultatet från nationella 
bedömningsstödet i läsutveckling som underlag för planering av insatser. Däremot kan 
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ingen slutsats dras om att det är nationella bedömningsstödet som ligger till grund för vilka 
insatser som ges då alla skolor som deltog i studien genomför kompletterande 
screeningverktyg.  

 Sammanfattningsvis förefaller nationella bedömningsstödet till viss del fungera i de 
skolor där de utförs av pedagoger som gått en informations- eller introduktionsutbildning 
om nationella bedömningsstödet. Däremot godkänner nationella bedömningsstödet elever 
som identifierats med standardiserade och normerade screeningtest. Screeningverktygen 
DLS läsförståelse, Vilket är rätt? och Vilket låter rätt? skulle både vara ett mer tidseffektivt 
samt säkrare alternativ för identifiering av elever med nedsatt läsförmåga.  
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Appendix  

Appendix A 

Intervju 
 
Skulle du kunna berätta om hur det är att jobba med nationella bedömningsstödet i 
svenska? 
 
 
Vilken utbildning har den som genomför bedömningsstödet på er skola? 
  
 
Har du fått någon introduktions- eller informationsutbildning om nationella 
bedömningsstödet? 
 
 
Har du samma uppfattning om elevens läsförmåga som resultatet visar i 
bedömningsstödet? Förklara. 
 
 
Ger bedömningsstödet tillräckligt med information om elevens läsförmåga? Motivera ditt 
svar.  
 
Kompletterar ni med andra screeningverktyg? Om ja, vilka screeningmaterial och varför. 
 
 
Om ja på föregående fråga, Görs den kompletterande screeningen i helklass eller endast 
på de elever som identifieras med bedömningsstödet? 
 
 
Använder du resultatet från bedömningsstödet till planering för fortsatt undervisning? 
Motivera.  
 
 
Hur har utformningen av extra anpassningar utformats för att de elever som identifierats 
på nationella bedömningsstödet?  
Vänligen specificera hur, av vem och när. 
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Appendix B 

Massutskick   
 
Hej!  
 
Vi är två logopedstudenter som studerar vid Umeå Universitet och nu ska skriva vårt 
examensarbete. Vårt arbete syftar till att undersöka nationella bedömningsstödet 
läsutveckling i årskurs 1.  
 
För att besvara våra frågeställningar behöver vi få kontakt med klasslärare eller 
specialpedagoger till elever som går i årskurs 2 där DLS (läsförståelse) har genomförts 
under läsåret. Vi kommer att genomföra två logopediska test. Ett i helklass och ett enskilt 
som sedan tillsammans med resultatet från DLS ska jämföras mot resultatet på 
bedömningsstödet i årskurs 1. Studien pågår under vårterminen och testtillfället beräknas 
ske under mars månad (ca. vecka 11-13).  
 
Vänligen vidarebefordra informationen till klasslärare, speciallärare och specialpedagoger 
i åk 2. Se bifogad fil för mer information om studiens tillvägagångssätt och syfte. 
 
Vid intresse vänligen kontakta oss för mer information och inplanering av testtillfälle.   
 
Logopedstudent 
Frida Andersson   070-335 31 26, fridaaia@hotmail.com  
Olivia Karlsson   073-057 49 96, oliviakarlsson@live.se 
 
Ni kan också kontakta våra handledare Kirk Sullivan på kirk.sullivan@umu.se eller Annika 
Vikström på annika.vikstrom@umea.se.   
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Appendix C 

Samtycke till deltagande 

Jag har fått ta del av studien Nationella bedömningsstödet i läsutveckling: ett värdefullt 
verktygs  syfte, procedur och hur materialet kommer att behandlas. Jag har haft möjlighet 
att ställa frågor om studien. 

Jag har fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag eller mitt barn 
närsomhelst, utan vidare konsekvenser, får avbryta deltagandet.  

Jag samtycker till att mitt barns resultat på skolans nationella bedömningsstöd samt 
resultat på DLS läsförståelsetest får användas i studien.  

Jag samtycker till att mitt barn får delta i studien och jag samtycker till att det samlade 
materialet behandlas under sekretess och med säkerhet och kan användas för 
forskningsändamål.  

 
  
____________________________________________________ 
Barnets namn    Barnets ålder i antal år 
och månader (ex. 8:5) 
      
  
 
______________________ 
Ort och datum 
 
 
___________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare 1 
 
 
___________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare 2 
 
Underskrift av båda vårdnadshavarna krävs vid gemensam vårdnad. 
 
 
O Kryssa för denna ruta om ni samtycker att ert barns resultat på testen får överlämnas till 
ansvarig klasslärare. Underskrifterna här ovan gäller alla ovanstående punkter. 
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Appendix D 

Samtycke till deltagande för pedagoger 

Jag har fått ta del av studien Nationella bedömningsstödet i läsutveckling: ett värdefullt 
verktygs syfte, procedur och hur materialet kommer att behandlas. Jag har fått möjlighet 
att ställa frågor om studien. 

