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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva i vilken utsträckning skolans praktik, representerade av fyra 

verksamma lärare, överensstämmer med den diskurs som Skolverket formulerar vad gäller bedömning 

av elevers läsning i årskurs 1. Därför undersöks även vilken läsundervisning som dessa lärare 

rapporterar att de genomför samt hur denna står i relation till de läsrelaterade teorier och perspektiv 

som framförs av Skolverket. Studiens metod är kvalitativa intervjuer med ett antal lärare som är 

verksamma i skolans yngsta årskurser. Resultatet visar att det finns en diskrepans vad gäller den 

diskurs som uttrycks av den statliga myndighet som har ett nationellt övergripande uppdrag att 

utveckla skolans verksamhet och den praktik som beskrivs av fyra lärare. Skillnaden gäller framför allt 

vilka läsprocesser som undervisningen inkluderar och sedan bedömer, samt till vilken grad ett 

kontextuellt läsperspektiv antas. Medan Skolverket, med stöd av forskning och teorier, formulerar en 

kontextuell, samverkande och inte sällan komplex syn på läsutveckling samt bedömning av denna, 

tyder studiens resultat på att lärare ofta både undervisar i och bedömer separata läsprocesser där 

resultatet går att kvantifiera eller klassificera. Läsförståelsen framkommer som en läsprocess som det 

sällan sker explicit undervisning i eller bedömning av.  
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1. Inledning 

Oavsett om bedömningen sker i summativ eller formativ mening är innehållsfrågan central. Vad som 

bedöms och vad som därigenom inte bedöms. 

(Pettersson 2011 s 32) 

 

I Sverige har det sedan slutet av 1600-talet funnits krav på läskunskaper hos alla invånare. Dessa 

kunskaper har också hela tiden bedömts. I början handlade det om att kunna läsa ur Bibeln, vilket 

bedömdes av prästerna i samband med husförhören. Den läsning som bedömdes då var ofta en kontroll 

av de utantillkunskaper som många skaffade sig, snarare än en bedömning av den verkliga 

läsförmågan (Hartman 2005). Idag är det en helt annan läsförmåga som krävs av den som vill få 

möjlighet att till fullo delta i vårt samhälle. Det är inte enbart utantillkunskaper eller ens förmågan att 

avkoda en text som krävs, utan även en förståelse för det vi läser. Vi måste också i betydligt större 

utsträckning kunna läsa en mängd varierade texttyper som dessutom kan förekomma både i olika 

medier och i skiftande kontexter och miljöer.  

För att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att samhällets önskemål, krav och värderingar 

även ligger till grund för skolans arbete, fattar riksdag och regering beslut gällande skolans uppdrag 

och verksamhet. Dessa beslut finns bland annat stipulerade i skollagen (Svensk författningssamling 

2010) och i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (Skolverket 

2011a). Skolverket är den statliga myndighet som är utsedd att verka för de skolrelaterade mål som 

riksdag och regering formulerar. Myndighetens uppdrag består bland annat av att ”ange tydliga mål 

och kunskapskrav” samt att ”ge stöd till utveckling i förskolor och skolor” (Skolverket 2011b). Det 

innebär att de dokument och de riktlinjer som Skolverket publicerar ska ses som styrdokument i det 

pedagogiska arbete som skolor och lärare planerar och genomför. 

Vad gäller de krav på bred läsförmåga som samhället idag ställer på den kompetenta läsaren, går dessa 

även att identifiera i de texter som Skolverket publicerar. I Skolverkets publikationer som rör 

bedömning av läsningen finns också denna breda, holistiska syn på läsförmåga beskriven. Detta 

inkluderar Skolverkets eget läsbedömningsmaterial för grundskolans första fyra årskurser, Nya språket 

lyfter! (Skolverket 2011c). Där framgår dessutom att den läsning som ska bedömas har en stark 

samverkan med både tal- och skriftspråk samt med övrig kontext. Materialet är därför uppbyggt så att 

de olika läsrelaterade processerna bedöms simultant eller åtminstone i samverkan istället för enskilt. 

Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) förespråkar också ett formativt syfte med bedömningen av den 

tidiga läsningen. Detta begrepp ställs i relation till summativ bedömning med beskrivningen att 

summativ bedömning kan ses som bedömning av lärande medan formativ bedömning kan ses som 

bedömning för lärande (Skolverket 2010a).  

Samtidigt finns det många andra bedömningsmaterial som har en utbredd användning i skolornas 

första årskurser. Flera av dessa fokuseras på diagnostisering av fonologisk medvetenhet, 

bokstavskunskap och/eller avkodningsförmåga, det vill säga enbart på några av de läsprocesser som 



 

 

Skolverket beskriver. Exempel på dessa bedömningsmaterial är LUS
1
, Bornholmsmodellen

2
, God 

läsutveckling
3
 och LäsEttan

4
. Trots att Skolverket, den statliga myndighet som har riksdagens och 

regeringens uppdrag att utveckla skolans verksamhet, förespråkar en bredare sammanhållen syn på 

samt bedömning av den tidiga läsningen, finns det alltså många bedömningsmaterial som mäter 

läsningens processer mer eller mindre enskilt och/eller utan hänsyn till övrig kontext. Betyder det att 

all läsning som de yngsta eleverna utför inte bedöms? Wedin (2010) menar att de bedömningsmetoder 

som lärare i de första skolåren använder sig av tenderar att även ligga till grund för den 

läsundervisning som läraren sedan väljer att genomföra. Kan det alltså vara så att de läsprocesser som 

bedöms även är de processer som lärare fokuserar i sin undervisning? Genom att ta reda på vad det är 

för läsutvecklande undervisning som några lärare i grundskolans första år säger sig erbjuda sina elever, 

samt hur dessa lärare beskriver bedömningen av elevernas läsning, hoppas jag kunna synliggöra till 

vilken utsträckning denna praktik stämmer överens med den läs- och bedömningsdiskurs som 

Skolverket formulerar.     

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad lärares bedömning av elevers läsning i årskurs 1 

samstämmer med den läsnings- och bedömningsdiskurs
5
 som Skolverket formulerar. Arbetet utgår 

från följande frågeställningar: 

1. Vad är det för läsutvecklande aktiviteter som lärare beskriver ingår i deras undervisning? 

2. Vad är det för bedömning av läsning som lärare anser sig utföra? 

3. På vilka sätt samstämmer lärares arbete med läsbedömning med den diskurs och de syften som 

formuleras av Skolverket? 

Även om studiens syfte till övervägande del är placerat inom läsbedömningsfältet, kan det även vara 

av vikt och intresse att studera den läsundervisning som lärare säger sig arbeta med, eftersom 

läsbedömning sker regelbundet i skolans verksamhet och att den ofta är kopplad till de läsaktiviteter 

som sker i klassrummet
6
. Den läsundervisningspraktik som studien identifierar genom de intervjuade 

lärarna, kommer också att ställas i relation till den läsutvecklingsdiskurs som lyfts fram i Skolverkets 

dokument. 

                                                      
1 LUS – LäsUtvecklingsSchema inkluderat i Nya Lusboken (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001). Detta 

bedömningsmaterial föreskrivs bland annat skolor i Stockholms stad att använda sig av. 

2 Bornholmsmodellen används framför allt för att främja den fonologiska medvetenheten. Modellen är 

framarbetad av Ingvar Lundberg och används framför allt i förskola och förskoleklass, men även i de 

första åren i grundskolan. Tillhörande bedömningsmaterial finns. 

3 Kartläggning av elevers läsning de första tre-fyra skolåren. Lundberg & Herrlin (2008) har skrivit boken. 

4 LäsEttan är ett material som används för kartläggning av elevers förmåga gällande avkodning och 

bokstavskännedom. Testen anges vara evidensbaserade och normerade (Johansson 2009).  

5 Begreppet diskurs definieras i detta dokument som en skriftlig diskurs, det vill säga skriftlig 

kommunikation som förmedlar och/eller baseras på åsikter, inom områdena bedömning och/eller 

läsning.Skolverket förklarar en bedömningsdiskurs som ”det sätt som diskussionen om bedömning förs” 

("Fördjupad läsning om formativ bedömning". 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-

betyg/formativ_bedomning. Hämtad 2012-06-04)  

6 Detta framför exempelvis Alatalo (2011) och Wedin (2010), som båda förekommer i denna uppsats, 

samt resultatet av denna studie, vilket framgår i kapitlet Resultat. 



 

 

1.2. Studiens disposition 

Utifrån studien syfte och frågeställningar har jag valt följande uppläggning av uppsatsen: 

Kapitel 2, Styrdokument och teoretiska utgångspunkter. Här beskrivs några av de styrdokument och 

riktlinjer som Skolverket publicerat och som därför bör ligga till grund för skolans verksamhet. 

Dessutom förklaras några teorier och begrepp som både relaterar till läs- och bedömningsfältet.  

Kapitel 3, Forskningsbakgrund. I detta kapitel presenteras ett urval av empiriska studier och deras 

respektive resultat. Studierna är läs- och/eller bedömningsrelaterade och kan därför kopplas till denna 

uppsats resultat, vilket görs i kapitel 6 och 7. 

Kapitel 4, Material och metod. Här ges en bild av hur denna studie har genomförts, det vill säga vilket 

material och vilken metod som använts. 

Kapitel 5, Resultat. Kapitlet redovisar det resultat som framkommit i denna undersökning. Det är 

studiens två första frågeställningar som ligger till grund för denna redovisning. 

Kapitel 6, Slutsatser. Här diskuteras det resultat som framkommit i det föregående kapitlet. Det är 

uppsatsens tredje frågeställning som är denna diskussions utgångspunkt. 

Kapitel 7, Avslutning. Detta avslutande kapitel innehåller dels en metoddiskussion och dels en 

diskussion gällande didaktiska implikationer och kvarstående frågeställningar som denna studie 

resulterat i. 

2. Styrdokument och teoretiska 

utgångspunkter  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar, presenteras i detta avsnitt de begrepp, teorier och 

formulerade riktlinjer som denna uppsats tar avstamp i.  

2.1. Nationella styrdokument och riktlinjer för 

skolans verksamhet  

Här nedanför presenteras några av de styrdokument och riktlinjer som Skolverket publicerat. Som 

nämnts i uppsatsens inledning har Skolverket riksdagens och regeringens uppdrag att formulera mål 

och kunskapskrav för skolans verksamhet, samt att främja det utvecklingsarbetet som ständigt bör ske 

i våra skolor. Fler publikationer från Skolverket, som framför allt formulerar synsätt på läsning och 

bedömning, beskrivs under rubrikerna Läsning och läsutvecklande arbete samt Bedömning av läsning. 

2.1.1. Läsning 

I Lgr 11 (Skolverket 2011a) formuleras en samsyn vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling. Det 

talas snarare om ett tal- och skriftspråk än om tal, läsande och skrivande som separerade processer. 

Det framgår också att syftet med undervisningen bland annat är att ge eleverna möjlighet att utveckla 



 

 

ett varierat språk där kontexter som sociala sammanhang och det medium som språket förekommer i är 

viktiga faktorer att ta hänsyn till: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, 

dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på 

sociala sammanhang och medier.    

     (Skolverket 2011a s 222) 

Vad gäller de kunskapskrav som finns beslutade för elever i slutet av årskurs 3, finns ändå följande 

mål vad gäller just läsningsspecifika kunskaper: 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 

innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla 

resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 

     (Skolverket 2011a s 227) 

Det talas alltså om förmågor gällande läsprocesserna avkodning och läsförståelse vilket definieras som 

att eleven ska kunna läsa med flyt, kunna sammanfatta och kunna visa en grundläggande läsförståelse, 

bland annat genom att beskriva textens budskap. 

 

2.1.2. Bedömning 

Skolverket menar att ”Bedömning kan studeras utifrån frågorna varför, vad, och hur – det vill säga 

bedömningens didaktik”(Skolverket 2010a s. 29). Varför ska en bedömning ske? Finns det exempelvis 

ett summativt eller ett formativt syfte? Vad ska bedömas? Är det en specifik produkt eller en viss 

process? Vad gäller hur-frågan kan det handla om vilka bedömningsredskap och uttrycksformer som 

är lämpligast att använda vid bedömningen. Bör bedömningen ske med hjälp av ett standardiserat prov 

eller med olika elevarbeten alternativt med hjälp av en loggbok? Den sista frågan, vem, refererar både 

till vem det är som ska utföra bedömningen – är det klassläraren och/eller en annan pedagog, eller 

kanske eleven själv – och till vem det är som ska bedömas. 

I Lgr 11 (Skolverket 2011a) stipuleras även att läraren i sitt arbete ska: 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

[…] 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,  

(Skolverket 2011a s 14) 

Kopplas detta till bedömningsarbetet, blir det tydligt att vem-frågan, gällande vem det är som ska 

bedömas, måste utgå från att varje elev är en unik individ med unika förkunskaper, erfarenheter och 

förutsättningar att använda sig av olika uttryckssätt. Detta, menar Skolverket här, ska läraren ta hänsyn 

till, vilket även synliggörs i läroplanens avsnitt 2.7 Bedömning och betyg: 

Skolans mål är att varje elev 

[…] 

 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation 

till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

(Skolverket 2011a s 18) 

Här syns tydligt att skolans mål är att även göra eleven delaktig i bedömningen av sina egna kunskaper 

och förmågor och att eleven i detta arbete också ska kunna ha en insikt om sina unika förutsättningar. 



 

 

2.2. Läsning och läsutvecklande arbete 

Den text som presenteras under denna rubrik refererar i huvudsak till uppsatsens första, men till viss 

del även tredje, frågeställning: 

 Vad är det för läsutvecklande aktiviteter som lärare beskriver ingår i deras undervisning? 

 På vilka sätt samstämmer lärares arbete med läsbedömning med den diskurs och de syften som 

formuleras av Skolverket? 

För att förtydliga vad läsutvecklande aktiviteter kan anses vara, beskrivs i detta kapitel både vilka 

processer som läsningen kan sägas bestå av och vilka övriga faktorer som kan påverka läsningen. 

Dessutom förklaras det perspektiv på läsning som representerar bland andra Skolverkets diskurs enligt 

de texter som myndigheten publicerat. Detta utvecklas även närmare under rubriken Bedömning av 

läsning. Slutligen ges en presentation av hur kvalitativ läsutvecklande undervisning kan se ut. 

2.2.1. Läsningens processer 

Läsning definieras ofta som bestående av olika delprocesser. Dessutom konstateras att en god 

utveckling av de olika läsprocesserna förutsätter vissa förmågor och kunskaper (exempelvis National 

Reading Panel (NRP) 2000, Pressley m.fl. 2001, Hattie 2009, Liberg 2010, Lundberg 2010). Här 

nedanför beskrivs några av dessa nödvändiga förmågor och kunskaper samt några av de läsprocesser 

som identifieras inom läsutvecklingsfältet. Alla dessa är dessutom synliga i Skolverkets 

bedömningsmaterial Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c).  

Språklig medvetenhet och bokstavskunskap 

Skolverket (2011c) anger att språklig medvetenhet och bokstavskunskap är två av de förutsättningar 

som krävs för en god läsutveckling, framför allt vad gäller avkodningsprocessen. Den språkliga 

medvetenheten handlar om att eleven måste ha en god fonologisk medvetenhet, vilket innebär att 

eleven kan identifiera enskilda ljud och stavelser i orden och att han/hon förstår att ett långt ord 

snarare kopplas till ordlängden än till betydelsen av ordet. Bokstavskunskap har betydelse för 

avkodningen i den bemärkelse att eleven dels måste känna till bokstävernas utseende, men även förstå 

vilket eller vilka ljud som är kopplade till de respektive bokstäverna (NRP 2000, Hattie 2009, 

Skolverket 2011c).  

