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Sammanfattning 
 

Den här kvalitativa intervjustudien beskriver hur ett tiotal lärare i de lägre skolåren resonerar 

kring Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling för årskurs 1. Studien 

fokuserar på lärarnas uppfattningar om organisation, upptäckter och resonemang kring stöden. 

Tio lärare har intervjuats med samma intervjuguide som bas. Urvalet av intervjupersoner är 

ett målstyrt bekvämlighetsurval bestående av lärare som har erfarenhet att arbeta med 

bedömningsstöden i läsning. Intervjuerna har transkriberats och analyserats med inspiration 

av tematisk analys. 

Resultatet av studien visar att lärarna är positivt inställda till bedömningsstödet. De tycker att 

de fått en bra bild av både enskilda elevers och gruppen/ klassens läsförmågor genom att 

genomföra bedömningsstöden. Resultatet av bedömningsstöden har använts för både 

summativ och formativ bedömning. Lärarna i studien resonerar mer kring upptäckter av 

elever i behov av extra stimulans än de resonerar kring upptäckter av elever i behov av 

anpassningar eller stöd. 

Den aspekt som lärarna är mest kritiska över vad gäller bedömningsstödet i läsning är den 

tidsåtgång som krävs för att genomföra dem. De betonar vikten av en bra organisation kring 

stöden för att kvaliteten på klassens undervisning inte ska bli lidande under den period som 

stöden genomförs. 

Nyckelord: specialpedagogiska perspektiv, bedömning, fonologisk medvetenhet, avkodning, 

läsförståelse 
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1. Inledning 
Grundskolan har många viktiga uppdrag och ett av de viktigaste är att se till att alla elever 

som lämnar grundskolan kan läsa på ett tillfredsställande sätt. Vad innebär det att kunna läsa 

och hur mäts och bedöms den förmågan i svensk grundskola? Det är frågor som jag och 

lärarkollegor i min närhet ställt sig många gånger. Ett sätt att besvara dem är att studera de 

bedömningsstöd som Skolverket konstruerat. Den här studien visar hur några lärare använt 

och resonerat runt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling för årskurs 1. 

Läsåret 2016/2017 införde Skolverket obligatoriska bedömningsstöd för årskurs 1 i läs- och 

skrivutveckling och matematik. Då jag själv under läsåret 2017/2018 är klassföreståndare för 

en årkurs 1 har jag tagit del av Skolverkets information angående stöden och genomfört det 

med mina egna elever. I samband med det väcktes ett intresse att ta reda på hur andra lärare 

som undervisar i de lägre årskurserna har genomfört och använt stöden. När det blev aktuellt 

att välja ämne till mitt självständiga, avslutande arbete på Speciallärarprogrammet, inriktning 

mot tala, läsa och skriva, bestämde jag mig för att göra en studie som tittar närmare på lärares 

uppfattningar om Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling för årskurs 1. 

I en speciallärares uppdrag ingår att utreda och kartlägga elevers skriftspråkliga färdigheter 

(SFS 2011: 186) Bedömningsstödet i läsning ger tidigt en indikation om vilka elever som kan 

komma i fråga för extra anpassningar eller extra stimulans. Denna första kartläggning av 

elevernas färdigheter ger klasslärare och speciallärare bra information som kan användas som 

en ingång för vidare kartläggning och utredning. Här ställs det kategoriska och relationella 

perspektivet inom specialpedagogiken delvis mot varandra. Är det den enskilda eleven som 

bär problemet eller är det undervisningen i gruppen som ska utformas så att alla elever har en 

chans att nå kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1? Det inkluderande perspektivet ställer 

krav på den fortsatta klassundervisningens utformning och genomförande. Enligt min 

erfarenhet lever det kategoriska perspektivet kvar inom skolans väggar och leder ofta till 

enskild undervisning av utvalda elever delar av skoldagen. De specialpedagogiska 

perspektiven finns presenterade i den här studien för att ge en teoretisk grund och skapa en 

förståelse för hur de intervjuade lärarna tolkar bedömningsstödens rekommendationer runt 

elever i behov av anpassningar, stöd eller utmaningar. 

Denna studie är gjord med en kvalitativ metod och resultatet av intervjustudierna har 

analyserats med en tematisk ansats. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att studera hur Skolverkets bedömningsstöd i läsutveckling har 

kommit till avsedd nytta för lärare i deras arbete med att kartlägga elevers läsförmågor och 

planera för fortsatt undervisning. Genom att lyssna på några utvalda lärares resonemang om 

hur de anser att bedömningsstödet har hjälpt till att upptäcka elever i behov av stöd eller extra 

stimulans och hur de resonerar om den fortsatta undervisningen kan nedanstående 

frågeställningar, i linje med mitt syfte, besvaras. 

1. Hur har bedömningsstödet i läsutveckling för årskurs 1 genomförts? 
 

2. Vad har bedömningsstödet resulterat i för de lärare som jag intervjuat och som 

genomfört stödet? 

3. Hur använder lärarna i min studie resultatet av bedömningsstödet? 
 

4. Hur har de kunnat dra några nya slutsatser om sin grupp eller enskilda elever utifrån 

resultatet av bedömningsstödet? 

5. Vad tycker lärarna som jag intervjuat är fördelar och nackdelar med 
bedömningsstödet i läsutveckling? 

 
2. Specialpedagogiska perspektiv, bedömning och läsforskning- en 

teoretisk genomgång. 

I detta kapitel presenterar jag perspektiv på specialpedagogik i ett inledande stycke. Sedan 

följer en kort text om begrepp inom bedömning. Fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, 

och bokstav- ljudkännedom är viktiga förutsättningar för läsning och presenteras var för sig. 

Kapitlet avslutas med läsdefinitioner, avkodning, läsmodeller och läsförståelse. 
 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Emanuelsson (2001) beskriver två perspektiv på specialpedagogik. Det kategoriska och det 

relationella. Det kategoriska perspektivet ser elever/ individer som har bekymmer eller 

problem. Detta perspektiv lägger problemet hos individen. I det relationella perspektivet 

beskriver man istället elevens/ individens bekymmer i det sammanhang som eleven befinner 

sig. Här tillskrivs alltså miljön runt individen stor betydelse. Det kategoriska perspektivet är 

det historiskt största medan det relationella perspektivet fått allt mer uppmärksamhet på 

senare år (Emanuelsson, 2001). I specialpedagogiska sammanhang används begreppen 
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inkludering, exkludering och integrering. Ett inkluderande synsätt innebär att man ser på 

olikheter som en tillgång och att verksamheter anpassas till de olika individerna som ingår i 

gruppen. Begreppet integrering har mer fått betydelsen att eleven befinner sig fysiskt i 

klassrummet men verksamheten inte har anpassats efter elevens behov (Skolverket, 2014). 

Vad gäller Skolverkets bedömningsstöd i läsutveckling ses det kategoriska perspektivet då 

varje individ/ elev bedöms utifrån sina färdigheter eller brist på färdigheter. Det relationella 

perspektivet finns också med då Skolverket i lärarinformationen till stöden diskuterar hur 

resultaten av bedömningen ska hanteras genom insatser på både individ- grupp och 

organisationsnivå. Här betonas att stöden ska ge läraren stöd för bedömning och fortsatt 

undervisning. Detta leder mot det relationella perspektivet men syftet att upptäcka elever i 

behov av stöd eller extra stimulans pekar mot det kategoriska perspektivet (Skolverket, 2016 

a). 
 

2.2 Bedömning 
Helena Korp (2011) skriver om systematisk användning av kunskapsbedömning som ett stöd 

för lärande som höjer elevernas motivation och utvecklar bra lärandestrategier. Med hjälp av 

en systematisk kunskapsbedömning kopplas också undervisningen närmare målet och 

anpassas till elevernas nivå. Korp beskriver begreppen formativ och summativ bedömning. 

Hon menar att summativ bedömning är bedömning som resulterar i ett sammanfattande 

omdöme av något slag. Formativ bedömning används för att förbättra det som står i focus för 

lärandet (Korp, 2011). Skolverket (2014) menar att med formativ bedömning kan läraren och 

eleverna kartlägga och tydliggöra var eleven är i sitt lärande och läraren anpassar sedan 

undervisningen till individen eller gruppens nivå (Skolverket, 2014). 

I Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för årskurs 1 finns båda 

bedömningsformerna. Här finns summativ bedömning när läraren ska avgöra om eleven når 

kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1. Det finns också formativ bedömning när lärare 

uppmanas anpassa undervisningen efter elevernas förmågor. 
 

2.3 Fonologisk medvetenhet 
Fonologisk medvetenhet är ett centralt begrepp inom läsforskningen. Att nå en fonologisk 

medvetenhet är en nödvändigt för en framgångsrik läsutveckling (Cain, 2010, Ehri, 2005, 

Høien & Lundberg, 2013). Lundberg, Frost och Petersen genomförde på 1980-talet en studie 

på 235 danska barn på ön Bornholm. När studiens resultat publicerades 1988 fick den stort 
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genombrott. Lundberg m fl hade lyckats leda i bevis att strukturerad undervisning i fonologisk 

medvetenhet i förskolan/förskoleklassen har betydelse för hur elever i de tidiga skolåren 

lyckas med sin läsinlärning. Studien visade att undervisning och övningar med rim, ord- och 

stavelsemanipulation och ljudsegmentering gav eleverna större möjligheter att lyckas i sin 

läsutveckling (Lundberg, Frost och Petersen, 1988). Sedan dess har undervisningen i 

fonologisk medvetenhet varit en central del av den första läsinlärningen. 

För att kunna knäcka den alfabetiska koden och förstå att språket består av meningar, ord, 

stavelser och fonem måste en betydande grad av fonologisk medvetenhet uppnås. Det gäller 

att kunna växla fokus från språkets innehåll till dess fonologiska former. Det innebär att 

fokusera på hur orden låter och inte vad de har för betydelse (Lundberg & Herrlin, 2014). Ett 

klassiskt exempel som påvisar barnets fonologiska utveckling kan vara att fråga barnet vilket 

ord som är längst av bil eller nyckelpiga. 
 

2.4 Bokstavskunskap 
Tidigare studier har visat hur effektiv undervisning om bokstäverna är för att lära barn att läsa. 

Piasta och Wagner (2010) gjorde en meta-analys av forskning angående detta. Resultatet 

pekar på att det är meningsfullt att undervisa om bokstäver, både namn och ljud i skolan men 

att den undervisningen behöver kompletteras med annan undervisning som har med läsande 

och skrivande att göra för att bli effektiv. För elever som inte kan så många bokstäver och 

bokstavsljud när de börjar förskoleklassen är undervisningen i detta viktig. Trots undervisning 

kan skillnaden i bokstavskunskap vara svår att överbrygga mellan elever som känner till 

många bokstäver och de som inte gör det när de börjar förskoleklassen (Piasta & Wagner 

2010; Vetenskapsrådet, 2015). 

Elwér (2014) skriver att elever som tidigt lärt sig bokstävernas namn har lättare att sedan ta 

till sig hur bokstäverna representerar ljud då namnet och ljudet ofta liknar varandra. Om 

grafemet (bokstaven) redan är befäst kunskap kan eleven lättare lägga bokstavsljudet till det 

redan inlärda. Även om eleven har god bokstavskännedom måste han eller hon ha uppnått en 

viss nivå av fonologisk medvetenhet för att kunna knäcka den alfabetiska koden. Det räcker 

alltså inte att kunna bokstävernas namn för att kunna läsa (Elwér, 2014). 
 