Jag har fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag närsomhelst, utan 
vidare konsekvenser, får avbryta deltagandet.  

Jag samtycker till deltagande i studien och jag samtycker till att det samlade materialet 
behandlas under sekretess och med säkerhet och kan användas för forskningsändamål.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Ort och datum 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Underskrift 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Namnförtydligande  
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Appendix E 

Information till deltagare 
 
Vi är två logopedstudenter som studerar vid Umeå Universitet och nu ska skriva vårt 
examensarbete. Vårt arbete syftar till att undersöka nationella bedömningsstödet i 
läsutveckling i årskurs 1. 
 
Skolverkets mål är att med hjälp av bedömningsstödet tidigt kartlägga samtliga elevers 
läsförmåga samt att uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 
i grundskolan. Syftet med vår studie Nationella bedömningsstödet i läsutveckling: ett 
värdefullt verktyg är att undersöka om nationella bedömningsstödet identifierar samma 
elever som normerade screeningtest som används i utredningar av  lässvårigheter i  
logopedisk verksamhet.   
 
Bedömningsstödet har visat sig vara tidskrävande för pedagogerna och det finns 
tveksamheter kring att testet fångar upp elever med svårigheter i den mån det säger sig 
göra. Det är därför viktigt att utvärdera nationella bedömningsstödets relevans. 
 
Ditt barn tillfrågas nu som deltagare till vår studie. Barnet som deltar kommer att under 
ordinarie skolverksamhet delta i två tester, ett som testar avkodningsförmågan (läsning) 
och ett som testar språklig förmåga. För att få med aspekten läsförståelse, vilket är en viktig 
del i läsförmågan, ber vi om att få ta del av ditt barns resultat på testet DLS som redan 
genomförts i skolan.  
 
Resultatet på de tre testen kommer sedan att jämföras med utfallet på nationella 
bedömningsstödet som eleven genomfört i årskurs 1. Alla elever kommer i helklass delta i 
testning av avkodningsförmåga. Endast om ni samtycker kan ert barns resultat användas 
för forsknings enligt ändamål, i annat fall kasseras resultaten. Samtycker ni som 
vårdnadshavare till deltagande i studien kommer ert barns språkförmåga testas enskilt. 
 
Ett ytterligare syfte med vår studie är att undersöka vilka insatser som har getts till de 
elever som har identifierats på nationella bedömningsstödet i årskurs 1. Därför efterfrågas 
respektive klasslärare eller ansvarig pedagog att delta en kort intervju om eventuella 
insatta åtgärder. 
 
Studien pågår under vårterminen och testtillfället beräknas ske under mars månad (vecka 
11-13). Testtillfället i grupp förväntas ta 15 minuter och det enskilda testet 20 minuter. 
Eleven kan självklart välja att avbryta testningen då deltagandet är frivilligt.   
 
Då syftet med studien är att utvärdera skolans bedömningsstöd och inte enskild elevs 
läsförmåga ombeds ni att ta beslutet om resultatet ska överlämnas till ansvarig 
klasslärare. För att samtycke till just denna del vänligen kryssa i ruta för separat 
godkännande.  
 
Alla svar kommer att förvaras så att ingen obehörig person har tillgång till dem. Testerna 
avidentifieras genom ett kodsystem för att säkerställa sekretess och säkerhet för deltagaren. 
Kodsystemet används vid all bearbetning och hantering av materialet. Umeå universitet är 
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ansvarig för personuppgifterna. Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan när som helst 
välja att avbryta medverkan utan vidare konsekvenser.  
 
Om du godkänner att delta i studien, vänligen underteckna det bifogade 
samtyckesformuläret och returnera det ditt barns klasslärare. Om du har några frågor om 
studien, vänligen kontakta oss: 

Logopedstudent 
Frida Andersson   070-335 31 26, fridaaia@hotmail.com  
Olivia Karlsson   073-057 49 96, oliviakarlsson@live.se 
 
Du kan också kontakta våra handledare Kirk Sullivan på kirk.sullivan@umu.se eller Annika 
Vikström på annika.vikstrom@umea.se.   
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Appendix F 

Information till personal  
 
Vi är två logopedstudenter som studerar vid Umeå Universitet och nu ska skriva vårt 
examensarbete. Vårt arbete syftar till att undersöka nationella bedömningsstödet i 
läsutveckling i årskurs 1.  
 
Skolverkets mål är att med hjälp av bedömningsstödet tidigt kartlägga samtliga elevers 
läsförmåga samt att uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 
i grundskolan. Syftet med vår studie Nationella bedömningsstödet i läsutveckling: ett 
värdefullt verktyg  är att undersöka om nationella bedömningsstödet identifierar samma 
elever som normerade screeningtest som används i utredningar av lässvårigheter i  
logopedisk verksamhet.   
 
Bedömningsstödet har visat sig vara tidskrävande för pedagogerna och det finns 
tveksamheter kring att testet fångar upp elever med svårigheter i den mån det säger sig 
göra. Det är därför viktigt att utvärdera nationella bedömningsstödets relevans. 
 