Avkodning och läsflyt 

Avkodning kan definieras som den läsprocess som innebär att kunna tolka ortografin – skriftspråket - 

till ljud och ord (Kulbrandstad 2003). Avkodningen består i sin tur av två delprocesser, dels den 

kontrollerade, där varje enskild bokstav ljudas och sammansätts med de andra för att bilda ett ord, och 

dels den automatiserade. I sin förklaring av den automatiserade avkodningsprocessen talar 

Kulbrandstad (2003) om begreppet inre ordlexikon, där hon menar att vi alla har en mängd ord som vi 

har olika kunskaper om. En av dessa kunskaper kan vara en ortografisk identitet för ordet. Vi skapar 

alltså en bild av ordets ortografiska uppbyggnad och utseende som gör att vi snabbt känner igen ordet 

när vi möter det i en text. Vi behöver då inte ljuda oss igenom varje bokstav i ordet, vilket ökar 

läshastigheten eller läsflytet. Denna automatiserade avkodning benämns av i Nya språket lyfter! som 

en förutsättning för att eleverna ska kunna ta sig igenom de längre och mer komplexa texter som de 

möter i årskurs 3 eller 4 (Skolverket 2011c). 

Inom avkodningsfältet har det länge funnits olika skolor, där Phonics och Whole language 

representerar två skilda inlärningsvägar till god avkodningsförmåga. Phonics kan sägas utgår från de 

små delarna i läsningen, som ljuden och bokstäverna, som sedan sätts ihop till delar av ord, hela ord, 



 

 

meningar och texter. Whole language går snarare i motsatt riktning och börjar istället med den hela 

texten eller det hela ordet. De två teorierna brukar därför ofta sägas representera perspektiven bottom-

up respektive top-down. Många läsundervisnings- och läsbedömningsmaterial utgår antingen från 

Phonics eller Whole language, exempelvis Bornholmsmodellen som fokuserar på de enskilda ljuden 

och ljuddelarna i orden. Många forskare inom läsutvecklingsfältet menar dock idag att den mest 

effektiva avkodningsinlärningen sker genom att kombinera Phonics och Whole language (exempelvis 

Kulbrandstad 2003, Hattie 2009, Snow & Juel 2009).  

Läsförståelse 

Vid sin definition av läsförståelse, refererar Kulbrandstad (2003) åter till det inre ordlexikon som vi 

alla har. Här gäller kunskapen förmågan att tolka ordet, det vill säga att känna till ordets olika 

betydelser beroende på sammanhanget, kontexten. För att vi ska kunna tolka och förstå en text till 

fullo, krävs dock ofta mer än bara förståelse av varje enskilt ord. Läsaren måste också ha utvecklat en 

förmåga att aktivt kunna använda sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att ha möjlighet att 

interagera med texten. Det handlar exempelvis om att koppla texten till andra texter och/eller andra 

kunskaper som läsaren har erfarenhet av, för att på så sätt förstå textens budskap. Ofta innebär detta att 

läsaren måste tolka budskap och sammanhang som inte framgår explicit av textens ord, vilket i dagligt 

språk brukar definieras som att läsaren även måste kunna läsa mellan raderna (Kulbrandstad 2003, 

Westlund 2009). 

I Nya språket lyfter! Poängteras vikten av läsförståelse och att den även kopplas ihop med den 

språkliga utveckling, där samtal om texter förklaras kunna lägga en grund till läsförståelse även för 

elever som ännu inte själva kan läsa (Skolverket 2011c). 

Inom läsförståelsefältet används ofta begreppet läsförståelsestrategier. Palinscar och Brown (1984) har 

genom studier genomförda i klassrum identifierat fyra olika strategier som den kompetenta läsaren 

använder sig av för att bättre förstå en text. Dessa strategier handlar om att läsaren: 

 Ställer hypoteser/Förutspår handlingen 

 Ställer egna frågor om texten 

 Reder ut otydligheter 

 Sammanfattar texten 

(baserad på Westlund 2009 s 76) 

2.2.2. Läsning i ett vidare perspektiv 

Förutom de läsprocesser som definierats ovanför, framförs även andra faktorer som läsrelaterade. Det 

handlar både om faktorer som kan sägas omfattas av läsbegreppet och om faktorer som kan sägas 

påverka läsandet. Dessa faktorer representerar ett vidare perspektiv på läsning. Det perspektivet kan 

även identifieras i Skolverkets publicerade läsningsdiskurs, bland annat i bedömningsmaterialet Nya 

språket lyfter! (Skolverket 2011c) samt i de styrdokument som reglerar skolans verksamhet, vilka 

presenterats under rubriken Nationella styrdokument och riktlinjer för skolans verksamhet. 

Literacy och det vidgade textbegreppet  

Begreppet literacy används idag flitigt i texter som berör läs- och skrivutveckling. Detta engelska 

begrepp har ingen allmänt vedertagen svensk översättning, och därför används det engelska ordet även 

i denna text. Literacy kan sägas vara förmågan att använda sig av olika texter i olika sammanhang och 

kontexter. Med texter refererar man till det vidgade textbegreppet, som innebär att texter både kan 

representeras av varierade modaliteter, det vill säga texter kan även vara bilder, filmer och ljud, och 



 

 

kan förekomma i olika medier, det vill säga text kan presenteras i olika format som tryckt eller digitalt 

format. Literacybegreppet har också en tydlig utgångspunkt i den sociokulturella teorin, där man anser 

att tal- och skriftspråksanvändande alltid är en social aktivitet som påverkas av de deltagande parterna 

samt deras respektive kunskaper, erfarenheter och värderingar (Fast 2007, Skolverket 2007, Westlund 

2009, Liberg 2010). 

Med utgångspunkt från begreppen literacy och det vidgade textbegreppet, går det att hävda att 

läsutvecklande aktiviteter påbörjas redan i mycket tidig ålder. När barnet kommunicerar med sin 

omgivning utvecklar han/hon sin språkanvändning vilken ligger till grund för, eller till och med är en 

del av, en god läsutveckling (Fast 2007, Liberg 2010). 

Språk-, läs-, och skrivutveckling i samverkan 

Som nämnts under rubriken Nationella styrdokument och riktlinjer för skolans verksamhet, formulerar 

Skolverket språk-, läs-, och skrivutveckling som samverkande, snarare än som tre av varandra 

oberoende processer. Även i Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) syns denna samsyn: 

Språkutveckling kan beskrivas som en process där förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva utvecklas 

successivt och i olika avseenden blir alltmera kvalificerad. 

(Skolverket 2011c s 9) 

2.2.3. Läsning ur ett kontextuellt perspektiv 

Med utgångspunkt i det vidare läsperspektiv som just beskrivits, går det att formulera ett kontextuellt 

perspektiv på läsning. Det innebär att läsningens hela kontext, det vill säga det sammanhang som 

läsaren och texten ingår i, framförs som en påverkande faktor av läsningen. På Skolverkets hemsida 

finns texten Elevers läs- och skrivutveckling (Liberg 2010) publicerad. Den är skriven av professor 

Caroline Liberg, som sägs representera det kontextuella perspektivet på läsning (Jonsson 2006, Wedin 

2010 
7
). Det kontextuella perspektivet kan ställas mot det dekontextuella perspektivet. 

Liberg (2010) menar att det dekontextuella perspektivet i huvudsak fokuserar på läsfaktorer som 

enbart rör läsaren, texten och själva läsprocessen. Det handlar om att läsaren måste uppnå vissa:  

 Grundläggande språkliga förmågor - Som att ha ett stort ordförråd, kunna minnas och att 

kunna återberätta innehållet i en text. 

 Metaspråkliga förmågor – Exempelvis att kunna koppla ihop bokstäver med ljud, att förstå 

textstrukturer och att ha en god fonologisk medvetenhet. 

 Metakognitiva förmågor – Vilka gör det möjligt för läsaren att använda lämpliga lässtrategier 

samt att kunna reflektera över textens innehåll. 

Detta är faktorer som, enligt detta perspektiv, mer eller mindre oföränderligt påverkar läsandet, det vill 

säga korrelationen mellan god fonologisk medvetenet respektive effektiv användning av 

läsförståelsestrategier och goda läskunskaper kommer alltid att vara hög.  

Till viss del kan det inom detta perspektiv även förekomma åsikter om att faktorer som texters 

medium och modalitet påverkar läsandet (Liberg 2010). 

                                                      
7 Jonsson och Wedin refererar båda till detta perspektiv som ej normerande, vilket de ställer mot det 

normerande perspektivet. Detta baseras på den utgångspunkt de tar i olika lästester, där de menar att 

de normerande fokuseras på att placera eleven på rätt plats på den normgivande skala som dessa tester 

ofta presenterar. Både Jonsson och Wedin tydliggör dock att de ser dessa tester som dekontextuella, 

jämfört med de ej normerande tester som de menar fokuserar på elevens progression och dessutom 

inkluderar en vidare kontext. I denna studie används begreppen dekontextuell och kontextuell.  



 

 

De som företräder det kontextuella perspektivet menar att det, förutom de ovan nämnda faktorerna, 

även finns andra faktorer som till stor del påverkar läsningen: 

 Läsarens erfarenheter och kunskaper om samt inställning till textens form och innehåll. 

 Kontexten – Både den konkreta och sociala situationen samt de normer och värderingar, som 

kan påverkas av kulturella och historiska faktorer. 

(Liberg 2010) 

Dessa två faktorer kan sägas vara förutsättningar som inte enbart ligger hos läsaren och texten, utan 

skapas i samverkan med hela den vida kontext som texten och läsaren befinner sig i. Även texters 

medium och modalitet diskuteras mer tydligt ur ett kontextuellt perspektiv, där dessa faktorer ses som 

samverkande och påverkande av den totala läsningen. Bilden nedanför (se figur 1) baseras på Libergs 

(2001, 2010) visualiseringar av synsättet. 

Figur 1. Kontextuellt perspektiv 

 

(baserad på Liberg 2001 s 175, 2010 s 8) 

2.2.4. Läsutvecklande aktiviteter 

Michael Pressley (2006) skriver att ”Understanding the nature of skilled reading permits insights about 

what should be the goal of reading instruction” (s 49). Detta uttalande stöds även av bland andra Snow 

och Juel (2005) samt Hattie (2009), som vid genomgångar av internationell forskning av 

läsundervisning konstaterat att lärarens teoretiska kunskaper samt didaktiska förmåga kan vara 

avgörande för elevernas läsutveckling. Den enskilda läraren måste ha en vetenskapligt förankrad 

förståelse för hur språk- och läsinlärningsprocesser kan se ut, men även ha den didaktiska förmågan att 

anpassa undervisningen efter elevernas respektive behov, inte minst vad gäller att kunna ta till sig de 

strategier som varje god läsare behöver kunna använda sig av. Även Skolverket (2007) talar om den 

korrelation som finns mellan lärarens kompetens och elevernas kunskapsutveckling. 

National Reading Panel (NRP) har genom sin omfattande studie bland skolor i USA identifierat ett 

antal kunskaper och förmågor som anses avgörande för en framgångsrik läsutveckling. Därför är det 

viktigt med explicit undervisning i dessa. Det handlar bland annat om undervisning i språklig 



 

 

medvetenhet, förmågan att kunna koppla bokstav till ljud, läsflyt, ordförråd samt användandet av 

läsförståelsestrategier (NRP 2000). 

Vad gäller den explicita undervisning som ovanstående forskare poängterar, konstaterar Skolverket 

(2007) att en stor del av den undervisning i läsutveckling som sker i den svenska skolans yngre 

årskurser består av enskilt arbete. Enskild, så kallad tyst läsning, som sällan följs upp på ett uttalat 

läsutvecklande sätt. Ofta ägnas alltså alltför lite tid åt undervisning i olika lässtrategier, trots att detta 

begrepp är frekvent förekommande i bland annat Skolkverkets material (2011c). Skolverket 

formulerar detta som ett utvecklingsområde i den svenska skolan: 

Att få läsa mycket är nödvändigt, men det är inte tillräckligt för att utveckla läsförmågan. Man måste 

också få hjälp med att lära sig olika lässtrategier. Det gäller både avkodning och förståelsearbete. Det 

senare inkluderar också arbete med att utöka ordförrådet. Inte alls lika många elever i Sverige som i 

andra länder får delta i undervisning som innehåller sådana inslag. 

(Skolverket 2007 s 12) 

Den läsprocess som ofta anges som problematisk både vad gäller läsundervisning och läsutveckling är 

läsförståelsen. Skolverket (2007) belyser detta. 

Ett område av stor betydelse är undervisning i och om läsförståelsestrategier. De lyser nästan helt 

med sin frånvaro i kursplaner och i den pedagogiska praktiken. 

(Skolverket 2007 s 14) 

Även läsforskare konstaterar att både den teoretiska och den didaktiska kunskapen om läsförståelse 

kan vara en bristvara hos många lärare. I de första skolåren läggs istället fokus mer eller mindre enbart 

på aktiviteter som är tänkta att utveckla elevernas avkodningsförmåga och läsflyt. Det framgår att 

lärare har uppfattningen att om bara läsflytet blir tillräckligt välutvecklat, så kommer läsförståelsen 

spontant och att det därför inte behövs någon explicit undervisning i läsförståelse (Gambrell m.fl. 

2002, Pressley 2006, Reichenberg 2009). 

2.2.5. Sammanfattning 

Den allmänna uppfattningen inom läsforskningsfältet är att läsning består av ett antal olika 

läsprocesser, exempelvis avkodning och läsförståelse. Språk-, läs-, och skrivutveckling ses ofta som 

samverkande processer som påverkar varandras utveckling. Det finns dessutom andra faktorer som 

berör textens och läsarens kontext som anses påverka läsningen. Denna utvecklingsintegrerade och 

kontextuella syn på läsning formuleras i Skolverkets publikationer (Skolverket 2007, Liberg 2010, 

Skolverket 2011c). 

En kvalitativ läsundervisning förutsätter ofta att läraren både har en teoretisk förståelse för vad 

läsutveckling är och en didaktisk förmåga att kunna undervisa elever i de olika läsprocesserna. Explicit 

undervisning i lässtrategier – både vad gäller avkodning och läsförståelse – anses påverka elevernas 

läsutveckling i positiv riktning. Kunskap om och undervisning i läsförståelse och 

läsförståelsestrategier har bland andra Skolverket identifierat som utvecklingsområden vad gäller den 

svenska skolpraktiken.  

2.3. Bedömning av läsning 

Under denna rubrik presenteras begrepp och perspektiv som kan relateras till bedömning av läsning. 

Utgångspunkten är uppsatsens andra och tredje frågeställningar: 

 Vad är det för bedömning av läsning som lärare anser sig utföra? 



 

 

 På vilka sätt samstämmer lärares arbete med läsbedömning med den diskurs och de syften som 

formuleras av Skolverket. 

Utifrån dessa frågeställningar beskrivs här några teorier som relaterar till hur olika läsprocesser kan 

bedömas, och till vilken grad andra faktorer kan inkluderas i denna bedömning. För att konkretisera 

detta, ges även några exempel på publicerade bedömningsmaterial som används i grundskolans tidiga 

år. 

Dessutom beskrivs den bedömningsdiskurs samt de syften med bedömning som Skolverket formulerar 

i de texter som finns publicerade i tryckt form och/eller på Skolverkets hemsida. Texterna är antingen 

författade av Skolverket eller av andra personer verksamma inom läs- och bedömningsfältet. 

Till att börja med, redogörs dock för två olika syften med bedömning, nämligen ett summativt 

respektive formativt syfte. Dessa begrepp diskuteras ofta i sammanhang som refererar till skolans 

uppdrag vad gäller bedömning av elevers kunskaper och förmågor. 

2.3.1. Bedömningens syfte 

Jönsson (2012) menar att summativ respektive formativ bedömning ofta kan se liknande ut till sin 

form, exempelvis muntlig återkoppling från läraren eller skriftliga omdömen. Det som dock generellt 

ofta skiljer dem åt är att syftet med formativ bedömning är att använda den information som 

framkommer i bedömningen, för att medvetet stötta elevens fortsatta lärande. Den summativa 

bedömningen har sällan detta syfte lika uttalat, utan syftar snarare till att identifiera och summera den 

kunskap som eleven anses ha (Jönsson 2012). 

Skolverket själva definierar syftesskillnaden mellan de två bedömningsbegreppen på följande sätt: 

En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en 

bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. 

(Skolverket 2010b) 

I Skolverkets Nya språket lyfter! är bedömningssyftet uttalat formativt: 

Nya språket lyfter! har en formativ funktion som innebär att bedömningarna ska stödja eleven i 

lärandet och lyfta fram de möjligheter hon eller han har att utveckla sina kunskaper och färdigheter 

inom områdena tala/lyssna, läsa och skriva. 