2.5 Bokstav-ljudkännedom 
I USA har the National Reading Panel (NRP) publicerat en rapport under rubriken Teaching 

children to read . Vetenskapsrådet har sammanställt rapporten på svenska (Vetenskapsrådet, 
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2015). Rådet menar att NRP fick svar på många frågor om hur bokstavskunskap påverkar 

läsförmågan hos yngre barn och barn som har svårt att lära sig läsa. Det finns ett stabilt stöd 

för att systematisk undervisning om bokstavs-ljudkopplingar ger ett bättre resultat än 

osystematisk eller ingen undervisning alls om bokstav-ljudkopplingar. Lundberg, Frost och 

Petersen (1988) menar att om eleverna fått arbeta systematiskt med fonologisk medvetenhet 

under förskoleåret så underlättar det arbetet med att förstå kopplingen mellan ljud och bokstav 

(Lundberg, Frost & Petersen, 1988). Undervisningen kan ske individuellt, i små grupper eller 

i klass. Undervisning i kopplingen mellan ljud och bokstav ger störst effekt när den ges i 

början av elevernas skolgång i förskoleklassen och i årskurs 1. Systematisk undervisning ljud- 

bokstav förebygger att elever i riskzonen utvecklar lässvårigheter om man jämför med 

ostrukturerad eller ingen undervisning alls. Ordläsningsförmågan utvecklas också efter 

systematisk undervisning i ljud- bokstavkopplingar. Elever som nyss börjat läsa utvecklas 

bättre om de får undervisning i ljud- bokstavskunskap jämfört med dem som undervisas med 

en läsmetod som bygger på att känna igen ordbilder och som använder kontexten i texten 

(Vetenskapsrådet 2015; Ehri, Nunes, Stahl & Willows, 2001). 

NRP har kritiserats för sin rapport som i viss mån favoriserat undervisning i koppling mellan 

ljud- bokstav framför andra metoder. Efter omanalys av data och diskussioner mellan 

forskare har man enats om att undervisning i koppling mellan ljud- bokstav är till gagn för 

elever i de tidiga skolåren. Vetenskapsrådet menar att svenska är ett språk som i större 

utsträckning än engelska är ljudhärmande och därför är lättare att lära sig läsa med hjälp av 

bokstav-ljud kopplingar än engelska. Rådet menar att ”explicit och systematisk undervisning 

om bokstav-ljud- kopplingar har en positiv effekt på barns läsutveckling” (Vetenskapsrådet 

2015, sid 33). Man menar vidare att bäst effekt har denna undervisning i förskoleklass och 

årskurs 1 (Vetenskapsrådet, 2015). 
 

2.6 Definition läsning 
1986 publicerade Gough och Tunmer en artikel där de definierade läsning som lika med 

avkodning multiplicerat med förståelse. De menar alltså att läsning är produkten av både 

avkodningsförmåga och språkförståelseförmåga. Den ena kan inte fungera utan den andra. Är 

den ena faktorn noll så blir produkten också noll (Gough & Tunmer, 1986; Elbro, 2004). 

Formeln fick namnet the Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986). Denna 

definition av läsning har fått stor påverkan på vårt sätt att se på läsning under de senaste åren. 
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Hagtvet (2009) skriver om Gough och Tunmers Simple View of Reading att läsning är att 

omkoda bokstäver till ljud och sätta samman ljuden till ord. Vidare måste läsaren förstå orden 

och satsernas betydelse språkligt innan de båda förmågorna kan kopplas ihop till ” ett 

multiplikativt system där läsning med förståelse förutsätter behärskning av båda 

färdigheterna på ett samordnat sätt ” (Hagtvet, 2009 sid 171). För att läsningen ska fungera 

på ett bra sätt måste båda förmågorna, avkodning och förståelse, vara jämstarka. Det kräver 

att både fonologi (språkljud) och semantik (betydelse) utvecklas hos individen. 

Lundberg och Herrlin (2014) menar att läsförmågan består av flera olika dimensioner. De 

använder sig av fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse för att beskriva elevers läsutveckling. De menar att de olika dimensionerna 

påverkar varandra på många olika sätt. 
 

2.7 Avkodning 
Elbro (2004) skriver om avkodning. Författaren menar att det finns två sätt att avkoda ord i 

kontexter. Antingen så avkodar man eller så gissar man. Den gode läsaren avkodar orden och 

är inte beroende av kontexten för att kunna läsa ut ordet. Kontexten är ett hjälpmedel för den 

som just kommit igång med sin läsning och det viktiga är att eleven lär sig att avkoda orden 

som de står. Elbro (2004) menar vidare att för språkförståelsens del är kontexten viktigare då 

den hjälper till att avgränsa och tolka budskapet i texten. För nybörjaren är dock kontexten 

och språkförståelsen inte lika viktig som förmågan att avkoda (Elbro, 2004). 

Ehri (2005) skriver om fyra sätt att avkoda ord. De tre första sätten beskriver hur nya ord kan 

avkodas och det fjärde sättet beskriver hur vi kan avläsa ord vi läst förut. Ett sätt är att ljuda 

grafemen (bokstäverna) till fonem eller sätta ihop stavelser till ord. Läsaren kan också 

använda redan kända ordkonstruktioner för att skapa nya ord. Det tredje sättet menar Ehri 

(2005) är att använda sammanhanget eller bokstavsledtrådar för att läsa eller snarare gissa ut 

orden. Det fjärde sättet är att läsa orden via minnet eller hur hela ordet ser ut. Vår hjärna 

minns då orden sedan tidigare. Detta sätt är det mest effektiva. Avkodningen sker automatiskt 

och vi kan använda mer energi åt att tyda textens innehåll. Om läsaren måste ägna 

uppmärksamhet och energi åt att avkoda grafem för grafem, stavelse för stavelse eller är 

hänvisad till att gissa orden utifrån sammanhanget, kommer läsförståelsen att bli lidande 

eftersom avkodningen kräver så mycket energi. Det är alltså viktigt att avkodningen 

automatiseras så att fler ord kan läsas ut som ortografisk helordsläsning (Ehri, 2005). 
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För att kunna lära sig läsa krävs att man förstått den alfabetiska principen. Det betyder att man 

förstått att bokstäverna står för ljud som kan sättas ihop till ord. De flesta barn i Sverige 

knäcker koden i 5-8 års åldern. För att klara detta krävs fonologisk medvetenhet och god 

bokstavskunskap. Den period som följer från att barnet knäckt koden tills hen kan läsa enkla 

ord med säkerhet kallas ibland för konsolideringsperioden. I den perioden sker en 

överinlärning och automatisering av alfabetiska förmågor.  För de flesta är detta en kort 

period men för de som senare kan komma att utveckla läs- och skrivsvårigheter är detta en 

kritisk period som kan ta lång tid att ta sig igenom (Hagtvet, 2009). 
 

2.8 Läsmodeller 
Vetenskapsrådet har sammanställt en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för 

yngre elever (2015). Där sammanfattar man en stor mängd forskning på området. 

Vetenskapsrådet ger en teoretisk ram och beskriver där två olika läsmodeller, top-down och 

bottum- up. I top-down används yttre ledtrådar som t.ex. sammanhang, illustrationer eller 

förförståelse hos läsare. I bottum-up används endast den information läsaren får inom ordet 

det vill säga bokstäverna, deras ljud och den ljudbild de bildar. Senare tids forskning 

förespråkar dock en blandning av de båda modellerna där nybörjarläsaren kan använda båda 

strategierna för att läsa ut och förstå ord och texter. Även vetenskapsrådet tar upp och 

diskuterar Gough och Tunmers formel the Simple View of Reading. Rådet menar att 

forskningsresultaten pekar på att en god avkodningsförmåga är viktig för nybörjarläsaren och 

att ju mer avkodningen automatiseras ju mer fokus kan läsaren lägga på förståelseaspekten 

(Vetenskapsrådet, 2015). 
 

2.9 Läsförståelse 
”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den” (Bråten, 2008, sid 13-14). Så definieras läsförståelse av Ivar Bråten. Att 

förstå det man läser är själva meningen med läsning och enligt Gough och Tunmer (1986) är 

språkförståelse den ena faktorn i deras definition av vad läsning är. Språkförståelse är en 

viktig komponent i läsförståelse. 

Läsförståelsen är beroende av ordförråd, grammatik och verbalt minne (Elwér,2014). 

Ordförråd har en nära koppling till läsförståelse. Ordförrådet hos förskolebarn har i 

undersökningar kunna förutsäga hur elevers läsförståelse har utvecklats även när avkodningen 

har automatiserats. Studier har visat att ordförrådet spelar roll för både nybörjarläsaren och 

den fortsatta läsutvecklingen (Elwér, 2014). 
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Cain (2010) skriver att ordförrådet är grundläggande i läsförståelsen. Ordförrådet utvecklas 

hela livet och är en förmåga som kan mätas med både bredd och djup. Med bredd menas i det 

här fallet hur stort ordförråd individen har, hur många ord han eller hon förstår. Med djup 

menas hur individen förstår ordens inbördes relation och kan associera mellan dem. Att 

utvidga sitt ordförråd innebär att ta in nya ord och lägga till dem i sitt mentala lexikon. Det 

innebär också att koppla de nya orden till ord som redan finns i det mentala lexikonet så att de 

nya orden omges av ett sammanhang och kan associeras till andra redan kända ord. 

Forskning visar att djup snarare än bredd i ordförrådet är viktigare för elevens 

läsförståelseutveckling (Cain, 2010). 

Grammatiska kunskaper är viktiga för läsförståelsen. Elwér (2014) lyfter morfologi och 

syntax som viktiga komponenter inom grammatiken. Morfologi berör ordens struktur, hur 

orden bildas, formas, och omformas. Här handlar det om ordens minsta byggstenar, 

morfemen. Syntax handlar om meningskonstruktion och meningsstrukturer (Elwér, 2014). 

Bråten (2008) skriver om Vellutinos resultat och menar att eleverna behöver ha 

åldersanpassade kunskaper inom grammatiken så att de kan förstå strukturer i språket i till 

exempel aktiv och passiv form, hur ordstammar ändras och därmed byter betydelse som i till 

exempel tränad- otränad och hur de olika ordklasserna bygger upp språket. 

Verbalt minne beskriver individens förmåga att hålla muntlig information i korttidsminnet 

(Elwér, 2014). Cain (2010) menar att elevers läsförmåga kan kopplas till deras förmåga att 

repetera ord eller nonsensord vid 5-6 års ålder. Høien och Lundberg (2013) menar att det 

verbala korttidsminnets förmågor hos elever bör påverka vilken läsmetod som de bör 

använda. En metod som bygger på enskilda ljud ställer höga krav på det verbala 

korttidsminnet medan en metod som använder sig av helordsläsning eller ortografisk läsning 

minskar belastningen på det verbala korttidsminnet (Høien & Lundberg, 2013). 

Bråten (2008) definierar det verbala minnet enligt Vellutinos teorier som en förmåga att 

använda det språk som lagrats i korttidsminnet, arbetsminnet eller långtidsminnet. I 

korttidsminnet lagras det som man läst så länge så att man uppfattar meningen med det. I 

arbetsminnet läggs det nya man läst eller hört till det som man redan tidigare förstått så större 

delar eller helheter skapas. I långtidsminnet sparas sedan de nya kunskaperna eller insikterna. 

De behöver användas när ytterligare ny information bearbetas i korttidsminnet eller 

arbetsminnet. 
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3. En presentation av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i 
läsutveckling för årskurs 1 

3.1 Vad består Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling för 
årskurs 1 av? 
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling för årskurs 1 består av flera delar. I 

den första delen i avstämningen ska läraren bedöma om eleven klarar att koppla samman 

bokstavsnamn och bokstavsljud. Både versaler och gemener används. I nästa del bedöms om 

eleven kan läsa enstaka ord som till exempel är, ett, och, en. Läraren uppmanas att notera om 

eleven kan avkoda orden och vilken metod eleven i så fall använder (ljudningsmetod eller 

helordsläsning). I den tredje delen ombeds eleven läsa en enkel text om två barn vid namn 

Teo och Tanja. Till texten, som består av 5 korta rader, finns en bild som stöd till berättelsen. 