Dina elever tillfrågas nu som deltagare till vår studie. Eleverna som deltar kommer att under 
ordinarie skolverksamhet delta i två tester, ett som testar avkodningsförmågan (läsning) 
och ett som testar språklig förmåga. För att få med aspekten läsförståelse som är en viktig 
del i läsförmågan, ber vi om att efter vårdnadshavarnas godkännande, få ta del av elevens 
resultat på testet DLS som redan genomförts i skolan. Endast de klasser där DLS har 
genomförts i årskurs 2 kommer kunna delta i vår studie. Resultatet på de tre testen kommer 
sedan att jämföras med utfallet på nationella bedömningsstödet som eleven genomfört i 
årskurs 1. Alla elever kommer i helklass delta i testning av avkodningsförmåga. Endast i de 
fall där vårdnadshavarna samtycker kan elevens resultat användas för forsknings enligt 
ändamål, i annat fall kasseras resultaten. Samtycker vårdnadshavarna till deltagande i 
studien kommer elevens språkförmåga enskilt att testas. 
 
Ett ytterligare syfte med vår studie är att undersöka vilka insatser som har getts till de 
elever som har identifierats på nationella bedömningsstödet i årskurs 1. Därför efterfrågas 
respektive klasslärare eller ansvarig pedagog att delta en kort intervju om eventuella 
insatta åtgärder. Intervjun kommer att spelas in för att senare kunna analyseras.  
 
Studien pågår under vårterminen och testtillfället beräknas ske under mars månad. 
Testtillfället i helklass förväntas ta 15 min därefter kommer vi enskilt testa de elever vars 
vårdnadshavare godkänt till deltagande. Det enskilda testet beräknas ta 20 minuter per 
elev.  
 
Då syftet med studien är att utvärdera skolans bedömningsstöd och inte enskild elevs 
läsförmåga kommer ingen vidare åtgärd vidtas efter genomförd testning. Däremot kan 
resultatet överlämnas till respektive klasslärare vid godkännande från vårdnadshavare.  
 
Allt material kommer att förvaras så att ingen obehörig person har tillgång till dem. 
Testerna avidentifieras genom ett kodsystem för att säkerställa sekretess och säkerhet för 
deltagaren. Kodsystemet används vid all bearbetning och hantering av materialet. Umeå 
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universitet är ansvarig för personuppgifterna. Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan 
när som helst välja att avbryta medverkan utan vidare konsekvenser.  
 
Om du godkänner att delta i studien överlämna undertecknad samtyckesblankett vid 
testning. Om du har några frågor om studien, vänligen kontakta oss: 

Logopedstudent 
Frida Andersson   070-335 31 26, fridaaia@hotmail.com  
Olivia Karlsson   073-057 49 96, oliviakarlsson@live.se 
 
Du kan också kontakta våra handledare Kirk Sullivan på kirk.sullivan@umu.se eller Annika 
Vikström på annika.vikstrom@umea.se.   
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Appendix G 

Delgivning av elevernas resultat till pedagoger 
Hej!  
 
Här kommer resultatet för de elever vars föräldrar har godkänt att vi får delge er 
pedagoger.  
De test vi har genomfört är screeningtest, vilket betyder att de kan ge en viss fingervisning 
om svårigheter finns eller inte finns hos en elev.  
 
Testet Trog -2 avser mäta grammatisk förståelse. Alltså hur eleven förstår olika 
grammatiska strukturer tex. ”pennan är nedanför kniven” och ”pojken jagar huden och 
hoppar”. 
Trog -2 kan användas som en del i ett testbatteri tillsammans med andra test vid en 
språklig utredning. Vid testning med Trog-2 kan även koncentration och minne påverka 
resultatet.  
 
Testet Vilket låter rätt? är ett avkodningstest som testar elevens fonologiska 
avkodningsförmåga genom att testa hur eleven avkodar (läser) ord som inte är korrekt 
stavade men ändå låter som ett riktigt ord, t.ex. jus, såmm, vämm. 
  
Testet Vilket är rätt? är ett avkodningstest som testar elevens ortografiska 
avkodningsförmåga, alltså hur väl eleven avkodar ord som är ortografiskt korrekta. Eleven 
ska avgöra vilket stavsätt som är korrekt, t.ex.  häj eller hej och påst eller post.  
 
Avkodningstesten används i ett större testbatteri för att identifiera elever med 
lässvårigheter. Testerna kan ge en fingervisning om svårigheter med avkodning finns.  
 
Att en elev inte identifieras på något av testerna  behöver inte nödvändigtvis betyda att 
eleven inte har några svårigheter då testerna bygger på svarsalternativ och eleven alltid 
har en möjlighet att chansa.  
 
Bifogar en fil med enskild elevs resultat.  
 
Vi skickar examensarbetet när det är klart och godkänt. 
 
Vänligen 
 
Frida och Olivia 
 
 