(Skolverket 2011d s 3) 

Även i de bedömningsmatriser med avstämningar som finns med i materialet synliggörs det formativa 

syftet. Detta exemplifieras under rubriken Bedömningsmaterial med utgångspunkt i olika perspektiv. 

För att kunna stötta eleven i sitt fortsatta lärande, poängteras i den formativa bedömningen ofta vikten 

av att eleven ska göras aktiv i bedömningsarbetet. På detta sätt kan också kunskapsprogressionen bli 

mer tydlig även för eleven (Jönsson 2012). 

2.3.2. Bedömning av läsprocesser 

Skolverket definierar utvecklingen vad gäller synen på läsning samt bedömning av denna på följande 

sätt: 

Synen på vad läs- och skrivförmåga är för något har förändrats mycket med tiden. Våra samhällen i 

dag ställer helt andra krav på den förmågan än för bara femtio år sedan. I såväl forskning som 

pedagogisk praktik och genom utvärderingar och mätningar av en individs läs- och skrivförmåga 

framträder ett skifte i synen på läsning och skrivande. Från att se språkliga förmågor som ett antal 

mer eller mindre universella kognitiva färdigheter som kan mätas på ett relativt enkelt sätt och med i 



 

 

stort sett samma instrument världen över, dominerar i dag insikten om hur komplex språkförmågan 

är. 

(Skolverket 2011c s 12) 

Som Skolverket nämner, kan bedömningar av de olika läsprocesserna vara mer eller mindre komplexa. 

Lärare beskriver att det ofta är lättare att bedöma läsprocesserna, samt delar av dessa, separat (Törnvall 

2001). Det innebär att det kan finnas en problematik vad gäller en likvärdig och möjligtvis 

samverkande bedömning av de olika läsprocesserna. För bedömning av avkodningsprocessen finns det 

på läromedelsmarknaden ett antal standardiserade diagnoser och tester som är tydliga och lätta att 

använda. Att bedöma om en elev känner igen alla bokstäver, både till utseende och till det/de ljud som 

bokstaven representerar, kräver sällan något komplext utformat test. Detsamma kan sägas gälla för 

bedömning av avkodning och läsflyt. Lättanvända material för en kvalitativ bedömning av 

läsförståelsen är däremot svårare att få tag i, vilket kan bero på att läsförståelsen anses vara en mer 

komplex process att bedöma. Barbro Westlund, som för närvarande arbetar med en avhandling som 

studerar bedömning av läsförståelse, talar om just denna problematik: 

Läsförståelse betraktas som ett av de svåraste områdena att bedöma, eftersom ett sunt 

bedömningsinstrument bryter ner läsförståelsen i många av dess interagerande delar samtidigt som 

läraren ska vara medveten om hur slutsatser om elevers läskompetenser och djupa förståelse måste 

göras holistiskt. 

(Westlund 2010) 

Att undervisning i och bedömning av just läsförståelseprocessen är svår, bekräftar även de lärare som 

deltar i ett Boråsbaserat projektarbete där man medvetet satsar på läsning och bedömning. De menar 

att bedömningen av elevers läsförståelse måste utvecklas och användas i betydligt högre grad redan i 

de tidiga skolåren. Läraren Louise Björkman berättar om problematiken vad gäller att stötta en elev i 

högstadiet som har stora problem med att förstå texters innehåll och budskap: 

– Det är svårt att jobba med det så här sent! Det gäller att inte tro att läsutveckling sker av sig själv. 

(Pedagogiska Magasinet 2011) 

Westlund har dock förslag och rekommendationer till hur lärare kan tänka kring 

läsförståelsebedömningen: 

– Om man säger att ”den här eleven har problem med läsförståelse” skulle man kunna fråga sig 

”vilken läsförståelse?” 

Förståelsen är kontextbunden och genom att undervisa om lässtrategier kan lärare få syn på både 

styrkor och brister hos sina elever. I stället för att ställa kontrollfrågor på texten kan läraren till 

exempel be elever formulera sina egna frågor som de också tycker att de får svar på i texten. 

– Då har du plötsligt skapat ett bedömningsinstrument i formativ bedömning. 

(Westlund 2011) 

Det Westlund (2010, 2011) definierar i de två ovanstående citaten är att det är en stor fördel om 

läraren både har kunskap om och förmåga att använda de respektive delar, eller strategier, som 

läsförståelsen kan sägas bestå av. Samtidigt är det viktigt att parallellt ha en holistisk, det vill säga en 

helhetlig, syn på läsförståelsen. Börjar detta medvetna arbetssätt redan i de yngsta årskurserna i 

skolan, minskar självklart den problematik som läraren Louise Björkman beskriver.  

2.3.3. Bedömningsmaterial med utgångpunkt i olika perspektiv 

Wedin (2010) menar att de bedömningsmaterial som används även påverkar utformningen av vad det 

är för undervisning som lärarna erbjuder eleverna. Det innebär att hur dessa bedömningsmaterial är 



 

 

utformade kan vara avgörande för vilken läsning det är som bedöms och att detta sedan ligger till 

grund för den fortsatta läsundervisningen. Risken blir då att delar av elevernas läsning inte bedöms 

och att de heller inte får tillräcklig undervisning i alla läsprocesser. 

En stor del av den dokumenterade bedömning som görs i våra skolor genomförs genom traditionellt 

utformade tester och diagnoser, som ofta enbart mäter ett kunskapsområde i taget och därför är lättare 

för läraren att rätta (Skolverket 2010a). Dessa tester är ofta av så kallad normerande art, vilket innebär 

att de baseras på mätbara, kvantitativa faktorer vilka är framtagna av testkonstruktören. Faktorerna är 

dessutom identiska för alla elever och läraren ges ofta en möjlighet att jämföra sina egna elevers 

respektive resultat med de normvärden som testet anger (Pehrsson & Sahlström 1999). Testerna, som 

alltså ofta enbart mäter enskilda läsprocesser, tar inte hänsyn till någon övrig tänkbar läspåverkande 

kontext, vilket innebär att de kan kategoriseras som dekontextuella. 

Den andra kategorin av läs- och skrivtester benämner Pehrsson och Sahlström (1999) ej normerande 

tester. Dessa bedömningsmaterial definieras som att även inkludera de enskilda elevernas respektive 

kunskaper och erfarenheter som ytterligare aspekter att ta hänsyn till när bedömningen sker och när 

metoder för att stötta elevens fortsatta läs- och skrivutveckling ska arbetas fram. Dessa tester kan 

därför kategoriseras som kontextuella. Snarare än att ge läraren en möjlighet att jämföra elevernas 

resultat med angivna normvärden, fokuserar de kontextuella testerna på hur metoder för att stötta 

elevens fortsatta läs- och skrivutveckling kan arbetas fram. Testerna har med andra ord i huvudsak ett 

formativt bedömningssyfte. 

Skolverkets eget bedömningsmaterial, Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) kan klassificeras som ett 

kontextuellt bedömningsmaterial av elevers språk-, läs- och skrivkunskaper. Detta exemplifieras under 

nedanstående rubrik. 

Exempel på lästester som representerar de olika perspektiven 

Wedin (2010), som har jämfört det dekontextuella lästestet Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos 

av läsförståelse
8
 (Lundberg 2001) med det kontextuella Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c), 

formulerar skillnaden mellan de två testerna på följande sätt: 

Den stora skillnaden mellan de två bedömningsmaterialen ligger i synen på vad som ska bedömas och 

vilket material som krävs för att göra detta. En annan skillnad är att medan man i »Vilken bild är 

rätt?» framhäver hur enkelt det är att genomföra och tolka testet, visar »Nya språket lyfter» på den 

komplexitet som utveckling av språk och läsförmåga innebär, genom att översiktliga 

teorigenomgångar finns inlagda där olika frågor som bedöms vara av vikt vid bedömningen 

behandlas. 

(Wedin 2010 s 228) 

Ytterligare en skillnad som Wedin (2010) nämner är den grad av hänsyn som tas till övrig kontext som 

kan påverka resultatet. I Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) framgår att det är många faktorer som 

påverkar elevers språk och läsning:  

Forskningen […] visar bland annat att det är många olika faktorer som samverkar i hur elever 

utvecklar sitt språk, att utvecklingen ser olika ut mellan olika individer och att den språkliga miljön i 

vid bemärkelse har stor betydelse. 

(Skolverket 2011c s 6)  

                                                      
8 ”Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av läsförståelse” (Lundberg 2001) är ett diagnosmaterial som 

går ut på att eleven ska läsa en eller två meningar sedan koppla denna text till en av fyra bilder. Endast 

en av bilderna räknas som rätt svar. Till materialet medföljer även diagram som visar standardvärden, 

samt information om några vanliga feltyper. Testet ska genomföras inom en viss tid för att läraren ska 

kunna mäta elevens läsflyt. 



 

 

Skillnaden vad gäller hänsynstagande till läskontexten är något som Wedin (2010) konkretiserar 

genom att ta upp bildens roll i läsförståelsetestet Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av 

läsförståelse (Lundberg 2001). Hon problematiserar hur elevers olika förförståelser och förkunskaper i 

stor grad kan ha betydelse vad gäller deras tolkning av bilder, något som hon menar att testet inte tar 

hänsyn till. Som exempel nämns hur eleven ska läsa den skrivna texten ”Lisa har gjort en lykta av 

snöbollar. Den lyser så fint.” (Lundberg 2001 s 3) och sedan koppla denna text till en av fyra bilder. 

Wedin (2010) beskriver hur dessa bilder i tur och ordning visar en flicka som: 

(1) står på knä och lägger bollar på varandra (ringar på bilden som antas tolkas som snöbollar), (2) 

står och ser på en pyramidformad hög av bollar med taggar ritade runtom som antas tolkas som att 

den lyser, (3) står på knä och lägger bollar på varandra med taggar runtom (liknande de på bild två), 

och slutligen (4) står på knä och lägger en fjärde boll på tre andra med två liggande bredvid. 

(Wedin 2010 s 226) 

För att eleven ska ha möjlighet att visa en, enligt testet, korrekt förståelse och tolkning av texten, krävs 

det även att han/hon tolkar bilderna på det sätt som testets konstruktörer avser. Det innebär bland 

annat att eleven måste förstå att en tvådimensionellt ritad cirkel representerar en tredimensionell 

snöboll och att ritade taggar runt snölyktan betyder att lyktan lyser. Dessutom måste eleven ha 

förkunskaper vad gäller hur en svensk snölykta traditionellt formas, det vill säga som en pyramid eller 

kon. Att elever kan tolka bilder på olika sätt beroende på deras respektive förförståelser och 

erfarenheter är inte något som diskuteras i testets lärarhandledning. Wedin (2010) menar att detta test 

inte nödvändigtvis ger en korrekt bild av elevens läsförståelsekunskaper, eftersom elevens möjlighet 

att tolka budskapen, både i en textuell och i en bildlig modalitet, har en avgörande roll på testets 

resultat. Det kan alltså vara så att eleven har kunnat läsa och förstå textens innehåll, men har svårt att 

tolka bilderna på det sätt som testet kräver.   

I Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) ges läraren inte någon rättningsmall att använda sig av i sin 

bedömning. Istället framförs en bedömningsdiskurs, baserad på teorier och forskningsempiri, med 

konkreta förslag på undervisningsmetoder. Denna diskurs förespråkar en kontextuell bedömning med 

ett formativt syfte, vilket kan uttydas nedanför (se figur 2) där visas några av de exempel som ges i 

samband med en av de olika avstämningar som materialet innehåller. Dessa avstämningar beskrivs på 

följande sätt: 

Avstämningarna är sammanfattningar av de föregående observationspunkterna. Avstämningarnas 

formuleringar fokuserar i första hand elevens läsförmåga, men i den efterföljande analysen lyfts även 

skrivförmågan upp eftersom läsning och skrivning går hand i hand. Även muntligheten tas upp där: 

(Skolverket 2011c s 7) 

Dessutom rekommenderas läraren att även göra flera personer delaktiga i bedömningsarbetet. 

Kollegor, som andra lärare, logopeder och specialpedagoger, föreslås rådfrågas för att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av elevens förutsättningar och kunskaper. Att även involvera eleven själv 

i bedömningen av sina egna kunskaper och sin egen progression är också något som förespråkas. Detta 

syns bland annat i matrisens rubrik, som både vänder sig till läraren och till eleven. Även Lgr 11 

(Skolverket 2011a) stipulerar elevens arbete med självbedömning, vilket visats i kapitel 2.1.2 i denna 

uppsats. 
  



 

 

Figur 2. Avstämning A i Nya språket lyfter! 

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet 

Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser 

Det innebär att eleven: 

 tar initiativ till läsning och 
skrivning 

 tar hjälp av bilder och sina 
förkunskaper samt drar slutsatser 
utifrån textinnehållet som stöd 
för att tolka och förstå en text 

 urskiljer ord i meningar 

 kan namnge de flesta bokstäver 
och vet hur de låter 

 har förstått principen för hur man 
med hjälp av bokstäver ljudar 
ihop ord 

 läser enkla ord och meningar med 
hjälp av både logografisk läsning9 
och ljudningsstrategin 

Frågor att ställa om undervisningen: 

 Möter eleven en varierad 
skriftspråksmiljö där samtalande, 
läsande och skrivande ingår 
naturligt i undervisningen även 
om eleverna inte själva kan läsa 
och skriva? 

 Stimuleras eleverna att utveckla 
sitt ordförråd? 

 Varieras och struktureras 
arbetssätt och arbetsmetoder så 
elevens olika sätt att lära ges 
utrymme? 

 Har eleven regelbundet möjlighet 
att läsa högt för en vuxen? 

Frågor att ställa kring elevens 
språkutveckling som kan behöva en 
noggrannare analys och uppföljning 

 Hur deltar och bidrar eleven i 
textsamtal? 

 Hur väl klarar eleven att 
återberätta ett händelseförlopp 
kronologiskt, uttrycka sin åsikt, 
beskriva en aktivitet, använda sitt 
ordförråd och lyssna aktivt? 

 Hur är elevens morfologiska 
förmåga – hur väl klarar eleven 
att urskilja ord i meningar? 

 Hur är elevens fonologiska läsning 
– hur fungerar kopplingen 
bokstavsljud–bokstavstecken? 

 Vilka strategier använder eleven 
vid svårigheter som uppstår under 
läsning – hur går eleven tillväga 
när hon stöter på ord som hon 
inte klarar av att läsa? 

(Utvalda punkter ur Avstämning A i Nya språket lyfter! Skolverket 2011c s 38) 

Även om de olika läsprocesserna kan identifieras i tabellen, så presenteras de inte separat, utan 

gemensamt i en och samma avstämning. Läsandet och skrivandet är dessutom inkluderat i samma 

avstämning, liksom den muntliga aspekten av språket. 

Det är alltså denna läs- och bedömningsdiskurs som formuleras av Skolverket, den statliga myndighet 

som har riksdagens och regeringens uppdrag att ange tydliga mål för samt utveckla den svenska 

skolans verksamhet. 

2.3.4. Sammanfattning 

Skolverket formulerar i sitt eget läsbedömningsmaterial, Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) ett 

formativt syfte med bedömningen, där elevens progression och den fortsatta undervisningen ligger i 

fokus. 

Bedömningen av de olika läsprocesserna kan vara mer eller mindre komplex. Framför allt är det 

läsförståelsen som beskrivs kunna vara svårbedömd. Många av de läsbedömningsmaterial som lärare 

väljer att arbeta med baseras på en kvantitativ bedömning, där elevens läsning lätt går att klassificera. 

Dessa tester tenderar att bedöma läsprocesserna mer eller mindre separat och dessutom skilda från 

övrig kontext. 

Liksom synen på läsutvecklingen, förespråkar Skolverket en kontextuell, holistisk bedömning av 

elevers läsning, där hänsyn även tas till respektive elevs förutsättningar. Detta perspektiv går att tolka i 

Skolverkets eget bedömningsmaterial, Nya språket lyfter! (2011c). Materialet innehåller inte någon 

rättningsmall, utan ger istället läraren en möjlighet att utifrån teorier och forskningsempiri utveckla sitt 

läsundervisnings- och bedömningsarbete. 

                                                      
9 Skolverket menar med logografisk läsning att eleven kan läsa vissa enkla ord som hela ord, till skillnad 

från ljudningsstrategin, där varje enskild bokstav ljudas.  (Skolverket, 2011c). 