I det här momentet uppmanas läraren att tillsammans med eleven studera bilden och låta 

eleven läsa texten. I anknytning till det ska eleven försöka peka på några formord som till 

exempel och, ett, ser och några innehållsord som äpple, larv i texten. Efter läsningen låter 

läraren eleven besvara några enklare frågor som underlag för att bedöma elevens läsförståelse. 

Till sist ombeds läraren kontrollera om eleven kan kommentera innehållet i texten genom att 

besvara frågor av typen Vad tror du Tanja tänker när hon ser en larv i äpplet? Har du varit 

med om något liknande? Läraren uppmanas att föra anteckningar i ett 

sammanställningsdokument om hur eleven klarar de olika momenten, vilka lässtrategier som 

används och hur långt eleven kommer i avstämningen. 

Den sista delen av bedömningsstödet i läsning görs i grupp. Läraren väljer en text som läses 

högt av läraren för en grupp elever eller i helklass om läraren väljer att organisera på det 

sättet. Texten kan vara en faktatext eller en skönlitterär text. Efter lärarens högläsning 

diskuteras texten utifrån olika aspekter och lärarens uppmanas ställa frågor som gör att 

eleverna kan återberätta delar av texten eller berätta vad de lärt sig av den (Skolverket, 2016 

b). 

Hela bedömningsstödet finnas att ladda ned på Skolverkets hemsida under fliken 

bedömningar och prov (www.skolverket.se). 

Bedömningsstödet ska användas vid minst två avstämningstillfällen under det första läsåret i 

grundskolan och i slutet av årskurs 1 förväntas eleverna klara samtliga delar i det som kallas 

för avstämning A. Om eleven inte gör det ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 

anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2016 a). Om eleven klarar hela avstämning A 
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uppmanas läraren att gå vidare med avstämning B. Färdigheterna som bedöms i avstämning B 

är de som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 2 (Skolverket 2016 a). 
 

3.2 Begrepp som definierar lästyper i bedömningsstödet 
Skolverket refererar till fyra olika typer av läsning i sitt bedömningsstöd. Den första är 

logografisk läsning där eleven känner igen för honom eller henne vanliga ord som bilder. Det 

kan vara det egna namnet, kända logotyper eller mammas eller pappas namn men eleven har 

ännu inte förstått den alfabetiska principen. I enkel ljudning har eleven förstått den 

alfabetiska principen och ljudar bokstavsljud till helheter. Avancerad ljudning betyder att 

eleven läser av orddelar som han eller hon sätter ihop till helheter. Det sista begreppet som 

definierar läsning i bedömningsstödet är ortografisk läsning. Då avkodar eleven ord som 

helheter och läser därmed flytande (Skolverket, 2016 a). 
 

3.3 Skolverkets syfte med bedömningsstödet 
I skolverkets text Lärarinformation som hör till Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, 

årskurs 1-3 finns syftet att införa bedömningsstöd tydligt utskrivet. Skolverket skriver att 

syftet är att följa upp elevers kunskaper i läs- och skrivutveckling och att ge läraren stöd i 

bedömningen om eleven når kunskapskraven i läsförståelse för årskurs 1. Syftet är också att 

ge läraren stöd i sin bedömning om eleven är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller 

extra stimulans (Skolverket, 2016 a). 
 

3.4 Kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1 
Bedömningsstödet i läsning och läsförståelse ska göra det tydligt för läraren att bedöma 

huruvida eleven har nått kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1 (Skolverket, 2016 a). Så 

här lyder kunskapskravet i läsförståelse. 

 
”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1: 

 
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 

ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och 

återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande 

läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det 

uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då 

att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra 

enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna 
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erfarenheter” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2017 sid 

258). 

 
Kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1 omfattar med andra ord både avkodning och 

läsförståelse av texter som eleven läst själv. Eleven förväntas också kunna föra ett 

resonemang om texter som han eller hon fått upplästa för sig. Dessa förmågor ska läraren 

bedöma med hjälp av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling för årskurs 1 

(Skolverket, 2016 a). Den här studien uppmärksammar tio lärares uppfattningar om 

bedömningsstödet genom intervjustudier. 

 
4. Metod 
I metodkapitlet beskrivs val av forskningsansats och intervjuform. Efter det följer en 

beskrivning av hur urvalet till studien gått till och till sist kommer en presentation av 

intervjupersonerna. 
 

4.1 Kvalitativ metod 
Den här studien fokuserar på lärares uppfattningar, tolkningar och upplevelser av sitt arbete 

med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsutveckling. Studien har därför en 

kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning lägger vikt vid ord, individers uppfattningar och 

tolkning av sin sociala verklighet. Verkligheten är föränderlig och individer uppfattar den på 

olika sätt (Bryman, 2011). Det resultat jag presenterar bygger på en tolkning av 

intervjupersonernas svar och resonemang utifrån mina frågor. 
 

4.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Jag valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide för att 

kunna samla in data till min studie. Intervjuerna fick därmed karaktären av samtal men det var 

också enkelt att föra tillbaka samtalet till syftet med studien genom att återgå till 

intervjuguidens fasta formuleringar. I semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren förberett 

en intervjuguide som tar upp de frågor eller punkter som intervjuaren vill ha svar på. Intervjun 

kan sedan bölja åt olika håll men intervjuguiden hjälper till att hålla fokus på de frågor som 

intervjuaren finner viktiga (Bryman, 2011). Intervjuguiden ska innehålla frågor eller teman 

som är viktiga för att besvara studiens forskningsfrågor. Arbetet med att utforma 

intervjuguiden är därför centralt för forskaren (Dalen, 2015). Intervjuguiden som skapats för 

datainsamling till denna intervjustudie är bifogad som bilaga 1. 
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4.3 Urval 
Mitt urval av intervjupersoner är att betrakta som ett bekvämlighetsurval. Det är också ett 

målstyrt urval då jag siktat in mig på att intervjua lärare med erfarenhet av att använda 

bedömningsstödet i läsutveckling (Bryman, 2011). Urvalet av intervjupersoner har gjorts på 

praktiska grundvalar såsom geografiska avstånd och möjlighet att träffas för att genomföra 

intervjuerna. 

De intervjuade lärarna är personer som arbetar eller har arbetat i min närhet eller som känner 

någon som arbetar eller har arbetat i min närhet. Jag har kontaktat dem via mejl eller 

telefonsamtal. Samtliga av dessa tackade ja. Jag har även via mejl kontaktat lärare som jag 

inte har någon personlig relation till. Dessa har dock valt att inte svara. Då jag inte lyckades 

upprätta kontakt bestämde jag mig för att intervjua de som redan tackat ja. Vi bokade in tider 

för intervjuer och de genomfördes under februari och mars 2018. 
 

4.4 Genomförande 
Jag har genomfört åtta intervjuer. Sex av dem genomfördes enskilt och två stycken 

genomfördes som par-intervjuer. En av de enskilda intervjuerna genomfördes som en 

telefonintervju. De övriga har genomförts genom fysiska träffar. Jag har spelat in intervjuerna 

och sedan transkriberat varje intervju. Intervjuerna har varit 20- 35 min långa. 

Transkriptionerna har genomförts med betoning på vad intervjupersonen säger, inte hur det 

sägs. Den ena par-intervjun genomfördes som just par- intervju för att dessa lärare arbetar 

med tvålärarsytem och önskade genomföra intervjun som par. Den andra par-intervjun 

genomfördes på de intervjuades önskan då den ena läraren i paret ansåg sig ha för lite 

erfarenhet för att genomföra en enskild intervju. 
 

4.5 Presentation av intervjupersoner 
Mina intervjupersoner kommer från tre olika kommuner och två län i Sverige. De 

representerar fem olika skolor och har varierande grad av erfarenhet att arbeta som lärare. 

Alla intervjupersoner är kvinnor. Jag har valt att benämna dem med siffrorna 1- 10. 

Lärare 1 arbetar på en f-6 skola på landsbygden. Hon har mer än 20 års erfarenhet att arbeta 

med läsinlärning. 

Lärare 2,3 och 4 arbetar på en f-9 skola i en tätort. Lärare 2 har nio års erfarenhet att arbeta 

som lärare. Lärare 3 har mer än 20 års erfarenhet att arbeta med läsinlärning och lärare 4 har 
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ett års erfarenhet av att arbeta med läsinlärning. Lärare 3 och 4 genomförde intervjun som 

par- intervju. 

Lärare 5 och 6 arbetar på en f-5 skola i en mindre tätort. De har båda mer än tio års erfarenhet 

att arbeta med läsinlärning. 

Lärare 7 arbetar på en f-3 skola i en större stad. Hon har mer än 20 års erfarenhet med arbete 

med läsinlärning. 

Lärare 8, 9 och 10 arbetar på en f-6 skola i en tätort. Lärare 8 har mer än 20 års erfarenhet 

med att arbeta med läsinlärning. Lärare 9 har ett års erfarenhet av att arbeta med läsinlärning. 

Lärare 8 och 9 arbetar i tvålärarsystem och genomförde intervjun som par. Lärare 10 har sex 

års erfarenhet. 
 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Dalen(2015) skriver om etiska reflektioner i samband med intervjustudie. Där tar hon upp 

nödvändigheten att följa de lagar och etiska riktlinjer som finns inom området. Dalen tar upp 

kraven på samtycke, information, konfidentialitet, skydd för barn och svaga grupper (Dalen, 

2015). Vetenskapsrådet (2017) tar upp nyttjandekravet och menar att den information som 

framkommit från intervjupersonerna endast får användas för den här studiens räkning. 

I den studie som jag har genomfört deltar endast vuxna personer. De frågor som jag ställt är, 

enligt min åsikt, inte särskilt kontroversiella och berör endast lärarnas yrkesområde. 

Intervjupersonerna kontaktades via mejl eller telefonsamtal. Alla medverkande 

intervjupersoner fick skriftlig information i god tid innan intervjuerna via mejl. Jag 

informerade där om studiens innehåll och vad som är syftet med den. Information om 

intervjupersonernas rätt att när som helst avbryta sin medverkan fanns tydligt formulerad. En 

intervjuguide skickades med som bilaga i informationsmejlet. Då jag har en personlig relation 

till alla deltagande intervjupersoner och de hade en inblick i vilket sammanhang jag arbetade 

med den här studien, ansåg jag inte att ett missivbrev behövdes för att tydliggöra syftet med 

intervjuerna. Därför skickades inget missivbrev ut. Intervjupersonernas samtycke grundades 

på den mejlade informationen. Jag har varit noga med att inleda intervjuerna med att 

informera mina intervjupersoner om deras rätt till anonymitet och konfidentialitet genom hela 

studien. Anonymiteten och konfidentialiteten säkerställs genom att endast jag har tillgång till 

ljudfiler, intervjutranskriptioner och anteckningar om intervjupersonernas identitet. I studien 

finns inga personuppgifter som kan röja intervjupersonernas identitet. Även nyttjandekravet 
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har informerats om. I informationen ingick också att ljudfiler med inspelade intervjuer 

kommer att raderas när studien är färdigställd. Därmed anser jag att jag uppfyller de etiska 

krav som kan ställas på en sådan här studie. 
 

4.7 Analys 
I kvalitativ analys letar forskaren efter mönster av olika slag. Det görs genom att forskaren 

bearbetar sina data efter olika metoder. Syftet kan vara att beskriva någonting mer eller 

mindre i detalj. Det finns en stor mängd litteratur som beskriver hur forskaren kan göra sin 

analys men det finns också ett stort utrymme för forskaren att hitta en egen metod eller variant 

av metod för att analysera sitt material (Fejes & Tornberg, 2015). 

I den här kvalitativa studien är jag inspirerad av tematisk analys. Braun och Clarke (2006) 

beskriver utförligt hur en tematisk analys av kvalitativa data kan genomföras och jag har 

inspirerats av deras metod. Min ansats är av semantisk karaktär. Jag har transkriberat och 

tematiserat de data som framkommit så att mönster eller teman kan urskiljas och tolkas 

(Braun & Clarke 2006). 

Jag började analysen med att transkribera, läsa igenom och bekanta mig med materialet. 

Braun och Clark (2006) rekommenderar att forskaren gör transkriptionerna själv för att det 

ger en bra inblick i materialet. Transkriptionerna är gjorda för att belysa vad lärarna säger, 

inte hur de säger det. Jag har skrivit vad de säger men utelämnat upprepningar, hummanden 

och pausar som inte tillför fakta till resonemanget. Mina egna frågor och följdfrågor är endast 

transkriberade när det är nödvändigt för att förstå sammanhanget. 

Steg nummer två innebär att skapa koder för att hitta det som är viktigast i mina 

intervjupersoners uttalanden. Här använde jag färgpennor för att koda intressant information 

(Braun & Clark, 2006). 

I det tredje steget skapade jag rubriker för de olika delar som framkommit i intervjuerna. All 

data som betraktades som relevant från intervjuerna sorterades in under rubrikerna. Jag 

utelämnade sådant som uppenbart inte har med bedömningsstödet i läsning att göra. Varje 

intervjuperson fick en egen färg. Det blev sammanlagt 18 rubriker att sortera under. Jag 

klippte in ganska långa excerpt för att inte förlora sammanhang eller kontext. 

Steg fyra innebar att jag slog ihop koder till större enheter enligt de rekommendationer som 

Braun & Clark (2006) ger. De arton rubrikerna reducerades till fyra huvudrubriker med ett 

antal underrubriker. 



15  

Steg fem ska definiera och namnge teman (Braun & Clark, 2006). I min analys blev steg fyra 

och steg fem ihopmakade till ett steg då jag redan i steg fyra namngav mina teman för att jag 

tyckte det var ett enklare sätt att hantera datan. 

I steg sex är det dags att utföra den sista delen av analysen, nämligen att skriva rapporten 

(Braun & Clarke, 2006). Jag redovisar min analys under rubriken Resultat i den här 

uppsatsen. 
 

5. Resultat 
Resultatet av studien besvarar hur bedömningsstödet genomförts, vad bedömningsstödet 

resulterat i för de lärare som intervjuats, hur lärarna använder resultatet och vilka upptäckter 

som gjorts på grupp och individnivå. Resultatet beskriver vad de intervjuade lärarna tycker är 

fördelar respektive nackdelar med bedömningsstödet i läsutveckling för årskurs 1. 
 

5.1 Genomförande av bedömningsstödet; organisation och reflektion 
Den här rubriken besvarar frågeställningen om hur stöden genomfördes. Resultatet vad gäller 

genomförande av bedömningsstödet organisatoriskt och lärares reflektioner kring det bildar 

två teman. Dessa två teman är organisation kring genomförandet och tidpunkt för 

genomförandet. 

5.1.1 Organisation kring genomförandet 

Det är viktigt att hitta en organisation som fungerar för att bedömningsstödet ska kunna 

genomföras på ett för lärarna tillfredsställande vis. Lärarna är överens om att det är viktigt att 

den som undervisar klassen i ämnet ska genomföra bedömningsstödet. Samtliga intervjuade 

lärare har också själva gjort det. Lärare 5 uttrycker det så här: 

”Jag kunde själv sitta med eleverna och göra det här för de rekommenderar ju att det är 

klassläraren som gör det.” 

Enklast är det för de lärare som är två pedagoger i klassen eller har en resurs av något slag 

kopplad till klassen. Det gör att läraren kan fokusera mer på bedömningsstödet i lugn och ro. 

Några lärare beskrev också att en speciallärare kommit in och tagit över klassen så att 

klassläraren kunnat genomföra bedömningsstödet. På det sättet har genomförandet av stöden 

inkluderats i klassens undervisning och inom klassen ram. Det är lärare som klassen känner 

som arbetar i klassen vid de tillfällena och för eleverna innebär det en trygghet att möta kända 

ansikten som har insikt i klassens rutiner, menar de intervjuade lärarna. 
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Alla lärarna i studien är överens om att bokstavskännedom, elevens läsning och bedömning 

av enskild elevs läsförståelse ska genomföras med en elev i taget och att det finns ett behov av 

att få vara i fred när det genomförs. Tidsåtgången uppskattas till ca 20- 30 min per elev. Flera 

lärare upplever det som ett problem att kunna organisera bedömningsstödet på ett bra sätt. 

Lärare 7 beskriver att man löst det utanför skoltid: 
 

”Så gjorde vi också en hel del på fritidstid. Vi plockade dem efter skoltid för att få tid till det 

här. Det är ju jättesvårt. Det tar ju ändå 20 minuter var. ” 

Lärare 6 tycker inte att man hittat ett bra sätt att organisera på hennes skola. 
 

”Jag håller på lite hela tiden med läsningen. Jag tar lite när tid finns. Jag var inte inställd på 

att det skulle ta sån tid så vi hade inte organiserat” 

Hon ger uttryck för att organisation och gemensam planering av arbetslaget för 

genomförandet av bedömningsstöden är viktigt. Organisationen kring genomförandet av 

stöden ser olika ut på de skolor som ingår i studien. Några har en handlingsplan för hur de ska 

genomföras medan det på andra skolor är upp till den enskilde läraren att organisera utifrån de 

förutsättningar som finns. 
 

5.1.2 Tidpunkt för genomförandet 
Majoriteten av de intervjuade lärare genomförde den del där man kontrollerar 

bokstavskännedomen under augusti eller september, alltså under de första skolveckorna på 

höstterminen. Någon menar att hela bedömningsstödet genomfördes efter höstlovet och en 

lärare uppger att man väntade till vårterminen med att genomföra det. Flera av lärarna har 

delat upp stöden i delar och genomfört dem vid olika tillfällen under läsåret. Några har också 

återkommit till stöden vid andra tillfällen för att följa upp tidigare resultat eller gå vidare med 

nya moment för elever som inte klarat det vid första tillfället. Lärare 8 menar att: 

”Dom som vi tyckte inte kunde så många bokstäver och ljud ville vi kolla av en gång till så 

det gjorde vi.” 

Flera av lärarna reflekterar runt genomförandet och menar att de till nästa tillfällen vill lägga 

upp arbetet med stöden på ett annat sätt. Någon menar att det hade varit bättre att genomföra 

hela bedömningsstödet vid ett och samma tillfälle och att hon till nästa gång skulle göra det 

istället för att dela upp det vid flera tillfällen. En annan lärare menar att det hade varit mer 

effektivt att inte dra ut på bedömningsperioden för länge utan genomföra bedömningen mer 
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intensivt. De lärare som genomfört det under en begränsad period är mer nöjda med 

genomförandet och den summativa bedömningen som det gett. Flera lärare menar att de nu 

lagt in bedömningsstödet i en handlingsplan som underlättar rutinerna runt genomförandet. 

Ett önskemål från en lärare är att få tid att sitta och genomföra stöden under en hel dag eller 

två för att få en samlad och tydlig bild av klassens nuläge. Den summativa bedömningen blir 

på det sättet mer korrekt och rättvisande vid det aktuella tillfället, menar hon. Det underlättar 

planeringen av klassens fortsatta gemensamma arbete utifrån det resultat som 

bedömningsstöden visar. Flera av de lärare som utfört stöden under en längre period resonerar 

utifrån ett individperspektiv. De menar att för både den formativa och summativa 

bedömningen av den enskilde eleven spelar det ingen roll om bedömningen drar ut på tiden 

eftersom det är förmågorna vid bedömningstillfället som tolkas. 

Många av lärarna reflekterar kring tidsåtgången och konstaterar att det går åt mycket tid för att 

genomföra stöden. Flera tar upp problemen med att organisera genomförandet på ett sådant 

sätt att de övriga eleverna i klassen arbetar effektivt och får bra kvalitet på sin undervisning 

samtidigt som den som genomför bedömningsstödet inte missar viktig undervisning. Lärare 1 

menar: 

”För nackdelen med det här är att hitta tiden och att det blir meningsfullt för de andra”. 
 
 

Den här läraren uppger att hon inte hade någon resurs i klassen när hon genomförde 

bedömningsstöden och att det innebar konsekvenser för kvalitén på undervisningen av 

klassen. 
 

5.2 Resultat och reflektion vad gäller bokstavskännedom, elevens läsning av 
ord och text samt lärarens högläsning med förståelsebedömning 
Denna rubrik besvarar frågeställningarna om vad bedömningsstödet i läsutveckling resulterat i 

och vilka nya slutsatser om sin grupp eller enskilda elever som lärarna kunnat dra utifrån 

resultaten av bedömningsstöden. Resultatet delas upp i underrubrikerna bokstavskännedom, 

elevens läsning av ord och text samt lärarens högläsning med förståelsebedömning. 
 

5.2.1 Bokstavskännedom 
Många av lärarna ansåg sig inte ha upptäckt något som överraskade eller förvånade dem vid 

genomförandet av bokstavskännedomen. De menade att de redan hade så mycket information 

om sina elever och att bedömningsstödet snarare bekräftade det de redan visste. Antalet 

bokstäver som eleverna kunde varierade stort menar de flesta av de intervjuade lärarna. 
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Många elever hade dock en bra bokstavskännedom, uppger flera av lärarna. Versaler var 

lättare än gemener för många elever. Bokstavsnamn var lättare än bokstavsljud menar flera 

lärare. 

Lärarna betonar vikten av arbetet med fonologisk medvetenhet i förskoleklassen som väldigt 

viktigt för elevernas läskunskaper och bokstavskännedom. Lärarna använder begreppen 

fonologisk medvetenhet eller språklig medvetenhet på ett vardagligt, självklart sätt som visar 

att begreppen är en del av arbetet i vardagen. Några av dem har arbetat med eleverna även i 

förskoleklassen och de menar att det har gett dem goda insikter om elevernas kunskaper och 

förmågor vad gäller bokstäver och läsning. En av de intervjuade lärarna uppger att de 

samarbetar mycket med förskoleklassen på hennes skola för att hjälpa de elever som ännu inte 

nått en tillräckligt hög nivå av fonologisk medvetenhet. Några elever från årskurs 1 deltar i 

förskoleklassens arbete med detta. Andra lärare menar att speciallärarna arbetar med de elever 

som behöver det stödet. Någon av lärarna menar att de behöver föra en diskussion med 

personalen i förskoleklassen om att introducera gemener redan i förskoleklassen och inte bara 

versaler som idag är fallet. Hon tror att det skulle underlätta för eleverna att lära sig båda 

bokstavsvarianterna parallellt redan från början. 

”Dom introducerar ju stora bokstäver och det är kanske lite synd att de inte, att de trycker 

bara på dem. Det skulle underlätta när de börjar skriva sedan om de börjar med de små 

bokstäverna också” (Lärare3). 

 
 
 

5.2.2 Elevens läsning av ord och text 
Majoriteten av de intervjuade lärarna för långa resonemang om elevens läsning av ord och 

text. De menar att flera av eleverna reagerat på namnen Teo och Tanja som svåra att läsa ut. 

Ett par lärare resonerar om ordvalet i övrigt i texten och menar att den inte är helt enkel för 

eleverna att ta sig an men att det är också det som texten är tänkt att visa. Lärare 7 säger: 

”Jag tyckte det var konstiga ord från början i texten om Teo och Tanja men jag har faktiskt 

svängt där för det är inte så tokigt heller att se om de kan. Det är ju det man vill komma åt.” 