 

 

3. Forskningsbakgrund 

I läsning och skrivning kan detta systematiska utforskande utföras genom att man använder 

analysverktyg, som i sin tur bygger på olika sätt att se på lärande…Beroende på vilka analysverktyg 

som väljs, kommer kartbilden att få olika utseende. 

(Pehrsson & Sahlström 1999 ur Förordet)  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärares läsbedömningspraktik kan förhålla sig till den 

diskurs som Skolverket formulerar. Detta görs genom att jämföra studiens resultat, där ett antal lärares 

beskrivna läs- och bedömningsarbete presenteras, med de dokument som publicerats av Skolverket. 

Samtidigt kan det vara av intresse att även inkludera tidigare empiriska resultat i denna jämförelse. 

Därför redovisas under denna rubrik ett antal studier som genomförts inom läsningssfältet med 

inriktning på skolans yngsta årskurser. De relaterar både till läsundervisning och till bedömning. 

Eftersom denna uppsats relaterar till den svenska skolverksamhetens diskurs och praktik, har jag valt 

att här enbart inkludera studier som beskriver den svenska skolan. 

3.1. Studier av läsundervisning 

3.1.1. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares 

möjligheter och hinder (Alatalo 2011) 

Alatalo (2011) beskriver i sin studie bland annat vilka faktorer som kan påverka läsundervisningen. 

Åtta lärare har intervjuats och cirka 250 klasslärare har fått svara på enkäter. Dessutom har ett 

femtiotal resurslärare och specialpedagoger deltagit i studien. 

Språklig medvetenhet 
Alatalo (2011) konstaterar att det i förskoleklasser är mycket vanligt att skolorna arbetar aktivt med 

utveklingen av elevernas språkliga medvetenhet. Bland de intervjuade lärarana i årskurs 1 – 3 är det 

dock enbart två som teoretiserar denna förmåga, bland annat genom att använda begreppet fonologisk 

medvetenhet. Dessa lärare arbetar på en skola där man använder sig av Bornholmsmodellen
10

, vilken 

framför allt riktar sig till elever i förskoleklassen. Även i årskurs ett används dock modellen i denna 

skola. De övriga lärarna beskriver aktiviteter som relaterar till språklig medvetenhet, men de 

teoretiskerar inte vad detta omfattar mer än att ”eleverna måste känna till ljuden” (Alatalo 2011 s 80).   

Avkodning och läsflyt 
Alla lärare i studien menar att det är viktigt att arbeta med elevernas avkodningsförmåga, så att de så 

fort som möjligt börjar utveckla en automatiserad avkodning. Detta sker bland annat genom att lärarna 

använder olika metoder samt att de ser till att eleverna får mycket lästid i skolan. En majoritet av 

lärarna svarar dessutom att för de elever som har svårigheter med sin utveckling vad gäller avkodning 

och läsflyt, anser de att en av de viktigaste insatserna är att ägna mycket tid åt att sitta och lyssna till 

elevens läsning. I övrigt formulerar få av lärarna exakta metoder för hur de kan stötta dessa elever, 

vilket Alatalo (2011) menar kan bero på att lärarna inte har kunskap om på vilka andra sätt de kan 

hjälpa eleverna.  
  

                                                      
10 Modell som har för avsikt att stötta elevernas fonologiska medvetenhet. Modellen beskrivs även i 

avsnittet Inledning. 



 

 

Läsförståelse 

Vad gäller läsförståelsen menar lärarna i studien att denna förmåga också är en viktig del av läsningen. 

Alatalo (2011) nämner dock att ingen av lärarna rapporterar att de undervisar i läsförståelsestrategier, 

vilket hon tolkar som att sådan undervisning inte sker, åtminstone inte på ett medvetet och 

systematiskt sätt. Det som presenteras är att lärarnas syn på läsförståelseutvecklande aktiviteter i 

huvudsak handlar om att eleverna ska kunna berätta vad en text handlar om, att de har god 

ordförståelse och att de arbetar med läromedel som Äppel Päppel
11

. 

Bedömning av läsning 
Även om Alatalos (2011) avhandling inte har som syfte att studera bedömning, presenteras ändå några 

bedömningsrelaterade resultat. Ett av dessa, som kan anses relevant även för denna studie, är att 

Alatalo (2011) konstaterar att det är vanligt att lärarna regelbundet testar elevernas läsförmåga i 

årskurserna 1 - 3. Detta genomförs med hjälp av kartläggning och diagnoser. 

Lärares teoretiska och praktiska förutsättningar  
Utöver de ovan redovisade resultaten i Alatalos (2011) avhandling, kan det vara av intresse att nämna 

att studien även tagit med lärarnas respektive erfarenheter av och utbildning i läsutveckling samt till 

vilken utsträckning de samarbetar med kollegor. Det konstateras att de lärare som har längst erfarenhet 

och/eller utbildning samt de som har ett väl fungerande samarbete med pedagogkollegor, är de lärare 

som erbjuder den skickligaste läsundervisningen till sina elever, eftersom de har den mest flexibla 

undervisningen som i större utsträckning anpassas efter varje elevs behov.   

3.1.2. Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i 

möte med förskola och skola (Fast 2007) 

Fast (2007) har i sitt avhandlingsarbete bland annat studerat på vilka sätt barn ”tillåts använda sina 

tidigare erfarenheter av textorienterade aktiviteter” (Fast 2007 s 16) i skolans verksamhet. Det innebär 

att hon även studerat den läsningspraktik som kan förekomma i skolans första år. Fast (2007) har 

under tre års tid följt sju barn från att de var fyra år gamla. Hennes studie grundar sig i en literacyteori 

där det vidgade textbegreppet används. Det innebär att hon kopplar text och textaktiviteter till 

betydligt fler fenomen än enbart traditionell läsning av ortografisk text. 

Fast (2007) presenterar ett antal observationer som kan vara av intresse även för denna uppsats. Bland 

annat konstaterar hon att det verkar finnas en generell uppfattning att skolan inte närmare bör försöka 

ta reda på hur exempelvis läsvanor och attityder ser ut i de respektive barnens hem. Skolans värld ska 

hållas separerad från hemmets vad gäller läsningen. Denna praktik ställer Fast (2007) i relation till 

Skolverkets diskurs, där det tydligt framgår att skolan bör utgå från barnets tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Detsamma gäller den attityd hon mött från lärare vad gäller de barn som har en annan 

kulturell och språklig bakgrund än den svenska. Dessa barns kulturella och språkliga referensramar tas 

sällan i beaktning av lärarna i skolan, vilket innebär att en stor del av barnens läskontext ignoreras. 

Även den populärkultur, som Fast (2007) menar tar upp en stor del av dessa barns tankar och samtal, 

tillåts inte vara en del av skolans praktik vad gäller läsundervisningen. De serietidningar eller 

leksakskataloger som barnen har med sig hemifrån och ägnar mycket tid åt under rasterna, får läggas 

undan när lektionen börjar. Istället används andra material som inte har förankring i barnens egen 

erfarenhetsvärld. Lärarna fokuserar på isolerad bokstavsträning, exempelvis genom att alla elever i 

klassen arbetar med en och samma bokstav under en veckas tid. ”Vi tar en bokstav i taget” (Fast 2007 

                                                      
11 Läromedelsmaterial bestående av ett antal böcker som avses ge läsförståelseträning. Eleverna kan 

arbeta enskilt med böckerna. 



 

 

s 169) menar läraren, som då utgår från det så kallade bottom-up-perspektivet, beskrivet i kapitel 

2.2.1. Detta sker även i den klass där ett av barnen som ingår i studien redan läser flytande. 

3.2. Studier av bedömning 

3.2.1. Kartläggning av läsning och skrivning ur ett deltagarperspektiv. 

Analysverktyg för alla (Pehrsson & Sahlström 1999) 

Pehrsson och Sahlström (1999) har genomfört en empirisk kvalitativ studie av ett antal lästester och 

diagnoser som används i skolan. Studien genomfördes med hjälp av textanalys där texten i ett antal 

lästester tolkades. Syftet med studien var bland annat att identifiera vilka aspekter av läsandet som 

testerna vill synliggöra samt till vilken utsträckning testerna innehåller förslag till stöd för 

pedagogernas läsundervisning.  

Pehrsson och Sahlström (1999) delar i sin resultatredovisning upp testen i två huvudgrupper, 

normerande respektive ej normerande tester. Normerande tester definieras som att ”resultatet går att 

mäta, kvantifiera och bedöma utifrån kriterier och värderingar som är fastställda av testkonstruktören” 

(Pehrsson & Sahlström 1999 s 86), vilket innebär att läsning består av ett antal delfärdigheter som ofta 

mäts var och en för sig och i huvudsak mäter de enbart skriftens beståndsdelar. Flertalet av dessa tester 

presenteras dessutom avskilda från övrig kontext. Testen ska ofta genomföras av eleven inom en viss 

tid. Endast två av dessa tester ger en teoretisk bild av vad läsutveckling kan omfatta och flertalet av 

dem ger inte förslag på hur läraren kan stötta eleven i den fortsatta läsutvecklingen. 

De ej normerande testerna beskrivs innebära att ”de aspekter av läsande och skrivande som materialet 

behandlar och mäter, på olika sätt tar hänsyn till deltagarens kunskaper och erfarenheter. Det gäller 

framför allt att hitta och förstå förutsättningarna för att hjälpa eleverna att utvecklas” (Pehrsson & 

Sahlström 1999 s 85). Dessa tester ger dessutom även en bild av elevens starka sidor vad gäller 

läsutvecklingen, istället för att enbart fokusera på svårigheterna. 

Av de 19 tester som är definierade att kunna användas i årskurserna förskoleklass – årskurs 3, är det 

12 som är av så kallad normerande art och 7 som är av ej normerande art. De tester som publicerats av 

Skolverket, inklusive dess föregångare Skolöverstyrelsen, är alla av ej normerande art. Det är 

dessutom endast de tester som är publicerade av Skolverket som även teoretiserar och beskriver själva 

läsinlärningen. 

3.2.2. Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan 

(Törnvall 2001) 

Törnvall (2001) beskriver i sin studie lärares och elevers uppfattningar om och upplevelser av 

bedömning. I studien har bland annat 160 lärare, som arbetar i skolor med årskurserna 1 – 6, fått svara 

på ett antal enkätfrågor. 

Resultatet av studien visar att lärare generellt använder sig av olika tester vid bedömning av elevers 

kunskaper och att dessa tester gärna får vara av lätträttad karaktär där resultatet går att kvantifiera. 

Även vissa lärare till elever i de yngsta årskurserna beskriver att de i sin återkoppling till eleverna vad 

gäller resultaten använder sig av uttryck som ”medel, under medel och över medel” (Törnvall 2001 s 

158). Tester som kräver ett kvalitativt bedömningsarbete anser lärare vara både svårare att använda 

och mer tidskrävande. Som nämnts under rubriken Bedömning av läsning, beskriver Törnvall (2001) 

att lärarna uttrycker en problematik vad gäller läsbedömningsarbetet. Lärarna har en vilja att följa 



 

 

Skolverkets diskurs, där en helhetsbedömning förespråkas, samtidigt som de upplever att denna 

bedömning ofta är för svår och/eller tidskrävande att genomföra. Därför används i stor utsträckning 

bedömningsmaterial som mäter enskilda kunskaper, eftersom de anses vara mer lättanvända. 

4. Material och metod 

Under denna rubrik beskrivs studiens genomförande, det vill säga vilket empiriskt material och vilken 

metod som använts. Utgångspunkten vid mitt urvals- och metodvalsarbete, var uppsatsens syfte och 

frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att undersöka till vilken grad lärares bedömning av elevers 

läsning i årskurs 1 samstämmer med den läsnings- och bedömningsdiskurs som 

Skolverket formulerar. Arbetet utgår från följande frågeställningar: 

1. Vad är det för läsutvecklande aktiviteter som lärare beskriver ingår i deras 

undervisning? 

2. Vad är det för bedömning av läsning som lärare anser sig utföra? 

3. På vilka sätt samstämmer lärares arbete med läsbedömning med den diskurs och de 

syften som formuleras av Skolverket? 

Med detta i beaktning, valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer av lärare som arbetar i skolans 

yngsta årskurser. Urvalet beskrivs närmare under rubriken Urval. 

4.1. Studiens metod 

Eftersom uppsatsens frågeställningar i huvudsak söker beskrivande svar, valdes en kvalitativ metod i 

studien. Den består av intervjuer genomförda med fyra lärare yrkesverksamma i de yngsta skolåren. 

Bjørndal (2005) menar att just intervjuer kan vara en fördelaktig metod i de fall man avser att ta del av 

den intervjuades perspektiv och tankegångar. Ruane (2006) vidareutvecklar denna åsikt när hon 

beskriver att intervjuer för det mesta upplevs som mer informella än exempelvis en enkät. En intervju 

kan dessutom ofta karaktäriseras mer som en dialog där det snarare är ett samtal än en utfrågning som 

pågår. För mig var det viktigt att lärarna och jag tolkade frågorna på samma sätt, något som jag anser 

intervjun generellt ger bättre möjlighet till. Dessutom gav metoden mig tillfälle att förtydliga frågorna 

samt att kunna ställa följdfrågor anpassade till respektive lärares svar och formuleringar. På så sätt fick 

jag möjlighet att utveckla tankegångar och perspektiv som lärarna indikerade i sina svar. 

Den intervjumetod som använts kan sägas vara av semi-strukturerad art, vilken Järnberg och 

Muganlinskij (2012) definierar på följande sätt: 

I semi-strukturerade intervjuer utgår forskaren från en form av frågeschema. Den ordningsföljd som 

frågorna ställs i behöver man inte ta hänsyn till. Frågorna är även av en mer öppen karaktär och 

forskaren har möjlighet att ställa vidare följdfrågor utanför frågeschemat ifall ett intresseväckande 

tema skulle dyka upp. 

(Järnberg & Muganlinskij 2012 s 4) 

Detta stämmer väl överens med den metod som denna studie använt, då i och för sig fördefinierade 

frågor ställdes, men dessa var öppna, det vill säga det fanns inte några givna svarsalternativ för 



 

 

informanterna att välja bland och det ställdes regelbundna följdfrågor beroende på lärarnas respektive 

svar. Dessutom användes ofta uppföljningsfrågor, för att säkerställa att informantens tankar och 

perspektiv framkom så korrekt som möjligt. Dessa uppföljningsfrågor var inte fördefinierade. Utifrån 

studiens syfte, ansåg jag det som viktigt att i så stor utsträckning som möjligt inte själv påverka 

lärarnas svar. Jag försökte därför formulera frågorna så neutralt som möjligt genom att använda mig av 

frågeord som ”Hur?” och ”När?” samt att be lärarna beskriva med konkreta exempel från sin 

verksamhet. Denna form av frågeställningar, som inte nödvändigtvis anger en normativ ton, samt att 

be informanterna berätta om egna konkreta erfarenheter är något som Johansson och Svedner (2010) 

rekommenderar. Samtidigt beskriver Järnberg och Muganlinskij (2012) att det är viktigt att vara 

medveten om det samspel som alltid finns med i en intervjusituation. Ofta signalerar den som ställer 

frågorna mer eller mindre omedvetet sina värderingar till informanten, vilket kan få effekten att 

informanten formulerar sina svar på ett sätt som han/hon tror överensstämmer med intervjuarens 

åsikter. Där kan det då uppstå en svåravvägd situation när å ena sidan vissa svar eller påståenden 

eventuellt borde följas upp med en följdfråga, men det å andra sidan då även finns en risk att denna 

följdfråga styr informanten till ett svar eller en formulering som han/hon annars inte hade valt.  

4.1.1. Urval 

Ruane (2006) beskriver den problematik som innebär att möjligheten att hitta ett fullständigt 

representativt urval ofta kan vara nästintill omöjlig, både vad gäller kvalitativa och kvantitativa 

metoder. För att ändå minimera risken att de intervjuade lärarna skulle representera en alltför homogen 

grupp, både vad gäller erfarenheter, teoretiska perspektiv och praktiskt pedagogiskt arbete, valde jag 

att intervjua lärare som arbetar på två olika skolor som dessutom ligger i skilda kommuner. Många 

skolor har gemensamt beslutade pedagogiska rutiner vad gäller läsundervisning inklusive vilka 

läsinlärnings- samt bedömningsmaterial som används, och jag var alltså mån om att begränsa risken 

att inte få en acceptabelt representativ urvalsgrupp. 