Några andra lärare för resonemang om ordbilder som eleverna känt igen som en positiv 

upptäckt. Ordbilder hade de arbetat med i klassundervisningen och flera av dem som de 

arbetat med förekom i bedömningsstödet. 
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”Det var inget som förvånade mer kanske ibland att man kunde se att ordbilderna var befästa 

vilket jag var kanske lite osäker på men det var kul” (Lärare 6). 

Få av de intervjuade lärarna uppger att de upptäckt några elever som hade sämre förmågor 

vad gäller avkodning och läsförståelse än vad de redan visste men att bedömningsstödet varit 

värdefullt för att tydliggöra svårigheterna. Lärare 3 menar 

”En elev har jag ju som jag upptäckte, det visste jag väl, men det blev ju väldigt påtagligt då 

när man satt och gjorde det.” 

En upptäckt som flera av lärarna gjort är att elever hade bättre förmågor vad gäller 

avkodning än vad lärarna förväntat sig. Några av eleverna läste med bättre flyt än vad lärarna 

tidigare hade noterat. Nästan hälften av dem uppger att de upptäckte elever som hade bättre 

förmågor i läsförståelse än vad de förväntade sig. Även de elever som uppvisade en ganska 

låg förmåga vad gäller avkodning visade en för lärarna förvånande förmåga att förstå 

innehållet i texten de läst. Läraren 9 uttrycker det så här: 

”Vad gäller läsförståelsen i texten om Teo och Tanja reagerade jag på att det var så många 

som faktiskt hade uppfattat texten. Även fast det tog lite längre tid att ta sig igenom”. 

En annan upptäckt som lärare tycker sig ha gjort är flera goda avkodare men där läsförståelsen 

är bristfällig. Lärare 3 menar att: 

”Det fanns elever som var duktiga avkodare men som har sämre förståelse. Det kanske går åt 

så mycket energi och fokus att avkoda så man tappar det sinnet eller tänket.” 
 

5.2 3 Lärarens högläsning med förståelsebedömning 
Flertalet av lärarna i studien valde en skönlitterär text till lärarens högläsning. Någon valde en 

faktatext och en lärare hade vid intervjutillfället inte genomfört högläsningsdelen. Av de som 

genomfört den här delen valde majoriteten att göra det i smågrupper om tre till sex 

elever/grupp. En lärare valde att genomföra bedömningsdelen i helklass genom att fokusera 

på de elever som hon var osäker på. Båda sätten att genomföra stöden beskrivs i 

lärarinformationen till bedömningsstöden från Skolverket (Skolverket, 2016 b). 

Flera av lärarna uttrycker att de tyckte den här delen av bedömningsstödet gav ny information 

om eleverna. Lärare 1 menar att det var en aha-upplevelse att höra elevernas resonemang och 

att hon blev positivt överraskad över elevernas förmågor. 
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”I högläsningen upptäckte jag nya saker med hjälp av bedömningsstödet. Som en aha- 

upplevelse. Det trodde jag ju inte att de hade så bra koll ”(Lärare 1). 

Ett par av lärarna har gjort den motsatta upptäckten och menar att här hittade de elever som 

inte hade förmåga att ta till sig innehållet i den upplästa texten. En annan reflektion går ut på 

att trots att eleven läste mycket på egen hand så fanns det brister i förståelsen när det kom till 

att resonera kring texter. Ett par lärare menar att situationen kändes konstlad och att eleverna 

inte riktigt kunde visa sina förmågor där och då. De har därför gjort om det vid andra tillfällen 

eller gjort noteringar om elevers förmågor vid klassens ordinarie högläsningsstunder. Någon 

har också bett specialläraren göra en uppföljning med någon elev för att kontrollera 

förståelsen vid högläsning och resonemang kring texter. 

Några av lärarna uttrycker att de inte fått någon ny information om eleverna via den här delen 

av bedömningsstödet. De lärare som gav uttryck för det menar att de arbetar mycket med 

resonemang kring texter vid klassens högläsning i det vanliga arbetet och att de därmed hade 

kunskap om hur eleverna låg till. Lärare 5 uttrycker det så här: 

”Det gav inte direkt någon ny information för så jobbar vi ju mycket med högläsningen ändå, 

tycker jag” (Lärare 5). 

Flera av lärarna uttryckte att de tyckte det var konstigt att det inte i bedömningsstödet finns en 

text som var ämnad som lärarens högläsning. De saknade en sådan text. De menar att större 

delen av stöden är strukturerade och det finns en tydlig instruktion som ska följas. I den del 

som innehåller bedömning av uppläst text blev strukturen och likvärdigheten i stöden inte lika 

tydlig eftersom det är upp till varje enskild lärare att välja sin egen text. 
 

5.3 Användning av resultatet på skol-, grupp - och individnivå 
Den här rubriken besvarar frågeställningarna om hur lärarna i studien använder resultatet av 

bedömningsstödet. Detta redovisas genom underrubrikerna individuell 

elevbedömning/skriftlig individuell utvecklingsplan, stödens avtryck i gruppens undervisning 

och stödens betydelse på organisationsnivå. 
 

5.3.1 Individuell elevbedömning/ Skriftlig individuell utvecklingsplan 
Nästan alla lärarna uppger att de använt resultatet av bedömningsstödet formativt och 

summativt när de skrivit elevernas individuella utvecklingsplaner. Elevernas förmågor och de 

bedömningar som gjorts har också tagits upp på utvecklingssamtalen som genomförts med 

elever och vårdnadshavare. Lärarna menar att bedömningsstödet ger ökad legitimitet till de 
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summativa bedömningar som gjorts. I den formativa bedömningen om hur undervisningen 

ska fortsätta för den enskilde eleven är det lättare att motivera insatser av olika karaktär när 

det finns ett tydligt underlag till varför de ska sättas in. 

”Det känns som att när man förmedlar det när man har det här Skolverkets bedömningsstöd 

och talar om att det här är det som gäller nu så känns det seriöst och det känns som att 

föräldrarna känner att man har koll och man kan visa”. ( Lärare 1) 

Två av lärarna kopplar bedömningsstöden till Skolverkets bedömningsmaterial Nya Språket 

lyfter (Skolverket, 2016 c) och tycker att de båda materialen ger stöd till både den formativa 

och summativa bedömningen. De för också ett resonemang om synligt lärande kopplat till 

formativ bedömning där eleven själv kan se hur kunskapsutvecklingen fortskrider genom att 

titta på den bedömningsdokumentation som finns i stödet. De menar att elevens 

kunskapsutveckling blir lätt att följa och att det också är lätt att förklara vad nästa steg är. 

”Vi har använt Nya språket lyfter och följt upp dem med. Sedan tycker jag det är bra att testa 

med jämna mellanrum och det är bra för barnen också för då påminner man dem om hur 

mycket de kunde förra gången och hur mycket de kan nu. Det blir ett synligt lärande. Det är 

viktigt att man använder det så att det inte bara blir en koll för en själv. Det är ju superviktigt 

att barnen ska se sin utveckling” (Lärare 7). 

Resonemang om varje elevs resultat och hur resultaten ger stöd för beslut om enskilda insatser 

av specialpedagogisk art är också vanliga i lärarnas svar i intervjuerna. De menar att det blir 

tydligt vilka elever som är i behov av stöd även om de kanske hade en god uppfattning om det 

redan innan de genomförde bedömningsstöden. Här blir bedömningsstödens kategoriska 

perspektiv synligt. I det sammanhanget används resultaten av bedömningsstöden för att 

planera enskilda elevers undervisning i gruppen. Det har lett till olika individuella 

interventioner som till exempel upprepad läsning eller avkodningsträning av olika slag. 

Individualiserat hemarbete och läromedel är andra exempel som stöden lett till på individnivå. 
 

5.3.2 Stödens avtryck i gruppens undervisning 

Några av de intervjuade lärarna ger uttryck för ett relationellt perspektiv på undervisningen 

och en formativ bedömning då de menar att de använt stöden för att planera klassens fortsatta 

undervisning utifrån resultaten de fått. En lärare menar att hon lagt undervisningen på en 

högre nivå då gruppens resultat visat att de kan mer än vad hon förväntat sig innan 

genomförandet. 
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”Jag tänker att jag använt stöden för planering av undervisningen. Jag har ju sett att väldigt 

många läser. Och det hade jag ju upptäckt innan det här men det blir ju ännu mer påtagligt 

när man får check, check. Här måste jag ju höja ribban. De här läser ju alla i stort sett. De 

måste ju ha lite utmaningar och göra mer saker” (Lärare 3). 

Ett annat exempel på hur gruppens undervisning har påverkats av resultateten av 

bedömningsstöden är när undervisningen av elever från årskurs ett och förskoleklass 

samplanerats för att ge en adekvat undervisning till elever i behov av extra stöd vad gäller 

fonologisk medvetenhet. 
 

5.3.3 Stödens betydelse på organisationsnivå 
En av lärarna menar att man på organisationsnivå har använt resultaten för att fördela resurser 

och planera organisationen. 

”Vi har det här som underlag när vi gör elevprognoserna. Vilka elever som behöver extra 

stöd och även utmaningar. Vi använder det när vi fördelar resurser, när vi nivågrupperar 

inom årskurs ett.” (Lärare 7). 

Ett annat resultat på organisationsnivå är att handlingsplaner för genomförandet av stöden har 

upprättats eller reviderats efter resultaten och lärares åsikter om genomförandet. På så sätt har 

de blivit en del av ett analysarbete som äger rum på organisationsnivå. 

Några av lärarna menar att det är i stort sett bara de själva och eventuellt någon i arbetslaget 

som tagit del av resultatet och analyserat det. Anledningen till det kan vara förändringar i 

organisationen i form av till exempel rektorsbyte. Några av lärarna för också ett resonemang 

som tar upp frågan om hur väl insatta rektorerna är i bedömningsstöden och vad de skulle 

kunna ha för nytta av resultaten. 
 

5.4 Resonemang kring bedömningsstöden i läsning. Positiva och negativa 
reflektioner 

Här redovisas resultatet av frågeställningen om vad lärarna anser vara fördelar respektive 
nackdelar med bedömningsstödet i läsutveckling för årskurs 1. 

I resonemanget som de intervjuade lärarna för märks en positiv inställning till 

bedömningsstöden överlag och särskilt vad gäller att de ger en tydlig bild av elevernas 

läsförmågor. Det summativa bedömningsstödet uppskattas av lärarna. Flera lärare lägger dock 

till att man också tidigare haft bra verktyg för att kartlägga just läsförmågan. 
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”Jag tycker att jag fått en tydlig bild av läsförmågan efter genomförandet men deras 

läsförmåga hade man ju ändå ganska bra koll på innan också” (Lärare 5). 

Flera lärare betonar vikten av att stöden gynnar en likvärdig bedömning över riket och att det 

är en viktig aspekt. Man uppskattar att ha fått ett verktyg från Skolverket som tydliggör 

kunskapskravet i läsförståelse i årskurs1 och ger stöd för både summativ och formativ 

bedömning. 

En annan aspekt av bedömningsstöden som lärarna ger uttryck för är att de uppskattat att få en 

liten stund med alla elever en och en. Det ger tillfälle att lära känna eleven. Att i lugn och ro 

utforska elevens färdigheter i läsning och bygga en relation med varje elev uppskattas av de 

intervjuade lärarna. 

Ett tema som märks i intervjuerna är lärarnas upplevelse av att kunskapskraven höjts över tid 

och att bedömningsstöden speglar den utvecklingen 

”Vi som jobbat länge tycker att nivån är hög. Då är det ju bra att alla blir medvetna om det 

för att det är ju jättestor skillnad att läsa den här texten än att läsa sol, ros, mos som vi 

kanske tyckte var okej efter årkurs 1 förut” (Lärare 7). 

Flera av lärarna betonar denna utveckling och menar att bedömningsstöden gör det tydligare 

för alla som är inblandade att ribban höjts och att det gäller att få alla elever att nå 

kunskapskravet. 

Det faktum att stöden tar lång tid att genomföra är det som lärarna utryckt varit negativt med 

stöden. En del av lärarna menar att en bättre organisation kring stödens genomförande är 

önskvärd. 
 

6. Diskussion 
Diskussionskapitlet har rubrikerna resultatdiskussion, metoddiskussion och 

kvalitetsdiskussion. 

Resultatdiskussionen delas in efter underrubrikerna Genomförande av bedömningsstödet; 

organisation och reflektion, Bokstavskännedom, Elevens egen läsning och lärarens högläsning 

med förståelsebedömning, Användning av resultatet på skol-, grupp och individnivå, Positiva 

och negativa reflektioner om bedömningsstödet i läsning. 

Därefter följer en metod- och kvalitetsdiskussion. Avslutningsvis presenteras studiens 

slutsatser. 
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6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Genomförande av bedömningsstödet; organisation och reflektion 
Här diskuteras frågeställningen om hur bedömningsstödet genomfördes. 

 
Studiens resultat visar att alla de intervjuade lärarna har starka åsikter om hur genomförandet 

av bedömningsstöden gått till. De som på något sätt kunnat frigöra sig från 

klassundervisningen genom en extra resurs i klassen var mer nöjda med hur stödet kunnat 

genomföras. Även de lärarna funderade dock ganska mycket kring vad de övriga eleverna i 

klassen ägnade sin tid åt när en av de ordinarie lärarna genomförde stödet. I en debattartikel i 

Pedagogiska magasinet nr 1, 2018 diskuterar Karin Jönsson och Jan Nilsson samma fråga. De 

menar att det finns en risk att eleverna går miste om undervisning som de skulle fått om inte 

bedömningsstödet hade genomförts. De menar också att välutbildade lärare kan få den 

information om eleverna som bedömningsstöden ger på andra sätt som till exempel genom 

löpande observationer och dokumentation av sin undervisning. Enligt deras beräkningar kan 

så mycket som en hel skolvecka av ordinarie undervisning försvinna för elever i årskurs 1 

(Pedagogiska magasinet, nr 1, 2018, sid 14-17). Resultatet av studien visar att de intervjuade 

lärarna ger uttryck för liknande åsikter. De menar att hade de inte det här stödet så hade de 

gjort något annat för att få samma information. De lärare som har många års erfarenhet av att 

arbeta med läsinlärning uttrycker den åsikten starkare än de som ännu inte arbetat så många år 

inom skolan. Flera av lärarna uttrycker också en oro för att resten av eleverna i klassen missar 

viktig undervisning eller arbetar med saker som inte gör något om den elev som genomför 

bedömningsstöden missar. 

Tidpunkten för genomförandet av bedömningsstöden varierar ute på de enskilda skolorna som 

representeras i studien. De flesta har genomfört bokstavskännedomen tidigt under 

höstterminen. Några har sedan väntat med avkodnings och läsförståelsedelarna medan andra 

genomfört allt vid samma tillfälle. Någon har bara genomfört stöden en gång under det första 

skolåret och det genomfördes då sent på vårterminen. En konsekvens av det kan vara att en 

del av den formativa bedömningsfunktionen i stöden går till spillo då den informationen som 

bedömningsstöden ger om elevernas förmågor inte används för planering av undervisningen 

under större delen av det första skolåret. Att följa upp resultatet av bedömningsstöden i 

undervisningen är ett av stödens syfte (Skolverket, 2016 a). Ett annat syfte är att stöden ska 

hjälpa läraren att upptäcka elever i behov av anpassningar, stöd eller stimulans (Skolverket, 

2016 a). Om stöden bara genomförs i slutet av det första skolåret finns risk att läraren missat 
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viktig information om elevens färdigheter som kunde gjort undervisningen mer effektiv under 

hela det första skolåret. I informationen som medföljer bedömningsstöden finns en instruktion 

om hur de kan eller ska genomföras (Skolverket 2016 a). Skolverket skriver ”kan 

genomföras” men eftersom stöden är obligatoriska i årskurs 1 kan det också tolkas som ”ska”. 

Här kan man som forskare notera att den informationen inte nått ut till alla skolor. Någon 

lärare som intervjuats menar att det är så mycket information som ska gås igenom att detta 

drunknat i flödet. Studiens lärare uttrycker behov av stöd organisatoriskt av rektorer och 

skolledning för att bedömningsstöden ska kunna genomföras som det står i instruktionen, det 

vill säga en gång under höstterminen och en gång under vårterminen under det första läsåret 

Skolverket, 2016 a). Lärarna i studien uttrycker också att de vill ha stöd av rektorerna så att 

det finns förutsättningar för att genomföra stöden på ett sätt som gynnar både den elev som 

ska genomföra det och resten av eleverna i klassen. 
 

6.1.2 Bokstavskännedom, elevens egen läsning och lärarens högläsning med 
läsförståelsebedömning 
Här diskuteras frågeställningarna om vad bedömningsstödet i läsning resulterat i och vilka 

nya slutsatser som lärarna kunnat dra om sin grupp eller enskilda elever. 

Tidigare forskning visar att bokstavskännedom är kopplat till läsning och att undervisning om 

bokstäver, hur de ser ut och hur de låter, är viktigt för elever i förskoleklass och i de tidiga 

skolåren (Elwér, 2014; Piasta & Wagner 2010; Vetenskapsrådet, 2015). Resultatet av den här 

studien visar att de intervjuade lärarna är av samma åsikt. De diskuterar vikten av att 

poängtera bokstavsljuden tidigt i undervisningen och de är intresserade av att ta del av och 

påverka undervisningen i förskoleklassen i riktning mot bokstavspresentation av både 

gemener och versaler. De menar att det skulle gynna eleverna att arbeta med både gemener 

och versaler i det praktiska bokstavsarbete som genomförs i förskoleklasserna på deras skolor. 

Flera påpekar också vikten av övrig undervisning i fonologisk medvetenhet under året i 

förskoleklassen. En av de intervjuade lärarna uppger att ett samarbete mellan årskurs 1 och 

förskoleklassen har upprättats för att ge de elever som har ett behov av undervisning i 

fonologisk medvetenhet gemensam undervisning. Det samarbetet var ett resultat av lärarnas 

tolkning av elevernas förmågor i bedömningsstödets första del som rör bokstavskännedom 

och kopplingen mellan ljud-bokstav. För de elever som ännu inte nått fonologisk medvetenhet 

är fortsatt undervisning viktig för en god läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Bedömningsstödet i läsning mäter inte uttalat elevens fonologiska medvetenhet och för de 

elever som ännu inte uppnått en god fonologisk medvetenhet och börjat förstå kopplingen 
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mellan ljud-bokstav är bedömningsstöden inget effektivt verktyg för att få mer information 

om elevens förmågor. De lärare i min studie som ändå dragit slutsatserna att eleverna är i 

behov av mer undervisning i fonologisk medvetenhet genom arbetet med bedömningsstöden, 

har visat förmåga att analysera sina elevers behov. De har kopplat Skolverkets material Nya 

språket lyfter (2016) till bedömningsstödet och därmed fått ett större analysunderlag. 

Resultatet av studien visar att lärarna menar att bokstavskännedom och läsfärdigheter hör 

tydligt ihop. Flera av lärarna menar att många elever har en god bokstavskännedom och kan 

både namnge bokstäverna och tala om hur de låter. Detta är en förutsättning för att 

läsutvecklingen ska ta ordentlig fart. För de elever som har en sämre bokstavkännedom eller 

ännu inte förstått kopplingen mellan ljud och bokstav krävs god fortsatt undervisning om just 

detta (Piasta & Wagner, 2010). De flesta av lärarna i studien hade en god uppfattning om sina 

elevers kunskaper vad gäller bokstäverna och deras kopplingar till ljud redan innan 

bedömningsstöden genomfördes. 

Enligt Gough och Tunmers definition av läsning från 1986 måste både avkodning och 

språkförståelse finnas för att aktiviteten ska kunna kallas för läsning. Några av mina 

intervjuade lärare tar upp den tanken då de resonerar om att de stött på elever med god 

avkodning men dålig förståelse. Vissa har även mött förståelseproblem i den del som handlar 

om lärarens högläsning. Någon lärare uttrycker att hon var tacksam för att hennes elever 

visade god läsförståelse då hon anser att det är svårare att åtgärda svårigheter i läsförståelse än 

i avkodning. Resultatet av studien visar att lärarna anser att bedömningsstödet ger en tydlig 

bild av både avkodning och läsförståelse. Det Gough och Tunmer (1986) menade med 

förståelse är främst språkförståelse. Det resonemanget har inte framkommit i någon större del 

i bedömningsstödet och det är heller ingen av lärarna som tagit upp skillnad mellan 

läsförståelse och förståelse av språk. I bedömningsstödet ombeds eleverna peka ut ord i texten 

om Teo och Tanja. Orden som ska pekas ut är bland andra äpple och larv. I texten om Teo och 

Tanja finns böjningar av ordet äpple i form av äpple, äpplen och äpplet (Skolverket 2016 b). 

Enligt Elwér (2014) är grammatiska kunskaper viktiga för läsförståelsen. Elwér (2014) tar upp 

morfologi som en viktig aspekt. Om en elev visar att hen har svårt att hitta den böjningsform 

av ordet äpple som efterfrågas av läraren kan det ge intressant information till läraren som kan 

bidra till bilden av hur elevens språkliga förmågor ser ut. I övrigt bedöms språkförståelse och 

ordförråd enbart i den del av bedömningsstöden som handlar om lärarens högläsning. I den 

delen av stöden uppmanas läraren att diskutera ord och begrepps betydelser samt notera om 

någon elev har svårigheter att förstå eller diskutera den text som läraren valt. 
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Resultatet av studien visar att flera lärare är kritiska till att det är den enskilda läraren som ska 

välj text till den del som handlar om lärarens högläsning. De menar att det inte bidrar till en 

likvärdig bedömning och strukturerat bedömningsstöd. De efterfrågar en text att läsa som 

ingår i bedömningsstödet. Här skulle det finnas en möjlighet att utveckla strukturer för 

bedömning av språkförståelse, grammatiska kunskaper och ordförråd. Dessa delar är viktiga 

för att förstå innehållet i skriven text (Elwér, 2014). 

Elevers ordförråd är en viktig del av läsförståelsen även för nybörjarläsaren. Nya ord kopplas 

till de redan kända orden för att skapa mening och sammanhang (Elwér, 2014 ; Cain, 2010). 