Den ena skolan där intervjuerna genomfördes är en F – 5 skola med cirka 300 elever, medan den andra 

skolan består av drygt 150 elever i årskurserna F – 6. Båda skolorna ligger i förortskommuner och har 

en relativt hög andel elever med utländsk bakgrund, vilket inte är ovanligt i förortsskolor. Att närmare 

studera denna aspekt ingår dock inte i uppsatsens syfte och frågeställningar. Det var heller inte något 

som lärarana själva tog upp under intervjuerna.  

Eftersom studien syftar till att undersöka lärares bedömning av elevers läsning i årskurs 1, var det i 

första hand lärare som idag arbetar i denna årskurs som jag avsåg att intervjua. På grund av att de två 

skolorna tillsammans enbart har två behöriga lärare i årskurs 1, vilket jag inte ansåg vara ett tillräckligt 

stort antal informanter för denna studie, har jag även valt att intervjua lärare som idag arbetar i 

förskoleklass respektive i årskurs 2. Båda dessa lärare har dock erfarenhet av arbete i årskurs 1 och 

under intervjun var jag tydlig med att be dem utgå från deras tidigare, samt eventuellt planerade 

framtida, arbete i denna årskurs.  

Bland de intervjuade lärarna finns det både en variation vad gäller ålder och vad gäller erfarenhet inom 

läraryrket. Lärarna har också olika bakgrunder och erfarenheter vad gäller arbete med läsinlärning. 
  



 

 

I studien har jag valt att använda följande beteckningar för de olika lärarna: 

Tabell 1. Intervjuade lärare 

Lärares beteckning i studien Arbetar i skola Arbetar idag i årskurs 

Anna A Förskoleklass 

Astrid A 1 

Berit B 1 

Bodil B 2 

 

4.1.2. Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna skedde vid fyra olika tillfällen, två i varje skola. Jag intervjuade varje 

lärare enskilt. 

Jag började med att förklara syftet med studien och intervjun och för de lärare som i dagsläget inte 

arbetar i årskurs 1, tydliggjorde jag att de skulle försöka svara utifrån sina tidigare erfarenheter och 

eventuella framtida planer vad gäller undervisning och bedömning av elevers läsning i årskurs 1. 

När syftet med intervjun klargjorts och den intervjuade läraren fått möjlighet att ställa eventuella 

frågor, började själva intervjun. Den intervjuade läraren ombads svara så utförligt som möjligt på de 

frågor som ställdes. Jag läste upp frågorna en och en i nummerordning för läraren. Eftersom intervjun 

var av semistrukturerad art, hände det dock ibland att läraren även började ge svar på frågor längre 

fram i frågedokumentet. Detta var då ingenting jag nödvändigtvis försökte avstyra. Jag var dock noga 

med att fylla i lärarnas olika svar under rätt fråga i formuläret. 

4.2. Insamling samt bearbetning av material 

4.2.1. Intervjufrågor 

Frågorna som ställdes vid intervjun refererar till lärarens uppfattning både om den läsundervisning 

som bedrivs och om den bedömning av elevernas läsning som sker. Genom att ställa frågor som 

relaterar både till material/modeller och till praktik, hoppades jag kunna få en bättre helhetsbild av 

lärares utgångspunkter samt deras arbete i klassrummet. Dessutom var det av intresse att ställa frågor 

som relaterade till syftet med läsundervisningen och bedömningen. 

De första frågorna i intervjun relaterar till lärarnas respektive teoretiska och praktiska förutsättningar. 

Även dessa faktorer diskuteras i kapitel 6 och 7.   

De frågor som ställts vid intervjuerna finns bifogade denna uppsats (se bilaga 1). 

4.2.2. Insamling av data och material 

Vid intervjuerna skrev jag ner de svar som respektive lärare gav i det frågeformulär med intervjufrågor 

som jag hade med mig vid varje intervju. Jag använde mig av ett frågeformulär per lärare. Som 

komplement till detta, spelade jag även in hela intervjuerna på ljudfiler. Materialet kunde sedan i sin 

helhet bearbetas och analyseras. Detta gjordes genom att jag både lyssnade på de inspelade 

intervjuerna ett antal gånger, samt gick igenom de anteckningar som förts under intervjuerna. Utifrån 



 

 

studiens syfte och frågeställningar kunde jag därefter sortera och gruppera materialet enligt den 

analysmetod som beskrivs nedanför. 

4.2.3. Analysmetod 

Johansson och Svedner (2010) beskriver att det vid redovisningen av intervjumaterial är viktigt att 

detta inte görs på ett sätt som kan likställas med en sammanställning av råmaterialet. Istället bör man 

gruppera materialet på ett sätt som passar studiens syfte, för att därefter analysera och presentera det 

enligt den valda strukturen. Med utgångspunkt i denna uppsats syfte och frågeställningar, har jag valt 

en tematisk analys av materialet, vilken även ligger till grund för redovisningen. De teman som 

använts är huvudsakligen studiens två första frågeställningar. Den tredje frågeställningen används 

sedan som diskussionsunderlag i kapitel 6. Intervjufrågorna och de svar och synpunkter som lärarna 

gav, sorterades och grupperades under frågeställning 1 respektive frågeställning 2, vilket på så sätt 

blev de två teman som resultatet presenteras utifrån.   

En mer detaljerad sammanställning av de intervjuade lärarnas respektive svar och formuleringar, finns 

dessutom att läsa i en sammanfattad version i bilaga 2. Där presenteras svaren utifrån respektive 

intervjufråga. 

4.3. Etiska aspekter 

Det arbete som denna studie omfattar har följt de forskningsetiska principer som publicerats av 

Vetenskapsrådet (2002). Hänsyn har tagits till de fyra huvudkrav gällande individskyddskravet som 

där framgår. Nedanför redovisas hur jag haft de etiska aspekternas respektive huvudkrav i åtanke 

under mitt arbete: 

Informationskravet – De lärare som intervjuats har informerats om syftet med min studie samt på vilka 

sätt intervjumaterialet kommer att användas. Det har även förklarats att deltagandet är frivilligt.  

Samtyckeskravet – Samtycke att delta i studien har lämnats av alla de lärare intervjuats. 

Konfidentialitetskravet – De deltagande lärarna har anonymiserats genom att de i studien presenteras 

med helt andra namn än sina riktiga. Även detaljer som skolornas namn eller vilken kommun de ligger 

i, har anonymiserats i uppsatsen. Det insamlade intervjumaterialet som använts i studien har enbart 

varit tillgängligt för mig och förvaras på min hemadress.  

Nyttjandekravet – Det material som samlats in, har enbart använts för att besvara och diskutera 

studiens frågeställningar.  

De lärare som valt att delta har också erbjudits möjlighet att ta del av studien i samband med att den 

publiceras. 

 

 



 

 

5. Resultat 

Jag tycker det kan vara lite svårt att konkretisera de olika läsprocesserna och därför kan det vara svårt 

att förklara exakt vad det är jag bedömer. Man bara känner när de är på gång.  

Lärare Bodil 

 

Nedanför presenteras resultatet av de fyra lärarintervjuer som genomförts. Intervjufrågorna samt en 

svarssammanställning utifrån respektive fråga och lärare, finns att läsa i bilaga 1 samt bilaga 2. Här 

nedanför redovisas dock en tematisk sammanställning av intervjuerna utifrån studiens två första 

frågeställningar: 

1. Vad är det för läsutvecklande aktiviteter som lärare beskriver ingår i deras undervisning? 

2. Vad är det för bedömning av läsning som lärare anser sig utföra? 

Utöver denna tematisering, presenteras även svar gällande de teoretiska förutsättningar som lärarna 

beskriver sig ha vad gäller läsundervisning och bedömningsarbete.  

Studiens tredje frågeställning, ligger sedan till grund för den diskussion som förs i nästa kapitel, 

Slutsatser. 

Svaren på några av de intervjufrågor som finns inkluderade i bilaga 1, inkluderas varken i den 

nedanstående resultatgenomgången eller i den senare diskussionen. Detta beror på att dessa frågor och 

svar inte anses relatera direkt till studiens syfte. 

5.1. Vad är det för läsutvecklande aktiviteter som 

lärare beskriver ingår i deras undervisning? 

5.1.1. Läsningens processer 

Språklig medvetenhet och bokstavskunskap 
Två av lärarna beskriver en medveten undervisning vad gäller utveckling av den fonologiska 

medvetenheten. I huvudsak verkar dessa aktiviteter, som de flesta av lärarna kopplar till 

Bornholmsmodellen
12

, vara avsedda för förskoleklasserna i de två skolorna. Två av lärarna säger dock 

att de fortfarande arbetar med dessa aktiviteter. 

En av lärarna nämner specifikt att hon arbetar aktivt med bokstavskunskap som en läsutvecklande 

aktivitet. Ytterligare en lärare beskriver en aktivitet där bokstavskunskap och till viss del även 

avkodning kan utvecklas. Denna aktivitet genomförs med musik som en integrerad modalitet.  

Avkodning och läsflyt 
Alla lärare beskriver läsaktiviteter som kan kopplas till utveckling av avkodning och läsflyt. 

Två av lärarna beskriver aktiviteter som är klassgemensamma, exempelvis att klassen tillsammans 

läser ord och meningar som läraren skrivit på tavlan. 

                                                      
12 Modellen är en metod för utveckling av den språkliga medvetenheten. Modellen beskrivs närmare under 

avsnittet Inledning.Som nämns i kapitel 2.2.1 utgår Bornholmsmodellen från bottom-upp-perspektivet. 



 

 

En aktivitet som alla lärare nämner är enskild tyst läsning för att eleverna ska kunna förbättra sitt 

läsflyt. En av fördelarna som framförs gällande denna aktivitet är att den kan göras nivåanpassad efter 

respektive elevs läsförmåga. Även högläsning av eleverna är en aktivitet som alla lärare rapporterar. I 

huvudsak sker detta i samband med att läraren bedömer elevens läsning. 

Att träna på att känna igen vissa vanligt förekommande ord direkt, är något som en av lärarna säger sig 

arbeta med i sin undervisning. Det kan relateras till utveckling av den automatiserade 

avkodningsprocessen. 

Läsförståelse 

Högläsning av läraren sker i alla fyra klasser. Två av lärarna kopplar denna aktivitet till utveckling av 

läsförståelsen, då de ställer frågor om texten till eleverna. Dessa frågor kan exempelvis handla om att 

de vill att eleverna sammanfattande återberättar vad de läste om förra gången, eller vad de tror 

kommer hända härnäst. Även förklaringar till vissa ord kan diskuteras vid högläsningstillfällena. En av 

lärarna berättar också att hon ber föräldrarna arbeta med elevernas läsförståelse: 

I läsläxan som barnen får hem varje vecka, så skriver jag till föräldrarna att de ska prata om den 

också. Ställa lite frågor om vad det handlar om och så. 

Lärare Anna 

5.1.2. Läsning i ett vidare perspektiv 

Det vidgade textbegreppet och läsningens kontext 
Tre av lärarna förklarar att de använder multimodala metoder vid läsinlärningen. Exempelvis används 

bilder, film och musik parallellt med vanlig text. Det är dock enbart en av lärarna som uttryckligen 

beskriver ett kontextuellt perspektiv när hon menar att alla de olika läsprocesserna även måste ses i ett 

samverkande sammanhang där den enskilda elevens förutsättningar och erfarenheter dessutom är 

påverkande vad gäller läsningen.  

Två av lärarna nämner också elevens motivation som en viktig faktor vid läsinlärningen. En av lärarna 

kopplar detta till avkodnings- och läsförståelseprocesserna: 

Att få komma igång med läsningen i årskurs 1, det spelar inte så stor roll om du förstår allting. Men 

det är en status för alla barn som är sju år att kunna säga ”Jag kan läsa”. 

Lärare Astrid 

5.1.3. Läsutvecklande aktiviteter 

Lärarens ambition med samt teoretisering av det läsutvecklande arbetet  
Alla fyra lärare uttrycker att de har som ambition att arbeta på flera olika sätt med läsutveckling och 

att de vill kunna individanpassa arbetssätten efter respektive elevs behov. Det är dock ingen av lärarna 

som utifrån ett teoretiskt perspektiv förklarar hur de stöttar eleverna i deras läsutveckling. Lärarna 

nämner vilka metoder och arbetssätt de använder och beskriver hur de arbetar med dessa i 

klassrummet, men de förklarar inte explicit på vilket sätt metoderna och arbetssätten faktiskt kan stötta 

eleverna i deras läsutveckling. Läraren Berit beskriver bland annat att hon kan lyssna på en elevs 

högläsning: 

Jag försöker att få dem, att hjälpa dem med, hur man kan göra när man läser. 

Lärare Berit 
  



 

 

Även lärarledda undervisningsaktiviteter i helklass redovisas: 

Man har väl haft lite genomgångar framme vid tavlan som bara har gått på en höft så där. Som att nu 

behöver vi prata om ng-ljudet, så då har man tagit det. 

Lärare Bodil 

Läsutvecklande metoder 

Alla lärare använder sig av en eller flera publicerade metoder i sin läsundervisning. Utöver 

Bornholmsmodellen, används även fyra olika metoder som beskrivs som läsutvecklande. 

 Tabell 2. Läsutvecklande metoder 

Läsutvecklingsmetod Antal lärare som använder 

Skriva sig till läsning13 1 

Språkbiten14 2 

Rydaholmsmetoden15 1 

C-metoden16 1 

 

Dessa metoder fokuserar i huvudsak på språklig medvetenhet, avkodning, läsflyt och läsmotivation. 

Skriva sig till läsning kan dock sägas vara en mer flexibel metod, där eleverna själva kan ges möjlighet 

att styra valet av textinnehåll och där även läsförståelsen kan fokuseras. Läraren som använder 

metoden beskriver dock inte att man genom metoden arbetar med utveckling av läsförståelsen på 

något specifikt sätt. 

De två lärare som använder Språkbiten, menar att de gör detta eftersom det är en metod som skolan 

beslutat att alla lärare ska använda. De har därför haft en föreläsning på skolan om metoden. En av 

lärarna berättar: 

Jag gick på den där föreläsningen och tyckte den var urtråkig, men jag är ju i och för sig ingen 

språkmänniska. Men när jag fick papperet i handen och började jobba med det så kände jag att, 

eftersom hon sa att det gett så bra resultat, så tänkte jag att det gör nog det också. 

Lärare Bodil 

Ingen av lärarna säger sig använda någon specifik metod eller modell för utvecklingen av läsförståelse 

och läsförståelsestrategier. 

5.1.4. Lärares teoretiska förutsättningar 

Av de intervjuade lärarna är det endast en som tydligt anser sig ha goda teoretiska kunskaper vad 

gäller barns läsutveckling. 

                                                      
13 Metod som bygger på att eleverna tidigt börjar skriva egna texter, i huvudsak med hjälp av datorer. 

Metoden bygger delvis på LTG, vilket står för Läsning på talets grund. 

14 Språkbiten är framtagen av Susanne Weiner Ahlström och metoden presenteras med följande text: 

”Språkbiten är ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både skriv- och läsmomenten. 

Språkljuden kopplas samman till färdiga ’ljudpaket’ och eleverna riskerar inte att fastna i de enskilda 

bokstavsljuden” (SanomaUtbildning 2012). 

15 Rydaholmsmetoden är en metod för att stötta elever med avkodningssvårigheter. 

16 C-metoden är en metod som kombinerar musik, men även andra estetiska ämnen, med exempelvis läs- 

och skrivinlärning. 



 

 

5.1.5. Sammanfattning 

Alla de intervjuade lärarna säger sig ha som målsättning att arbeta med en varierad undervisning för 

att främja elevernas läsutveckling. Det är dock ingen av dem som explicit förklarar vad det är för 

läsprocesser som deras undervisning faktiskt är tänkt att utveckla, exempelvis genom att koppla 

undervisningen till teoretiska läsutvecklingsperspektiv. 

Två av lärarna säger sig arbeta med aktiviteter som anses utveckla den språkliga medvetenheten. 