Ett par av lärarna i min studie reflekterar över ord som används i texten i bedömningsstödet 

där eleven förväntas läsa själv. Flest reaktioner finns runt valet av namn på de barn som texten 

handlar om. De heter Teo och Tanja. Flera elever har uppgetts fastna på de namnen och då 

särskilt Tanja. Att eleverna fastnar på det ordet kan bero på att de inte i sitt ordförråd är 

bekanta med namnet och alltså inte har ett sammanhang eller erfarenhet av just det ordet. Om 

eleven inte klarar att läsa ut ordet med ortografisk läsning behöver eleven gå tillbaka till 

ljudningsstrategin och läsa ordet ljud för ljud eller stavelse för stavelse (Ehri, 2005). Ordet kan 

sedan läggas till i det mentala lexikonet (Cain, 2010) och nästa gång som det förekommer i 

texten blir det lättare för eleven att läsa ut då det finns en koppling till det verbala 

korttidsminnet (Bråten, 2008). Ett syfte med att välja just de här namnen kan vara att testa 

elevernas avkodningsförmåga för att läraren ska kunna notera vilken avkodningsstrategi 

eleven använder sig av. Går eleven tillbaka till ljudningsstrategin, rättar hen sig själv när det 

blir fel eller använder eleven gissningsstrategier för att komma vidare? Det kan vara viktig 

information för läraren att få. Så resonerar också en av lärarna i studien när hon diskuterar de 

ord som förekommer i elevtexten. Hon menar att hon först var negativ inställd till de ord som 

hon upptäckte var svåra för eleven att avkoda men att hon sedan ändrat sig när hon märkte 

vilken information hon fick av elevernas försök att läsa ut orden. Hon menar att hon ser en 

tydlig nytta av att genomfört stöden för att kunna upptäcka dessa strategier hos eleverna och 

sedan använda sina upptäckter för att planera sin fortsatta undervisning. Den lärare som 

resonerar på det här sättet har en lång erfarenhet av att undervisa i läsinlärning. Hennes 

erfarenhet i kombination med bedömningsstödens tydlighet ger goda förutsättningar för en 

god fortsatt undervisning som gynnar både elever i behov av stöd och elever i behov av extra 

stimulans. Om lärare inte för ett sådant resonemang kring bedömningsstödens resultat riskerar 

elever att gå miste om undervisning som skulle kunna gynna deras läsutveckling. 
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Risken med ord som eleverna upplever är svåra att avkoda kan vara att osäkra läsare ger upp 

när de kommer till ett ord som de upplever som krångligt att läsa ut. Flera av lärarna i studien 

har uppgett att de uppmuntrat elever att fortsätta läsa även om eleverna är osäkra och tycker 

avkodningen är arbetsam. Resterande ord i elevtexten i bedömningsstödet har en vardaglig 

koppling till de flesta elevers liv och erfarenhet. De flesta har varit i en trädgård, de har sett ett 

äppelträd, de har smakat äpplen och de har troligtvis även sett larver som äter äpplen. Till en 

del av detta innehåll finns även ett bildstöd, som läraren i instruktionen till bedömningsstödet 

(Skolverket, 2016 b), uppmuntras diskutera med eleven. Bildstödet sätter in texten i ett 

sammanhang som ger eleven ledtrådar till innehållet. Det ger en läsmodell som påminner om 

top-down (Vetenskapsrådet, 2015.) Att använda den modellen fullt ut kritiseras av 

Vetenskapsrådet (2015) för att inte vara effektiv nog vad gäller läsinlärning på ett så 

ljudhärmande språk som svenska. Bildstödet till texten i bedömningsstödet kan påverka 

lärarens bedömning av elevens avkodning så att läraren uppfattar den som bättre än vad den 

är. Till namnen i texten finns av naturliga skäl inget bildstöd och här blir elevens 

avkodningsförmåga tydlig. Somliga elever som ännu inte nått så långt i sin förmåga att 

avkoda fastnar på namnen och det kan ge läraren viktig information om elevens förmågor. 

Avkodningsförmågan kan mätas med hjälp av fler ord i texten då bildstödet endast ger några 

ledtrådar om vad som sker med Teo och Tanja. Detta är också helt i linje med de råd som 

Vetenskapsrådet (2015) ger då de förespråkar en blandning av modellerna top- down och 

bottum-up för nybörjarläsaren. 

Skolverket (2016 a) använder fyra begrepp för avkodning i bedömningsstöden nämligen 

logografisk läsning, enkel ljudning, avancerad ljudning och ortografisk läsning. I de 

intervjuade lärarnas resonemang hänvisas mest till enkel ljudning och ortografisk läsning. 

Lärarna jag intervjuat använder begreppet ordbilder istället för ortografisk läsning. Flera av 

lärarna är nöjda med att eleverna känner igen ordbilder som man arbetat med i klassrummet 

och att eleverna kan generalisera dessa ordbilder till sammanhang som de inte tidigare stött 

på. För elever som tar lång tid på sig att utveckla ortografisk helordsläsning även av korta, 

frekventa ord kan en risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter finnas (Hagtvet, 2009). 

Det är alltså viktigt att följa upp elevens strategier vid läsning och hur de utvecklas över tid 

för att kunna erbjuda en undervisning som ger eleven en gynnsam läsutveckling. Resultatet 

av studien visar att lärarna är överens om det när de uttrycker att bedömningsstöden ger en bra 

insikt om elevernas läsförmågor. Resultatet visar att lärarna använt resultaten av stöden för att 

individualisera undervisningen med speciella interventioner. Det har skett i samråd med 
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speciallärare på skolan. Flera av dessa interventioner genomförs med hjälp av en-till-en 

undervisning av elever vissa stunder under skoldagen under en period av flera veckor. Ett 

kategoriskt perspektiv syns här men ett gott samarbete mellan klasslärare och speciallärare 

kan göra att även den undervisningen kan inkluderas i klassens ordinarie undervisning. 
 

6.1.3 Användning av resultatet på skol-, grupp och individnivå 
Den här rubriken diskuterar frågeställningarna om hur lärarna i studien använder resultatet av 

bedömningsstödet. 

Resultatet av studien visar att majoriteten av de deltagande lärarna har använt resultatet av 

bedömningsstödet som en del av elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. Det är ett sätt 

att tydligt visa var eleven befinner sig i sin läsutveckling, menar de. Det ger en legitimitet åt 

lärarens bedömning, formulerar en lärare sig. Detta resonemang finns det stöd för i 

lärarinformationen för bedömningsstödet (Skolverket, 2016 a). Skolverket skriver där att ett 

syfte med stöden är att ge läraren stöd i sin bedömning om eleven uppnått kunskapskraven i 

läsförståelse som ska uppnås under det första skolåret. Här fungerar bedömningsstödet 

summativt. Ett annat syfte är att ge läraren stöd i sin bedömning om eleven är i behov av extra 

anpassningar eller extra stimulans (Skolverket, 2016 a). Det är områden som kan bli tydliga 

att visa för elev och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtal och skrivande av 

elevers skriftliga individuella utvecklingsplaner. Resultatet av studien visar att det stödet 

uppskattas av de intervjuade lärarna. Här använder lärarna stödens formativa 

bedömningsfunktioner. 

Resultatet av studien visar att bedömningsstöden ger avtryck i planeringen av den fortsatta 

undervisningen hos några av lärarna. Skolverket (2016 a) poängterar att stöden har som syfte 

att hjälpa lärare att upptäcka områden som undervisningen behöver fokusera på. Det syftet 

ställs i fokus när en av lärarna beskriver att resultatet på gruppnivå i klassen indikerar att 

undervisningen i gruppen behöver avancera då majoriteten av gruppen är, för årskursen, 

duktiga läsare. Hennes fortsatta undervisning av gruppen planerades om efter stödens resultat. 

Genom detta resonemang ger hon uttryck för ett relationellt perspektiv där undervisningen i 

gruppen anpassas efter gruppens och individernas behov. Även den lärare som genom ett 

samarbete med förskoleklassen skapade förutsättningar för en grupp elever att förbättra sina 

förmågor i fonologisk medvetenhet, ger exempel på ett relationellt perspektiv där resultaten 

av bedömningsstöden styr gruppens undervisning. 

Studiens resultat visar också att flera av lärarna inte låter resultatet av bedömningsstödet 
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påverka undervisningen på gruppnivå på något särskilt sätt. Här finns det ett behov av att 

utveckla analys och utvärdering av resultatet för att det skulle kunna användas på gruppnivå 

och inte bara för enskilda elever. Ett sätt att göra det kan vara att man tillsammans i 

arbetslaget diskuterar resultaten, strukturerar dem och använder dem som ett underlag för 

fortsatt planering av undervisningen. Bedömningen av undervisningen sker då formativt för 

att utvecklas utifrån de behov som elevgruppen visar. Här krävs en vilja och ett intresse från 

arbetslaget att arbeta tillsammans för en bättre måluppfyllelse. De lärare i min studie som 

arbetat med resultatet på det sättet är nöjda med det underlag för formativ bedömning som 

bedömningsstödet gett dem. 

Studiens resultat visar att bedömningsstödens nytta och användning för lärarnas arbete 

påverkas av hur skolan valt att lägga upp organisationen runt stödens genomförande och hur 

de följs upp. I förordet till lärarinformationen till bedömningsstödet i svenska och matematik 

(Skolverket, 2016 a) finns en formulering som vänder sig till huvudmännen. Där uppmanar 

Skolverket huvudmännen att skapa rutiner för genomförande och uppföljning av 

bedömningsstöden inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Man menar att 

bedömningsstöden hjälper huvudmannen och rektorn att planera stödinsatser och fördela 

resurser så att undervisningen blir mer likvärdig för eleverna (Skolverket 2016 a). För att detta 

ska kunna bli verklighet krävs att huvudmän och rektorer tar del av resultatet för 

bedömningsstöden och arbetar aktivt med dem. 

Resultatet av studien visar att det på några skolor som representeras i studien finns en plan för 

hur stöden genomförs och vad resultaten används till. Där är resultaten av bedömningsstöden 

ett levande dokument som har betydelse för lärarnas arbete på individ, grupp och 

organisationsnivå. Det utgör en grund för resursfördelning och organisation för 

undervisningens genomförande. På andra skolor visas inget eller litet intresse för stödens 

genomförande och resultat från rektor eller skolledning. Där får stödens resultat heller ingen 

stor genomslagskraft. Studiens resultat visar att på dessa skolor är det upp till den enskilde 

läraren att genomföra stöden och tolka resultaten. Det gör att bedömningsstöden får liten 

påverkan på resursfördelning och organisering av fortsatt undervisning. 
 

6.1.4 Positiva och negativa reflektioner om bedömningsstödet i läsning. 
Under den här rubriken diskuteras frågeställningen om vad lärarna i studien anser vara 

fördelar respektive nackdelar med bedömningsstödet i läsutveckling. 

Resultatet av studien visar att samtliga deltagande lärare är positiva till bedömningsstödet som 

idé. De betonar att stödet ger större möjligheter till en rättvis och likvärdig bedömning över 
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hela landet. De uppskattar också möjligheten att få tillbringa en stund enskilt med varje elev. 

Det gynnar kontakten med varje enskild elev och skapar bra lärarrelationer mellan lärare och 

elev, menar de. Majoriteten av lärarna uttrycker också att de fått en bra bild av elevernas 

läsförmåga efter att ha genomfört stöden. 

Studiens resultat visar också att flera av lärarna menar, vid ett första resonemang om 

upptäckter vid bedömningsstöden, att de inte upptäckt något nytt hos sina elever. När 

resonemanget gått vidare menar de att de sett och fått en förtydligad bild av styrkor och 

svagheter i elevernas skriftspråkliga förmågor. Det handlar om allt från bokstavskännedom till 

förståelse av en text som lästs högt. Flera lärare har också uppmärksammat att elever kommit 

längre än vad lärarna tidigare uppfattat. Det verkar utifrån det resonemanget att stöden hjälper 

lärarna att upptäcka elever som är i behov av extra stimulans mer än vad de hjälper till att 

upptäcka elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Ur det perspektivet utgör 

bedömningsstödet inte det stöd för lärarna som syftet till stöden vill göra gällande. Lärarna 

menar att de redan innan de genomförde bedömningsstöden, visste vilka elever som riskerar 

att hamna i skriftspråkliga svårigheter. Det har man verktyg för att fånga upp i förskoleklass 

och informationen har förts vidare till nästa lärare. Flera av lärarna som deltagit i studien har 

också varit en del av klassens lärare under förskoleklassen. På så sätt har de god kännedom 

om sina elevers förmågor. Resultatet av studien visar att ingen av de intervjuade lärarna 

menar att de upptäckt elever som är i behov av stöd genom att genomföra bedömningsstöden i 

läsning men stöden har hjälp till att ge en tydligare bild av alla elevers styrkor och svagheter. 

Lundberg m.fl. (1986) och Lundberg och Herrlin (2014) konstaterar att den förberedande 

läsundervisningen i förskoleklassen och skolan med fonologisk medvetenhet, 

bokstavskunskap och bokstav-ljudkopplingar gör att elevernas förförståelse kring läsning är 

god. De har därmed goda förutsättningar att knäcka den alfabetiska koden och börja läsa 

elevnära texter (Lundberg & Herrlin, 2014). De flesta elever gör också det i årskurs 1 och när 

lärarna sätter fokus på samtliga elevers resultat synliggörs de elever som behöver utmaningar. 

Det faktum att det även i instruktionerna till stöden uttryckligen skrivs att de bland annat är 

till för hitta elever i behov av extra stimulans gör att lärarnas fokus flyttas från att tidigare 

varit mer ensidigt på elever i behov av stöd till att nu även inkludera elever i behov av 

stimulans. Skolverket (2016 a) uppmuntrar också i instruktionen till bedömningsstöden att gå 

vidare med avstämning B om en elev visar att hen har nått alla punkter i avstämning A. 

Avstämning A är tänkt som färdigheter som ska uppnås under det första skolåret. Avstämning 

B förväntas eleven nå under det andra skolåret (Skolverket, 2016 a). Det kan vara en 
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förklaring till att lärarna upptäckt fler elever i behov av stimulans. Det faktum att det sedan 

2016 också finns ett kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1 gör att man som lärare bedömer 

varje enskild elevs förmågor summativ i förhållande till kunskapskraven (Lgr 11, 2017) Det 

ger ett par av de intervjuade lärarna uttryck för när de menar att kraven höjts och att det gäller 

att få eleverna att nå upp till kunskapskravet. De menar att bedömningsstödet återspeglar 

höjningen av kravnivån och gör det tydligt för både lärare och elever vad som förväntas av 

dem. Den tydligheten är bra och ger minskat utrymme för tolkning, menar lärarna. 
 

6.2 Metod- och kvalitetsdiskussion 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie med en tematisk analys. Studien hade varit 

möjlig att genomföra med en fenomenografisk ansats. Istället för att formulera teman i 

resultatet hade det varit aktuellt med kategorier som visar på skillnader i resonemang 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Detta alternativ valdes bort då jag ansåg att min insamlade 

data var alltför homogen för att analyseras med en sådan analysmetod. Tidsramen som fanns 

avsatt för skrivande och mängden data som samlats in gynnade inte heller den 

analysmodellen. I den tematiska analysen valde jag att slå ihop steg fyra och fem i Braun och 

Clarks (2006) analysmodell. Detta beslut har enligt min uppfattning inte påverkat analysen då 

de fyra huvudrubriker som skapades i steg fyra namngavs spontant efter sitt innehåll och det 

blev ett enklare sätt för mig att hantera dem. 

Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer som verktyg för att samla in de data som 

behövdes för studien. Semistrukturerade intervjuer ger en frihet att låta intervjupersonerna 

göra utvikningar men ändå kunna hålla fokus på frågorna som formulerats i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Studien skulle kunnat genomföras med hjälp av enkäter men det alternativet 

valdes bort då en studie av den här storleken och med de resurser jag har tillgängliga, skulle 

bli svår att genomföra med enkäter rent praktiskt. Urvalet av intervjupersoner gjordes som ett 

målstyrt bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Jag upplevde det som svårt att hitta 

intervjupersoner som jag inte tidigare haft en personlig koppling till. Det har resulterat i att 

urvalet inte kan anses representativt för Sveriges alla lågstadielärare. Som jag ser det finns 

brister i mitt urval vad gäller kön, etnicitet och skolbakgrund. Kanske hade jag fått en annan 

bild av genomförandet av bedömningsstödet om manliga lärare funnits med som 

intervjupersoner. Lärare med annan etnisk bakgrund än svensk hade kunnat bidra med fler 

aspekter kring stöden och det hade även lärare som är vana att undervisa elever i etniskt mer 

blandade skolor kunnat göra. Intervjupersonerna som deltagit i studien representerar dock en 
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blandning av ålder, yrkeserfarenhet och skolkulturer då både landsbygd och stad finns 

representerade. 

Dalen (2015) diskuterar validitet i kvalitativ forskning. Hon menar att det är viktigt att 

forskaren klargör om han eller hon har någon egen relation till det ämne som studeras då det 

kan påverka resultatets trovärdighet. Det är oundvikligt att ett samspel växer fram mellan 

intervjupersonen och forskaren men det är forskarens uppgift att så sanningsenligt som 

möjligt redogöra för intervjupersonens uppfattning om det som studeras (Dalen, 2015). Den 

här studien påverkas av att jag själv har arbetat med samma material som jag studerat. Jag är 

själv lärare och arbetar dagligen med läsinlärning och har därmed en egen uppfattning om det 

som jag studerar. Det faktum att jag är väl medveten om detta kan måhända uppväga en del av 

de brister i trovärdighet som kan uppstå. Trovärdigheten kan också påverkas av mitt urval av 

intervjupersoner då det alla är subjektivt utvalda utifrån en personlig relation till mig. Det kan 

ha gjort att de känt sig tvingade att genomföra intervjuerna och det kan i sin tur påverkat deras 

svar på mina frågor. Det faktum att det ämne som studeras är av mindre känslig karaktär kan 

ändå försvara mitt val av intervjupersoner (Dalen, 2011, Trost & Hultåker, 2016). 

Bryman (2011) skriver om begreppet extern reliabilitet och menar att i kvalitativ forskning 

står det begreppet för huruvida studien kan upprepas eller inte. Att upprepa en studie med 

kvalitativa intervjuer är svårt då den exakta sociala miljön och de förhållanden som rådde vid 

den första studien inte låter sig upprepas (Bryman, 2011). Detta gäller naturligtvis även den 

här studien. Vissa förutsättningar för replikering finns dock då Skolverkets bedömningsstöd i 

läsning upprepas varje läsår och allt fler lärare blir bekanta med materialet och kan föra 

resonemang runt det. Att hitta intervjupersoner i liknande sociala sammanhang skulle också 

låta sig göras även om en exakt replikering naturligtvis skulle vara omöjlig att utföra. 

Studiens resultat kan vara av intresse för andra lärare då igenkänningsfaktorn är stor för lärare 

i liknande situationer och studien berör många lärares praktiska arbetsuppgifter. Den kan 

bidra med kunskap för lärare i liknande situationer. Staffan Larsson (2005) skriver om 

generaliserbarhet i kvalitativa studier och menar att det är svårt att generalisera från en 

fallstudie till en annan på ett självklart sätt. Han menar att man ändå kan se likheter mellan en 

upplevd situation och en analyserad fallbeskrivning. Detta kan göra att fallbeskrivningen och 

analysen av den kan bli användbar, generaliserbar, utanför sitt egna sammanhang (Larsson, 

2005). Den här studien kan bidra med generaliserbarhet till de lärare som ska eller har 
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genomfört bedömningsstöden i läsning genom att den beskriver andra lärares uppfattningar 

om stödens användbarhet, resultat och nytta. 
 

6.3 Slutsatser 
Syftet med den här studien är att studera vad de deltagande lärarna anser att bedömningsstödet 

i läsutveckling har resulterat i för deras del. Hur har det genomförts? Hur har resultatet av 

bedömningsstöden använts av lärarna och har de kunnat dra några nya slutsatser om gruppen 

eller enskilda elever utifrån bedömningsstöden? Vad är fördelar respektive nackdelar med 

bedömningsstödet i läsutveckling? 

Studiens resultat visar att lärarna som genomfört stöden har haft olika förutsättningar för 

genomförandet och att organisationen för genomförandet ser olika ut på olika skolor. 

Tidsåtgången att genomföra stöden och kvalitén på undervisningen för resten av klassen är 

något som oroar de intervjuade lärarna. 

Studien visar att resultatet av bedömningsstödet har använts på olika sätt på de deltagande 

skolorna. Vissa skolor har använt resultatet som underlag för planering av undervisningen på 

organsiations- grupp och individnivå. Där har stödens resultat både formativ och summativ 

funktion för bedömning. På andra skolor har stödens betydelse för fortsatt undervisning varit 

av mindre betydelsefull karaktär men för alla intervjuade lärare har stöden haft betydelse för 

summativ och formativ bedömning på individnivå. Därmed har stöden hjälpt lärarna att dra 

nya slutsatser om individer utifrån stödens resultat, vissa har även kunnat göra det på grupp- 

och organisationsnivå. Det är fler elever i behov av utmaningar som upptäckts av lärarna än 

elever i behov av stöd. 

Resultatet av studien visar att det mest positiva med bedömningsstödet utifrån lärarnas 

resonemang är att det ger tydlig bild av elevernas läsförmågor. De är även överens om att 

stöden ger goda förutsättningar för likvärdig bedömning över riket och att stöden 

konkretiserar kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1. Den största nackdelen med 

bedömningsstödet, enligt de intervjuade lärarna, är tidsåtgången och risken för att klassen 

förlorar värdefull undervisningstid. 
 

7. Vidare forskning 
I min studie har jag inte undersökt hur lärare som undervisar elever med annan etnisk och 

språklig bakgrund än svensk upplever bedömningsstöden. Det vore en intressant utgångspunkt 

för vidare forskning. Flera elever som lärarna i min studie refererar till fastnade på att avkoda 
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och förstå namnet Tanja. De flesta hade sedan inga större problem med att förstå 

sammanhanget med trädgård, äpplen och larver. Hur upplever en elev med annan etnisk och 

språklig bakgrund det temat och skulle en jämförelse med elever med svenska som språklig 

och kulturell bakgrund ge ett annat resultat? Detta skulle kunna vara en utgångspunkt för 

vidare forskning. 

En annan aspekt att undersöka vidare kan vara tidsåtgången och konsekvenserna av att den 

ordinarie läraren är bort från klassens arbete under så många timmar som stöden tar i anspråk 

under det första skolåret. Vilka konsekvenser får det för undervisningen och lärandet? 
 

8. Avslutning 
För min personliga del har arbetet med den här studien inneburit att jag upptäckt förtjänster 

och brister i bedömningsstödet på flera olika nivåer. Det har varit intressant att studera hur 

stöden genomförts, analyserats och använts på olika skolor och inom olika skolområden. Att 

så mycket energi och möda läggs ned för att genomföra ett stort arbete av enskilda lärare men 

att resultatet på flera av skolorna inte används på något mer sätt överraskade mig. Som 

blivande speciallärare mot tala, läsa och skriva går mina funderingar främst till de elever som 

kämpar med skriftspråkliga svårigheter. För dem är bedömningsstödet i läsning ett trubbigt 

instrument som i värsta fall leder till en känsla av misslyckande då eleven lätt kan se att han 

eller hon inte kan bokstäverna eller inte förmår läsa texten om Teo och Tanja. För dessa 

elever krävs mer avancerad kartläggning för att undervisningen ska bli effektiv och leda till en 

god läsutveckling. Kanske är det inte bra att det är lika för alla! 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Hur många år har du arbetat som lärare? 

 
Har du varit klassföreståndare för eller arbetat med årskurs 1 tidigare? 

 
Har du använt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i läsning under innevarande eller 

förra läsåret? 

När genomförde du bedömningsstödet under terminen? 
 

Hur upplevde du det var att genomföra bedömningsstödet? Berätta övergripande om hur du/ni 

gick tillväga rent praktiskt. 

Hur genomförde du/ni läsförståelsedelen vad gäller lärarens högläsning? Vilken text valde 

du? 

Tycker du att du fått en tydlig bild av elevernas läsförmåga efter att ha genomfört 

bedömningsstödet? Är det någon del du tycker saknas? 

På vilket sätt har du använt den information om respektive elev som bedömningsstödet gett? 

Har du upptäckt nya starka eller svaga sidor hos eleverna utifrån resultatet i 

bedömningsstödet? 

Har bedömningsstödet bytt ut eller kompletterat eventuell tidigare testning? 
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