Detsamma gäller för aktiviteter som ska utveckla bokstavskunskapen. Alla de intervjuade lärarna 

beskriver avkodningsrelaterade undervisningsaktiviteter. I huvudsak består dessa av så kallad tyst 

enskild läsning samt elevers högläsning för läraren. Högläsning av läraren sker i alla fyra klasser. Två 

av lärarna relaterar denna aktivitet till läsförståelseprocessen. De beskriver att de ställer frågor till 

eleverna om textens innehåll. Dessa frågor kan både vara om sådant som framkommer explicit i texten 

men också om sådant som eleverna måste kunna tolka själva. Lärarna relaterar dock inte till några 

läsförståelsestrategier för att närmare beskriva vilken läsförståelse de anser att eleverna utvecklar. 

Tre av de fyra lärarna rapporterar att de låter eleverna möta texter i olika modaliteter. En lärare 

beskriver dessutom ett kontextuellt perspektiv när hon menar att varje elev har unika förutsättningar 

och erfarenheter som läraren måste ta hänsyn till i undervisningen.  

5.2. Vad är det för bedömning av läsning som 

lärare anser sig utföra? 

5.2.1. Bedömningens syfte 

Tre av lärarna säger att de med hjälp av bedömningen identifierar elevernas respektive läskunskaper, 

vilket sedan används för att hitta svårigheter eller brister i elevernas läsförmåga alternativt dela in dem 

i nivåanpassade läsgrupper. 

Vi börjar terminen med att läsa av dem, så att säga, för att sätta in dem i olika grupper. Då har man 

liksom läst med varje elev. Och när de blir bättre, så får de ju flytta upp ett snäpp till nästa grupp. 

Lärare Bodil 

Två av dessa lärare samt den fjärde läraren uttrycker att de använder bedömningen i planeringen av sin 

undervisning, antingen för hela klassen eller för att kunna stötta en enskild elev. Lärarna exemplifierar 

detta genom att förklara att de kan sitta mer med en elev som har svårt med avkodningen eller att de 

kan anpassa material och övningar efter elevens kunskapsnivå. 

En lärare nämner också den individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet som ett syfte med 

bedömningen. Hon menar att det är viktigt att ha konkret dokumentation, som diagnoser, att visa 

föräldrarna på utvecklingssamtalet. 

Två av lärarna berättar att de även använder bedömningen för att synliggöra läsutvecklingen för eleven 

själv. 

På frågan om bedömningen används skol- eller kommungemensamt på något sätt, säger två av lärarna 

att skolan och/eller kommunen använder den bedömning som dokumenteras digitalt till 

statistikframtagande, respektive elevinformation mellan skolor. Ingen känner till om bedömningen 

används av skolan eller kommunen i något verksamhetsutvecklande syfte.  



 

 

5.2.2. Bedömning av läsprocesser 

Alla fyra lärare menar att de mer eller mindre ständigt bedömer elevernas olika kunskaper. Tre av dem 

framför dock inte uttryckligen vad det är för läsprocesser som bedöms och exakt hur denna bedömning 

går till, med undantag för de bedömningstillfällen då konkreta diagnosmaterial används som anger 

kvantitativa resultat. Lärarna svarar exempelvis att: 

När eleverna själva läser bedömer jag deras läsflyt, kollar hur det går för dem att läsa.  

Lärare Anna 

Det framkommer dock inte mer explicit vad som bedöms och hur detta görs. Bedömningen av 

läsförståelsen blir än mer vagt beskriven. Endast två av lärarna nämner förståelsen som ett 

bedömningsområde, men ingen av dessa beskriver detaljerat vad det är för läsförståelse, exempelvis 

genom att referera till olika läsförståelsestrategier, de anser sig bedöma. En av lärarna beskriver dock 

bedömning av en läsförståelse som även relaterar till textens implicita budskap.  

Språklig medvetenhet och bokstavskunskap 

En av lärarna förklarar att hon arbetar med bedömning av språklig medvetenhet. En av lärarna anger 

att hon bedömer elevernas bokstavskunskap. 

Avkodning 
Alla lärare beskriver olika avkodningsbedömande aktiviteter. Det vanligaste är att detta görs genom att 

läraren lyssnar på eleven när han/hon läser ur en skönlitterär barnbok eller ur en läromedelsbok. 

Jag kan ju ta ut en elev och sitta med om jag märker att, hallå, vad är det som händer här. Då kan jag 

liksom ifrågasätta lite grann och säga här måste vi jobba mer med den här eleven. Så jag är ganska 

mycket på, försöker toppa laget så att säga. 

Lärare Berit 

Läsförståelse 
Två av lärarna uttrycker att de bedömer elevernas läsförståelse. Den ena beskriver detta som att hon 

ställer frågor om texten vid högläsning och den andra menar att hon dessutom tycker det är viktigt att 

inte enbart bedöma läsförståelsen genom att ställa kontrollfrågor, utan även genom att försöka 

formulera frågor till eleverna som gör att de måste tolka texten implicit, det vill säga att de måste läsa 

mellan raderna. Hon kommenterar ett läsförståelsetest som ställer frågor vars svar alla framgår explicit 

i texten. 

En del läsförståelsematerial är så otroligt styrda och då lär man sig hur man ska läsa texten. Här till 

exempel, om du har lärt dig att det är stor bokstav vid namn, så behöver man ju bara titta i texten och 

se, vad kan det vara? Vilka ord börjar med stor bokstav? och så hittar man namnet på mamman. Det 

här måste man vara medveten om som lärare, så man också ställer andra slags frågor. Sådant som inte 

går att hitta så där direkt i texten. 

Lärare Astrid 

Hänsyn till övrig kontext vid bedömning 
En av lärarna förklarar att hon förespråkar ett perspektiv där ämnen, framför allt de estetiska, 

integreras. Därför framför hon att hon gärna använder olika modaliteter även vid sitt 

bedömningsarbete, allt för att ge varje elev ett uttryckssätt som han/hon trivs med. 

Ingen av de andra lärarna tar upp kontexten som en faktor som det tas hänsyn till vid bedömning. 



 

 

5.2.3. Bedömningsmaterial och metoder 

Tre lärare använder sig av publicerade bedömningsmaterial. Två av lärarna nämner dessutom att de 

använder andra bedömningsmaterial, vilka uteslutande bedömer boksavskunskap och avkodning. 

Vilka material som lärarna säger sig använda framgår av tabell 3. 

 Tabell 3. Bedömningsmaterial 

Bedömningsmaterial Antal lärare som använder 

Bornholmsmodellens testmaterial17 1 

Nya språket lyfter!18 2 

God läsutveckling19 1 

Eget diagnosmaterial för test av 

bokstavskunskap och avkodning 
2 

 

Orsaken till att de använder just dessa publicerade bedömningsmaterial anges vara att det är ett 

material som lärarkollegor rekommenderar eller att det är ett bra material som inte tar varje del 

separat. En av de lärare som även använder eget diagnosmaterial, använder detta både på höstterminen 

och på vårterminen. Det används för bedömning av bokstavskunskap och avkodning. Hon beskriver 

fördelen med materialet: 

Den här diagnostiseringen tycker jag är ganska häftig. Den gör att de hoppar upp ett snäpp. De blir 

medvetna om vad det är de ska kunna, vad som krävs av dem. Den här använder jag mig mest av för 

att den funkar liksom. 

Lärare Berit 

De lärare som använder sig av Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) respektive God läsutveckling 

(Lundberg & Herrlin 2008) visar vid intervjuerna att de använder materialet genom att markera i det 

när eleven anses ha uppnått de olika bedömningskriterier som anges. Det handlar då om att de 

färglägger ett kriterium som exempelvis ”Eleven ’läser’ både på och mellan raderna vid lärarens 

högläsning. Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig”
20

 (Skolverket 2011c s 74) eller 

”Jag kan läsa ord som is, sol och räv” (Lundberg & Herrlin 2008 Kopieringsunderlag 1) 

Ingen av de lärare som använder sig av Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) beskriver närmare om 

de bedömer läsutvecklingen kontextuellt och/eller i samverkan med språk- och skrivutveckling. De 

refererar inte heller till den progression, både vad gäller elevens läsutveckling och läsundervisningen, 

som materialet lyfter fram. 

En av de lärare som använder Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) beskriver i detalj avkodnings- 

och läsflytrelaterade bedömningsaktiviteter. Ingen av lärarna beskriver explicit hur de arbetar med de 

                                                      
17 Materialet går ut på att eleven ska para ihop olika bilder med varandra. Detta ska göras utifrån 

exempelvis begynnelseljudet i respektive ord, där en bild på ett tåg ska kopplas ihop med en bild på ett 

träd. 

18 Materialet beskrivs utförligt under rubriken Kontextuellt perspektiv. 

19 Materialet beskrivs i avsnittet Inledning. 

20 Dessa två texter beskriver samma bedömningskriterier i materialet. Den första meningen vänder sig till 

läraren och den andra vänder sig till eleven. 



 

 

läsförståelserelaterade bedömningskriterier som finns i materialet. En av lärarna besvarar min fråga 

hur hon arbetar med läsförståelsebedömningen definierad i punkt B2
21

 i materialet: 

Alltså det känns som att det kan man bara för att man har eleven varje dag. Jag vet om hon förstår det 

hon läser eller inte.  

Lärare Bodil 

Den lärare som inte använder sig av något publicerat bedömningsmaterial, använder sig av 

elevportföljer, där olika elevmaterial samlas för en mer samlad bedömning.  

5.2.4. Lärares teoretiska förutsättningar 

Det framgår i intervjuerna att det endast är en av lärarna som anser sig ha en gedigen teoretisk 

kunskapsgrund vad gäller bedömningsarbete. De övriga lärarna beskriver en avsaknad av 

bedömningsrelaterat innehåll i sin utbildning: 

Nej, bedömning fick vi egentligen inte lära oss något om. I en kurs var det att man skulle observera 

elever och vad de sa muntligt. Sedan skulle vi gå igenom och koppla det till mål och så, men jag 

kommer inte ihåg riktigt vad det var. 

Lärare Anna  

5.2.5. Sammanfattning 

Tre av de intervjuade lärarna anger att ett syfte med bedömningen är att kunna identifiera 

utvecklingssvårigheter vad gäller avkodning och läsflyt hos eleven, alternativt att kunna kategorisera 

eleven för att placera in honom/henne i en nivåbaserad läsgrupp. Tre av lärarna uttrycker dessutom att 

ytterligare ett syfte med bedömningen är att utveckla läsundervisningen. Denna utveckling av 

undervisningen är också relaterad till avkodnings- och läsflytsprocesser. Två lärare anser att 

synliggöra elevens progression för eleven själv är viktig. 

Lärarna menar att de regelbundet bedömer elevernas läsning. Vad det är för läsning som bedöms 

framgår dock inte explicit, förutom lärare som relaterar till bedömningar som sker genom diagnoser, 

där ett kvantitativt bedömningsresultat tydligt framgår. I dessa fall relaterar läraren till resultatet. Alla 

lärare beskiver avkodnings- och läsflytbedömande aktiviteter. I huvudsak består dessa av att lyssna till 

elevers högläsning. Två av lärarna talar om läsförståelse som ett bedömningsområde inom läsningen. 

Ingen av dessa lärare beskriver dock explicit vad det är för läsförståelse som bedöms, exempelvis 

genom att relatera till olika läsförståelsestrategier. 

Endast en av lärarna relaterar till ett kontextuellt perspektiv, när hon uttrycker att varje elevs 

förutsättningar vad gäller modalitet måste tas i beaktning vid bedömningen. 

Tre lärare använder sig av publicerade bedömningsmaterial. Dessa används för att bedöma språk-, 

avkodnings- och läsflytrelaterade processer. Även de två lärare som använder Nya språket lyfter! 

(Skolverket 2011c) beskriver explicit enbart hur de går till väga när de bedömer avkodning och läsflyt. 

                                                      
21 Avstämning B2 i Nya språket lyfter!: ”Eleven visar förståelse vid egen läsning / Jag förstår det jag läser 

och kan berätta vad det handlar om” (Skolverket 2011c s 72) 



 

 

6. Slutsatser 

Jämförelser och bedömning i någon form har alltid gjorts i skolan, men vad som varierat över tid är 

rollen olika bedömningsformer spelat. Betydelsen av bedömningens koppling till den dagliga 

undervisningen har inte uppmärksammats tillräckligt i den offentliga debatten om skolan. Den är 

oftast så otydlig för lärare och elever att den går obemärkt förbi. 

(Westlund 2010) 

I detta kapitel diskuteras det resultat som redovisats ovanför. Utgångspunkt i denna diskussion är 

uppsatsens tredje frågeställning: 

 På vilka sätt samstämmer lärares arbete med läsbedömning med den diskurs och de syften som 

formuleras av Skolverket? 

Det innebär att den diskussion som förs är ett försök att jämföra den läsundervisnings- och 

bedömningspraktik som denna studie redovisar - genom den beskrivning som fyra lärare i 

grundskolans yngsta årskurser givit - med den diskurs som Skolverket förespråkar. I denna diskussion 

görs även kopplingar till forskning och teorier som presenterats tidigare i uppsatsen. För att bättre 

kunna diskutera och jämföra läsbedömningen, inkluderas även jämförelser av den 

läsundervisningsrelaterade praktik och diskurs som presenterats. Dessutom diskuteras lärares 

teoretisering av läsundervisning och bedömning, eftersom även detta kan sägas vara av intresse att 

ställa i relation till Skolverkets läsdiskurs, som till stor del baseras på empirisk forskning och 

lästeorier. 

Den diskussion som förs i detta kapitel följs sedan upp i kapitel 7, under rubriken Didaktiska 

implikationer och kvarstående frågeställningar. Den uppföljningen kan delvis även ses som en 

sammanfattning av nedanstående diskussion. 

6.1. Undervisning i samt bedömning av elevers 

läsning – diskurs och praktik 

6.1.1. Läsundervisning 

Läsprocesser 
Bland de läsprocesser som beskrivs i denna studie, framgår att alla av de intervjuade lärarna 

rapporterar att de arbetar med aktiviteter som är tänkta att gynna elevernas avkodningsförmåga och 

läsflyt. Dessa aktiviteter består till stor del av att eleverna läser texter, vilka är nivåanpassade efter 

respektive elevs läsförmåga. Antingen läser de tyst för sig själva eller högt för läraren. Ett antal 

metoder används också i läsutvecklingsarbetet. Även dessa fokuserar i huvudsak på avkodning och 

läsflyt alternativt på bokstavskunskap respektive språklig medvetenhet. Det är dock ingen av de fyra 

lärare som ingår i studien som tydligt nämner att de undervisar eleverna i olika lässtrategier. I kapitel 2 

citeras Lgr 11(Skolverket 2011a), där just lässtrategier är ett begrepp som används. Skolverket nämner 

dessutom explicit lässtrategiundervisning som en viktig faktor för att skapa goda 

läsutvecklingsmöjligheter för eleverna, samtidigt som verket även menar att lässtrategier sällan ingår 

som ett undervisningsstoff i svenska klassrum (Skolverket 2007, 2011c). 

Undervisning i läsförståelse är den läsprocess som de intervjuade lärarna beskriver minst. Även om 

alla lärare nämner att de högläser för eleverna, är det endast två av dem som kopplar detta till 



 

 

läsförståelseutveckling. Samtidigt uttrycker inte lärarna exakt vad det är för läsförståelse som de 

åsyftar. Ingen av lärarna nämner exempelvis läsförståelsestrategier som en utgångspunkt för 

undervisningen. Detta resultat överensstämmer med det som Alatalo (2011) visat vad gäller 

undervisning i läsförståelse, eftersom inte heller någon av de lärare som ingick i hennes studie 

uttrycker att de undervisar i läsförståelsestrategier. Liksom i denna uppsats, uttrycker lärarna i Alatalos 

undersökning att de kan ställa frågor till eleverna om vad den lästa texten handlar om eller om de 

förstått ett visst ord i texten. Just denna något diffusa beskrivning av läsförståelseundervisning är 

också något som även Westlund (2010, 2011) menar kan vara vanlig i skolans praktik. Skolverket 

(2007) stöder detta påstående, då de definierar undervisningen i läsförståelse som ett uttalat 

utvecklingsområde. 

Läskontext 

Vad gäller den kontextuella syn på läsning som Skolverket (2011a, 2011c) formulerar, både i sitt eget 

bedömningsmaterial och i Lgr11, går det i denna studie att konstatera att de deltagande lärarna 

använder olika textmodaliteter i sin undervisning. Lärarna beskriver dock inte till vilken utsträckning 

de eventuellt låter olika textmodaliteter samverka eller stötta varandra i läsutvecklingen. Inte heller 

relaterar de till den problematik som Wedin (2010) tar upp vad gäller de kontextuella förutsättningar 

olika elever kan ha vad gäller tolkningen av olika texters modalitet. Att hänsyn tas till den erfarenhet 

och det intresse eleverna har vad gäller textval är inte heller något som lärarna i denna studie uttrycker, 

även om en av lärarna lyfter fram läsmotivation som en viktig faktor. De ortografiska texter som 

lärarna beskriver att eleverna får läsa är antingen skönlitterära barnböcker, som finns i klassrummet 

eller i skolbiblioteket, eller texter i läromedel. Många av texterna är dessutom på en nivå som läraren 

definierat som lämplig i förhållande till elevens läsförmåga. Fast (2007) problematiserar den 

skolpraktik som hon menar i huvudsak inte ger utrymme åt elevernas val av texter eller deras 

respektive kulturella och språkliga erfarenheter av textkontexter. Detta trots att normer, värderingar 

och andra kulturella faktorer anses påverka läsningen enligt det kontextuella perspektivet, till vilket 

även Skolverkets (2011c) eget bedömningsmaterial kan kopplas. Vad gäller den kontextuella samsyn 

på olika läsprocesser, är det endast en av lärarna i denna studie som uttrycker ett sådant perspektiv.  

6.1.2. Läsbedömning 

I kapitel 2 redogörs för Skolverkets (2010a) syn på bedömning, där de didaktiska frågorna, varför, 

vad, hur och vem lyfts fram även vad gäller lärares bedömningsarbete. Vad, hur och vem diskuteras 

under rubriken Vilken läsning bedöms, medan frågeställningen varför diskuteras under rubriken 

Bedömningens syfte.  

Vilken läsning bedöms 
Lärarna i studien menar att de mer eller mindre kontinuerligt bedömer elevernas läsning. De konkreta 

bedömningsaktiviteter som beskrivs, är i huvudsak relaterade till bedömning av avkodning och läsflyt. 

En stor den av denna bedömning sker i samband med att lärarna sitter och lyssnar till elevens 

högläsning. Exakt vad det är för bedömningskriterier som läraren använder sig av vid denna 

bedömning framgår dock inte. Det som anges är att bedömningen snarare baseras på lärarens känsla av 

elevens läsförmåga. De intervjuade lärarna använder sig även av olika läsbedömningsmaterial.  Dessa 

material används i huvudsak för att bedöma språklig medvetenhet, bokstavskunskap, avkodning samt 

läsflyt. Läsprocesserna bedöms ofta var och en för sig. I flera material inkluderas enbart en process 

och de lärare som exempelvis använder Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) bedömer enskilda 

processer som färgläggs när eleven ansetts ha uppnått respektive kriterium. Till stor del utnyttjar 

lärarna möjligheten att kvantifiera elevernas resultat. Detta fenomen, att det är de lättbedömda, 



 

 

kvantifierbara läsprocesser som skolpraktiten i huvudsak bedömer, är något som både Pehrsson och 

Sahlström (1999), Törnvall (2001), Skolverket (2010a) och Wedin (2010) bekräftar. Det kan jämföras 

med den komplexa bild som Skolverket (2011c) själva framför vad gäller bedömning av en elevs 

läsförmåga.   

Bedömning av elevernas läsförståelse beskrivs än mindre i detalj. Några av lärarna relaterar de frågor 

de kan ställa om en texts innehåll till bedömning av läsförståelse, men vad det är för läsförståelse de 

anser sig bedöma framgår inte. Denna problematik, att få lärare att specificera läsförståelsen, framförs 

även av Westlund (2010) och Alatalo (2011). I Nya språket lyfter! (Skolverket 2011c) finns 

definierade läsförståelsekriterier för bedömning av elevernas läsförståelse. Det finns även 

kompletterande text, både i de olika avstämningarna (se exempel i figur 2, under rubriken 

Bedömningsmaterial med utgångpunkt i olika perspektiv) och i den teoridel som är inkluderad i 

materialet. Denna text ger läraren utgångpunkter för samt förslag till den fortsatta 

läsförståelseundervisningen. 

Den kontextuella syn på bedömningsarbetet som Skolverket lyfter, det vill säga den hänsyn som bör 

tas till den kontext som påverkar läsningen, är det endast en av lärarna som specifikt antyder att hon 

tar hänsyn till vid sin bedömning. Det hon då talar om är att elever kan ha olika förutsättningar att 

använda sig av olika textmodaliteter. Att det eventuellt kan finnas en problematik i 

bedömningssituationer vad gäller vem det är som utför bedömningen är inte något som lärarna i 

studien tar upp. Skolverket (2011a, 2011c) menar att det är viktigt att få en så bred och komplett syn 

på bedömningen som möjligt, och att läraren därför bör använda sig både av kollegor och av eleven 

själv i sitt bedömningsarbete. Även Alatalo (2011) diskuterar vikten av ett kollegialt samarbete, 

åtminstone vad gäller läsundervisningen. 

Bedömningens syfte 

Det tydligt formativa progressionssyfte som Skolverket (2011d) framhåller i sitt material, är inte något 

som de fyra lärarna explicit beskriver. Istället är det att kunna identifiera elevers olika svårigheter 

alternativt att läraren ska kunna klassificera in dem i olika läsnivågrupper som framförs som 

huvudsakligt syfte. Detta syfte är något som även Pehrsson och Sahlström (1999) menar ofta lyfts 

fram i de normerande, dekontextuella bedömningsmaterialen. Det framkommer dock att lärarna i 

studien även vill använda bedömningen för att kunna planera läsundervisningen, vilket kan tolkas som 

ett formativt syfte, men exakt hur denna planering kan se ut framgår inte. Det är även här enbart 

avkodning och läsflyt som det relateras till. Om det bedömningsarbete som de intervjuade lärarna 

genomför är tänkt att ligga till grund för den framtida läsförståelseundervisningen framgår inte. 

6.2. Lärares teori och praktik 

Både Skolverket (2007) och internationell forskning (Snow & Juel 2005, Hattie 2009, Pressley 2006) 

visar att lärarens kompetens, både vad gäller teoretiska kunskaper och didaktiska förmåga, står i stark 

relation till den läsutveckling som eleverna visar.  

Alla de lärare som intervjuats i denna studie uttrycker en ambition att genomföra en varierad 

läsundervisning för att gynna elevernas läsutveckling. Samtidigt är det ingen av lärarna som ur ett 

tydligt teoretiskt perspektiv definierar vad det är för kunskaper och förmågor som kan sägas 

representera en god läsförmåga. Detta stämmer överens med det resultat som Alatalo (2011) 

presenterar, när hon konstaterar att vedertagna teorier och begrepp inom läsforskningsfältet sällan 

används i skolpraktiken. Vad gäller den teoretisering av läsutveckling som både denna och Alatalos 



 

 

studie menar saknas, går det att dra paralleller till Pehrsson och Sahlströms studie (1999). I den 

konstateras att endast två av de tolv så kallade normerande testerna innehåller någon slags teoretisk 

förklaring av vad läsutveckling kan sägas innebära. Samtidigt är det tester av just denna typ som lärare 

använder sig mest av. Ställs detta i relation till Wedins (2010) konstaterande, att de 

bedömningsmaterial som används i skolan även ligger till grund för den läsundervisning som eleverna 

får ta del av, skulle man kunna tänka sig att vetenskapligt baserade teoretiseringar vad gäller elevers 

läsutveckling sällan ligger till grund för undervisningen, eftersom de bedömningsmaterial som 

innehåller dessa teorier inte används regelbundet i skolans verksamhet. Dessutom visar resultatet i 

denna studie att av de två lärare som använder sig av Skolverkets (2011c) teoretiserande 

bedömningsmaterial, är det ingen av lärarna som relaterar till detta när de beskriver hur de använder 

materialet.  

Att de intervjuade lärarna i stor utsträckning kunde ge svar på de hur-frågor som ställdes, det vill säga 

de ger exempel på hur de rent praktiskt arbetar med läsutveckling och bedömning, samtidigt som de i 

så pass liten utsträckning kopplade dina praktiska aktiviteter till teoretiska perspektiv kan bero på olika 

faktorer. Intervjuernas hur-frågor kan exempelvis varit tydligare för lärarna att koppla till sin egen 

verksamhet och därför lättare att svara på. Det bör i denna diskussion även nämnas att de intervjuade 

lärarna till övervägande del kan ha fått helt andra teorier och perspektiv presenterade för sig under sin 

lärarutbildning. Den läs- och bedömningsdiskurs som denna uppsats beskriver att Skolverket idag 

formulerar, är baserad på den utveckling av forskning och teorier som skett inom läsutvecklingsfältet 

på senare tid. I uppsatsens kapitel 2.3.2, beskriver Skolverket (2011c) denna utveckling. Tidigare har 

den generellt vedertagna åsikten varit att läsning består av separata delprocesser som bland annat är 

beroende av elevens kognitiva förmåga, det vill säga elevens mognad, där kontexten är mer eller 

mindre irrelevant. Idag menar dock många forskare att läsning och läsutveckling är komplexa 

processer som både påverkas av och samverkar med ett flertal andra kontextuella faktorer. Det är även 

denna utgångspunkt som Skolverkets (2011c) nuvarande läsbedömningsdiskurs utgår från. Detta 

perspektiv kan tänkas inte ha fått full genomslagskraft, varken i de lärarutbildningar som de 

intervjuade lärarna gått eller i den skolpraktik där de är verksamma. Som nämnts i denna studie finns 

det ibland även yttre faktorer som exempelvis påverkar valet av läsutvecklings- och 

bedömningsmaterial. Vissa skolor och kommuner har beslutat om vilka material och/eller metoder 

som lärarna ska använda och vissa av dessa kan sägas representera det dekontextuella läsperspektivet. 

7. Avslutning 

Utöver den diskussion som förts i föregående kapitel, finns det också anledning att kommentera och 

diskutera den metod som använts i studien. Avslutningsvis framförs även några didaktiska 

implikationer och ytterligare frågeställningar som kvarstår alternativt framkommit under arbetet med 

denna studie. 

7.1. Metoddiskussion 

I denna studie har kvalitativa intervjuer av totalt fyra lärare använts. Dessa lärare arbetar på två olika 

skolor som dessutom ligger i olika kommuner. Lärarna arbetar alla med de yngsta årskurserna, två av 



 

 

dem arbetar i dagsläget i årskurs 1, som är den årskurs som finns specificerad i uppsatsens syfte. 

Antalet informanter kan sägas vara relativt litet, vilket är något som Johansson och Svedner (2010) 

generellt avråder från. Samtidigt beskriver de att ett fåtal intervjuer kan anses tillräckligt om 

informanterna kan sägas ha olika bakgrunder vad gäller exempelvis yrkeserfarenhet och ålder. 

Dessutom menar Johansson och Svedner (2010) att det, oavsett antal informanter, är av vikt att 

försöka få en representation av de olika åsikter och uppfattningar som kan tänkas finnas representerade 

inom den kategori som ska undersökas. I denna uppsats är syftet att jämföra skolpraktiken inom 

läsundervisnings- och läsbedömningsfältet i årskurs 1 med den diskurs inom samma fält som 

Skolverket formulerar. Bland de fyra intervjuade lärarna finns en variation vad gäller ålder och 

yrkeserfarenhet. Samtidigt framkommer att de i stora drag beskriver liknande praktiker vad gäller 

undervisning i samt bedömning av läsning. Därför torde de fyra genomförda intervjuerna kunna sägas 

vara ett tillräckligt antal för denna studie. 

Vid intervjuerna ställdes ett antal frågor relaterade till uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom 

ställdes några frågor av mer formell karaktär rörande respektive lärares utbildning och antal år i yrket. 

De frågor som relaterade till undervisning och bedömning av läsning var av mer öppen art, vilket dels 

innebar att intervjun inte strikt behövde följa den frågeordning som fanns fördefinierad och dels gav 

mig möjlighet att ställa följdfrågor. Just dessa fördelar med en kvalitativ semi-strukturerad intervju är 

något som Järnberg och Muganlinskij (2012) refererar till.  

Som redan nämnts i kapitel 4, finns det alltid en problematik vad gäller intervjuer, eftersom den som 

ställer frågorna ofta mer eller mindre omedvetet signalerar sina egna värderingar, vilket kan styra 

informantens svar. Fler följdfrågor hade i denna studie ibland varit önskvärda, men samtidigt hade det 

då funnits en risk att läraren blivit styrd i sitt svar eller sin formulering. 

Eventuellt hade fler fördefinierade frågor, som uttryckligen kunnat kopplas till studiens syfte, kunnat 

formuleras. Exempelvis skulle det ha kunnat vara frågor som tydligare utgick från Skolverkets diskurs 

i jämförelse med skolans praktik. Som nämnts under rubriken 6.2 Lärares teori och praktik, skulle det 

eventuellt ha kunnat hjälpa lärarna att formulera mer teoretiserande svar. 

Enkäter hade möjligtvis kunnat vara en kompletterande metod, framför allt för att på så sätt utöka 

antalet lärare som deltog i studien. Problemet med enkäter, jämfört med intervjuer, är dock att den 

kvalitativa aspekten ofta försämras, eftersom det inte finns möjlighet att reda ut tolkningsproblematik 

vad gäller frågorna samt att det inte är möjligt att ställa spontana följdfrågor för att exempelvis kunna 

förtydliga informantens synsätt eller praktik. 

Observationer hade också varit en möjlig metod. För att få tillräckliga svar på studiens 

frågeställningar, hade det dock krävts många observationstillfällen, där både läsundervisning och 

bedömning kunnat studeras. I årskurs 1 är det generellt inte lika vanligt att veckoschemat strikt följer 

fördefinierade ämneslektioner, där läsundervisning och bedömning sker vid specifika tillfällen. Därför 

hade det kunnat behövas betydligt fler observationstillfällen, för att få ihop ett tillräckligt antal 

observerade läs- och bedömningsaktiviteter. I de skolor där intervjuerna genomfördes, fanns det 

dessutom endast två behöriga lärare verksamma i årskurs 1, vilket ytterligare begränsade 

observationernas möjlighet att få ihop ett fullgott material. 



 

 

7.2. Didaktiska implikationer och kvarstående 

frågeställningar 

I denna studie har det framkommit att det inom den del av skolans praktik som undersökts finns en 

diskrepans mot den diskurs som Skolverket formulerar. Denna diskrepans går att identifiera både vad 

gäller de utgångspunkter som ligger till grund för samt genomförandet av läsutvecklande undervisning 

och vad gäller bedömning av elevers läsning. Framför allt är det skillnader gällande 

läsförståelseprocessen samt den kontextuella syn på läsning och läsbedömning som framkommer, 

vilket åtminstone delvis kan bero på de förutsättningar som lärarna har, vilka beskrivs i kapitel 6.2. 

Med utgångspunkt i det faktum att Skolverket är den myndighet som av riksdag och regering fått det 

nationella uppdraget att bland annat främja utvecklingsarbetet i våra skolor, torde utgångspunkten vara 

att den diskurs som Skolverket formulerar är tänkt att ligga till grund för den praktik som präglar 

skolans verksamhet.  

Om resultatet i denna studie är representativt för den svenska skolpraktiken, skulle det kunna innebära 

att den läsundervisning som eleverna i de yngsta årskurserna erbjuds, samt bedömningen av deras 

läsning inte ligger i linje med den undervisning och den bedömning som Skolverket förespråkar. Vad 

får i så fall det för konsekvenser för elevers läsutveckling om lärare endast undervisar i samt bedömer 

delar av den läsning som den statliga myndigheten definierar? 

De avvikelser som studien visat och som även kan tänkas existera i större omfattning, kan indikera att 

det finns ett behov av fortbildning av lärare, både vad gäller läsutvecklings- och bedömningsarbete, så 

att skolans praktik i större omfattning både utgår från och genomförs i enlighet med den diskurs som 

Skolverket formulerar.  

Mot bakgrund av det som nämnts, skulle det i framtiden vara av intresse att i större omfattning 

närmare studera följande områden: 

 Lärares kännedom om och förståelse för den teoretisering och empiriska forskning som ligger 

till grund för den läsdiskurs som Skolverket formulerar. 

 Lärares attityder till olika läsbedömningsmaterial, både i teorin och i praktiken. 

 Hur den läsundervisning och läsbedömning som praktiseras ute i våra yngsta elevers klassrum 

faktiskt ser ut. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till lärare – Bedömning av elevers läsning i årskurs 1 

1. När avslutade du din lärarutbildning? 

 

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

3. Har du i huvudsak arbetat som lärare i de yngre åren (cirka F – 3) eller i mellanåren? 

 

4. Under din lärarutbildning, hur stor del av utbildningen ägnades åt kurser som 

behandlar elevers läsinlärning, och var det i huvudsak fokus på teori eller didaktik? 

 

5. Under din lärarutbildning, hur stor del av utbildningen ägnades åt bedömning, och 

vad hade den utbildningen för innehåll, det vill säga vilken slags bedömning fick ni 

undervisning om? 

 

6. Har du kompletterat dina kunskaper inom läsinlärning och/eller bedömning? Om ja, 

specificera. 

 

7. Hur arbetar ni med läsinlärning/läsutveckling i er klass – ge gärna konkreta exempel 

på lektioner/aktiviteter? 

 

 

(7a) Explicit lärarundervisning: 

 

(7b) Enskilt arbete: 

 

(7c) Elevgemensamt arbete: 

 

8. Arbetar ni med några speciella metoder/modeller för läsinlärning/läsutveckling? 

 

9. Är dessa i så fall beslutade av dig som lärare, av skolan (gemensamt för alla klasser) 

eller av kommun/huvudmannen 

 



 

 

10. Vid vilka tillfällen och på vilka sätt bedömer du elevernas läsförmåga/läsutveckling? 

Ge gärna konkreta exempel. 

 

11. Använder du dig av några specifika bedömningsverktyg (exempelvis matriser, 

screening, portfölj, LUS/Nya Språket lyfter/God läsutveckling) 

 

12. Hur dokumenterar du bedömningen? 

 

13. På vilket eller vilka sätt använder du bedömningen? 

 

14. Använder sig skolan och/eller kommunen av bedömningen på något sätt? 

 

15. Finns det någon del av elevers läsförmåga/läsutveckling som du anser dig inte 

bedöma i årskurs 1? 

  



 

 

9.2. Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare – Bedömning av elevers läsning i årskurs 1 
 

1. När avslutade du din lärarutbildning? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

År 2004 Jag har inte läst ett 
traditionellt 
lärarprogram, utan har 
kompletterat med olika 
utbildningar. 

År 1990 År 2000 

 
2. Hur många år har du arbetat som lärare? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

2 ½ år 33 år 22 år 12 år 

 
3. Har du i huvudsak arbetat som lärare i de yngre åren (cirka F – 3) eller i mellanåren? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

I de yngre Blandat. Jag har även 
arbetat som SvA-
lärare22 

I de yngre I mellanåren 

 
4. Under din lärarutbildning, hur stor del av utbildningen ägnades åt kurser som behandlar elevers 

läsinlärning, och var det i huvudsak fokus på teori eller didaktik? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

 Cirka ett år.  

 Det var mest teori. 
Vi fick bland annat 
arbeta mycket 
med grammatik 
(på vår egen nivå, 
inte elevernas). 

Jag har läst mycket om 
läsutveckling, både 
teori och metodik. Jag 
har även läst kurser 
som fokuserar på 
specialpedagogik och 
SvA. 

 Relativt stor andel.  

 Det var ganska 
mycket metodik 

 Kanske en termin, 
men då integrerat 
med mitt 
huvudämne 
(idrott). 

 Det var på en ytlig 
nivå med fokus på 
teori. 

 
5. Under din lärarutbildning, hur stor del av utbildningen ägnades åt bedömning, och vad hade den 

utbildningen för innehåll, det vill säga vilken slags bedömning fick ni undervisning om? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Väldigt lite. Tror det 
handlade om 
bedömning vilka 
kunskaper elever 
muntligt visade att de 
hade vid något 
lektionstillfälle. 

Jag har läst mycket om 
bedömning, vilket 
resulterat i en egen 
metod baserad på 
självskattning som jag 
använder. 

Vi fick lära oss olika 
bedömningsmetoder, 
exempelvis 
LUS, Wittingmetoden 
och LTG Någon 
generell 
bedömningsutbildning 
fick vi inte. 

En kort kurs i slutet av 
utbildningen, men det 
var kopplat till mitt 
huvudämne (idrott). 

 

                                                      
22 SvA – Svenska som andraspråk 



 

 

6. Har du kompletterat dina kunskaper inom läsinlärning och/eller bedömning? Om ja, specificera. 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Nej, det har jag inte 
hunnit med ännu. 

Jag har läst mycket om 
läsinlärning även under 
mina år som lärare. Jag 
har även utvecklat en 
egen metod, C-
metoden, som kan 
användas vid 
läsinlärning. 

Har mest läst själv. 
Försöker hålla mig 
uppdaterad vad gäller 
ny forskning och nya 
metoder. 

Föreläsningar i skolans 
regi: 

 Skriva sig till 
läsning 

 Språkbiten 

 NyaSpråket 
lyfter 

 
7. Hur arbetar ni med läsinlärning/läsutveckling i er klass – ge gärna konkreta exempel på 

lektioner/aktiviteter? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Vi försöker arbeta på 
flera olika sätt. Jag 
tycker det är viktigt att 
jobba med 
motivationen hos 
eleverna och vill därför 
se till att hitta metoder 
och material som 
passar respektive elev. 

Vi arbetar mycket med 
C-metoden, men även 
en del annat. 
Det är så viktigt med 
motivationen. Att de 
känner att de kan läsa 
och då är avkodningen 
viktigare än 
förståelsen, därför 
arbetar vi mest med 
avkodning. Förståelsen 
är också beroende av 
mognaden. 

Vi arbetar på många 
olika sätt och med olika 
delar av 
läsutvecklingen. 
Det är viktigt att de 
tycker det är roligt 
också. 

Vi arbetar mycket med 
datorer och (delvis) 
följt metoden Skriva sig 
till läsning. Framför allt 
är det läraren i 
parallellklassen som 
driver detta projekt. 
 
Som lärare försöker jag 
vara flexibel både 
utifrån klassens och 
den enskilda elevens 
behov. 

 
(7a) Explicit lärarundervisning: 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Jag brukar skriva upp 
en mening (eller två) 
på tavlan. Sedan får 
eleverna läsa upp 
varsitt valfritt ord. På 
så sätt får alla elever 
möjlighet att läsa något 
som de kan. 
Jag läser högt för 
eleverna. 
Jag sitter med varje 
elev och lyssnar på 
deras läsning. 

Med musik arbetar vi 
bland annat med 
bokstavsinlärning och 
läsinlärning. Varje ton 
representerar en 
bokstav och med 
musikens hjälp kan 
man då skriva ord som 
den andra ska tolka 
(läsa). 

Vi arbetar 
klassgemensamt, där 
jag kan visa och 
förklara, bland annat 
på följande sätt: 

 Vi tittar på Fem 
myror är fler än 
fyra elefanter och 
arbetar sedan 
vidare med de 
olika bokstäverna 
som presenteras i 
programmet. 

 Vi arbetar 
gemensamt med 
att hitta olika ljud i 
ord. 

 Vi arbetar med 
ordbilder för 
vanligt 
förekommande 

Eleverna fick tidigt 
börja skriva egna 
berättelser på dator. 
Det blir mycket 
”nonsens-skrivande”, 
men det är en del av 
metoden. Jag gick jag 
igenom strukturen för 
berättande texter. 



 

 

ord. 

 Vid högläsning 
försöker jag ställa 
frågor och föra 
diskussioner om 
innehållet i texten. 

 Jag försöker också 
se till att vi läser 
faktatexter och 
prata om dem, för 
att de ska börja se 
skillnaden från 
berättelser. 

 
(7b) Enskilt arbete: 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Enskild läsning. Vi har 
böcker som finns i olika 
svårighetsgrader, så 
varje elev kan få en 
version som passar 
deras kunskapsnivå. 

Eleverna får också läsa 
egna böcker. 

Enskild läsning. 
Beroende på elevernas 
kunskapsnivå, blir det 
ganska olika böcker de 
läser.  

Vi arbetar mycket med 
enskild läsning. 
Eleverna har 
bänkböcker som de 
läser tyst i. Vi lärare 
ägnar också mycket tid 
åt att lyssna på de 
enskilda elevernas 
läsning. 
Är det någon som har 
svårt med 
avkodningen, försöker 
man hjälpa dem 
genom texten. 

 
(7c) Elevgemensamt arbete: 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Jag tycker inte om att 
tvinga eleverna att läsa 
högt för varandra. Det 
kan skapa så mycket 
negativa känslor hos de 
som har svårt med 
läsningen. 

C-metoden Eleverna sitter ibland i 
smågrupper med ord-
kort, där de övar på att 
hitta olika ljud i orden. 

Vi arbetar med 
nivåindelade 
läsgrupper. Eleverna 
läser högt för varandra 
i gruppen och vi lärare 
går runt och lyssnar. 

 
8. Arbetar ni med några speciella metoder/modeller för läsinlärning/läsutveckling? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

 Vi arbetar 
fortfarande med 
Bornholm i ettan. 

 Eleverna får skriva 
mycket som en 
metod för 
läsinlärning. 

 Vi använder bilder, 

C-metoden Jag försöker använda 
mig av olika metoder, 
så att alla elever kan 
hitta en metod som 
passar dem. 
I skolan använder dock 
alla Språkbiten, så det 
använder vi ibland. 

 Skriva sig till läsning 
(med hjälp av 
datorer) 

 Språkbiten 

 Rydaholmsmetoden 



 

 

så kallade 
händelsekort där 
bilderna blir en 
kort berättelse när 
de läggs i rätt 
ordning. Bra för de 
lässvaga eleverna. 

 
9. Är dessa i så fall beslutade av dig som lärare, av skolan (gemensamt för alla klasser) eller av 

kommun/huvudmannen 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Bornholm är beslutat 
av kommunen. Alla gör 
en screening av 
eleverna. 

Jag har själv beslutat 
om detta. 

Språkbiten har skolan 
beslutat att vi ska 
använda. Jag 
ifrågasätter dock 
denna metod delvis, 
eftersom jag tyckte 
föreläsaren som kom 
till skolan inte 
presenterade en 
komplett bild av 
forskningsrönen kring 
läsutveckling.  

Språkbiten använder 
hela skolan. Övriga 
metoder är det vi 
lärare som beslutat. 

 
10. Vid vilka tillfällen och på vilka sätt bedömer du elevernas läsförmåga/läsutveckling? Ge gärna 

konkreta exempel. 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Jag bedömer nästan 
hela tiden, exempelvis: 

 När eleverna själva 
läser bedömer jag 
deras läsflyt. 

 När jag läser högt 
för eleverna 
bedömer jag hur 
de förstår 
berättelsen, 
genom att ställa 
frågor. 

 Jag för också en 
dialog med 
hemmen, för att 
höra om deras 
tankar kring sitt 
barns läsning. 

Förutom vid arbetet 
med C-metoden, så 
sitter jag även mycket 
med respektive elev 
och lyssnar på deras 
läsning. Det är då både 
avkodning och 
läsförståelse som jag 
bedömer. 
Jag tycker också att det 
vid bedömning av 
läsförståelse är viktigt 
att man inte enbart 
arbetar med frågor där 
svaren står explicit i 
texten, utan arbetar 
med frågor där eleven 
måste tolka själv, 
exempelvis genom att 
läsa mellan raderna. 

 Tre gånger i veckan 
arbetar eleverna 
med sin personliga 
IUP och då passar 
jag ofta på att sitta 
med eleverna 
enskilt. 

 Inför 
utvecklingssamtale
n försöker man 
uppdatera sig lite 
extra om varje 
elev. 

 Bedömning sker ju 
egentligen hela 
tiden under 
lektionerna. 

Framför allt när jag 
sitter med enskilda 
elever och lyssnar på 
deras högläsning. 
Man lyssnar på deras 
läsflyt. 
Jag tycker det kan vara 
lite svårt att 
konkretisera de olika 
läsprocesserna och 
därför kan det vara 
svårt att förklara exakt 
vad det är jag 
bedömer. Man bara 
känner när de är på 
gång. 

 
11. Använder du dig av några specifika bedömningsverktyg (exempelvis matriser, screening, portfölj, 

LUS/Nya Språket lyfter/God läsutveckling) 



 

 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

 Bornholms 
testmaterial 

 God Läsutveckling. 
Här testas i 
huvudsak 
elevernas 
läsutveckling 
genom att vi testar 
av kolumnerna i 
bedömningsmateri
alet i ordningsföljd. 

Jag använder mig av 
portföljer för varje 
elev. Inför 
utvecklingssamtalen 
går jag igenom dessa 
med eleven. 

 Nya språket lyfter. 
Använde tidigare 
LUS, men tycker 
inte om den 
specifika 
ordningen på det 
bedömningsschem
at. Nya språket 
lyfter känns 
modernare. 

 Använder mig av 
en enkel bokstavs- 
och 
avkodningsdiagnos 
av okänt ursprung. 
Den testar jag 
varje elev med 
under höst- 
respektive 
vårterminen. 

Nya språket lyfter 

 
12. Hur dokumenterar du bedömningen? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

 I de olika 
screening- och 
bedömningsmateri
al vi använder. 

 Har också egna 
checklistor, där jag 
exempelvis noterar 
om de kan alla 
bokstäver. 

Eftersom jag inte 
kommer fortsätta vara 
lärare i denna klass, 
försöker jag 
dokumentera så 
mycket som möjligt för 
att kunna lämna över 
information till nästa 
lärare. 

 I de skriftliga 
omdömena. 

 Har en pärm för 
varje elev med 
elevarbeten och 
där jag skriver 
kommentarer.  

 I Nya språket lyfter 
färglägger vi när vi 
anser att eleven 
uppnått de 
respektive 
kriterierna. 

 I de skriftliga 
omdömena. 

 
13. På vilket eller vilka sätt använder du bedömningen? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

 Jag delar in 
eleverna i olika 
läsgrupper 

 Jag planerar min 
undervisning efter 
elevernas 
kunskaper. 
Exempelvis tar jag 
fram olika övningar 
till ett och samma 
material. 

För att identifiera 
svårigheter hos eleven, 
så att jag kan stötta 
henne/honom. 

 För att 
utveckla/anpassa 
undervisningen. 

 Till 
utvecklingssamtale
n. 

 För att synliggöra 
kunskapsutvecklin
gen för respektive 
elev, vilket sker när 
vi tittar i elevens 
pärm. I den skriver 
jag också 
kommentarer.  

För att dela in eleverna 
i olika läsgrupper, 
beroende på vilken 
nivå de är på. 
För att definiera de IUP 
som eleven arbetar 
med i skolan. 

 
14. Använder sig skolan och/eller kommunen av bedömningen på något sätt? 



 

 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

Kommunen 
sammanställer 
diagram för de olika 
skolorna vad gäller 
elevernas 
kunskapsutveckling. 

Inte vad jag vet. Inte vad jag vet. Information i det 
gemensamma 
dokumentationssystemet 
Unikum (för exempelvis 
skriftliga omdömen) kan 
användas vid skolbyten 
inom kommunen. 

 
15. Finns det någon del av elevers läsförmåga/läsutveckling som du anser dig inte bedöma i årskurs 

1? 

Lärare Anna Lärare Astrid Lärare Berit Lärare Bodil 

 Faktatexter 
arbetar vi inte 
med. 

 För vissa elever 
som har svårt med 
avkodningen, där 
arbetar vi inte med 
läsförståelse, utan 
fokuserar på 
avkodningen. 

Nej Jag vill plocka in så 
många läsprocesser 
som möjligt redan från 
början, men för vissa 
elever kan det bli så att 
man fokuserar på 
exempelvis 
avkodningen, och då 
väntar med 
läsförståelsen. 
Bedömningen blir 
därför lite olika för 
olika elever. 

Nej 
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