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1. Inledning 

I dagens samhälle ökar informationsmängden för varje dag och det blir allt viktigare med läs- 

och skrivförståelse. Läsförståelsen är nyckeln till att upptäcka världen. Då det är skolans och 

pedagogens ansvar att se till att eleverna får förutsättningar att utveckla sin förståelse tycker 

vi att det är intressant att undersöka hur pedagoger kan få stöd i sitt arbete med hjälp av 

analysverktyg. Vi hoppas att denna undersökning ska ge pedagoger och blivande pedagoger 

verktyg att använda sig av i sitt yrkesliv.  

Under vår tid på lärarhögskolan vid Campus Norrköping har vi läst kursen ”Den skrivande 

och läsande människan”, som utgör en del av en specialisering. Där arbetade vi med 

analysverktyget LäsUtvecklingsSchema (LUS). Boken som behandlar detta heter Nya LUS-

boken (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001) och är en obligatorisk del av kursen. Vi är 

intresserade av att fördjupa oss i pedagogens nytta av LUS och liknande analysverktyg, samt 

om och hur dessa tar hänsyn till elevers skiftande förutsättningar. 

Under kursen funderade vi dessutom på hur LUS-verktyget tog hänsyn till att elever är olika, 

att de kommer från skiftande miljöer, har olika erfarenheter, kunskaper och språk. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi sett att elever inte förstått uppgifter på grund av 

bristande språkförståelse, men när de sedan fått ett ord förklarat har de klarat uppgiften. 

Denna kunskap har gjort oss intresserade av på vilket sätt analysverktyget tar hänsyn till detta, 

och det blir vår frågeställning. Vi kommer dessutom att undersöka om och hur 

analysverktyget LUS används i en del skolor.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett analysverktyg för elevers skriftspråkliga 

utveckling och att söka kunskap om dess betydelse för pedagogers arbete med elevers 

skriftspråklighet. Syftet är även att undersöka vilken hänsyn man som pedagog tar i 

användandet av analysverktyget, när det handlar om elevers olika modersmål/hemspråk, 

erfarenheter, kunskaper och förståelse av skriftspråket.  

Syftet är också att utifrån vår tolkning av resultatet ge förslag på hur analysverktyget kan 

användas, för att kartlägga den skriftspråkliga utvecklingen hos eleven.  

Följande frågeställningar vill vi fokusera på: 

•  Tar analysverktyget hänsyn till elevers olika modersmål/hemspråk, erfarenheter, 

kunskaper och förståelse av skriftspråket? 

•  Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med analysverktyget?  

•  Vad finns det för syfte med analysverktyget, vad avser det mäta och i vilken 

utsträckning kan det bli fel? 

Vår övergripande frågställning är:  

•  Vilken betydelse har analysverktyget för elevers utveckling av sitt skriftspråk? 

Avgränsningar vi gjort är att vi koncentrerat oss på analysverktyget LUS men även reflekterat 

över andra verktyg vi stött på under arbetet. Däremot har vi inte aktiv sökt eller haft för avsikt 

att inventera samtliga verktyg som finns att tillgå. 

Med analysverktyg avser vi diagnosmaterial samt läs- och skrivtester och skriftspråklig 

utveckling avser tal-, skrift- och läsförmåga. Med tvåspråkiga och flerspråkiga barn avser vi 

barn som i sin vardag behöver kunna använda två eller flera språk.  

Med läsutveckling avser vi elevers utveckling med avseende på avkodning av 

tecken/bokstäver, medan läsförståelse är elevens förmåga att tolka och förstå textens innebörd 

och betydelse. 
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3. Styrdokument  

Förskolans och skolans läroplaner betonar att språk och lärande hänger ihop liksom språk och 

identitetsutveckling. I läroplanerna går det att läsa att alla ämnen har ett gemensamt ansvar för 

elevernas språk- och kunskapsutveckling.  

I förskolans läroplan (Lpfö 98) framgår att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

barnens språkutveckling genom att ta till vara och uppmuntra barns nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen. Den säger också att förskolan ska se till att barn med ett annat 

modersmål än svenska ska få möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 

modersmål. Ett av målen i läroplanen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, 

berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. En av riktlinjerna i läroplanen är att 

pedagogerna ska se till att barn får ett bra stöd och stimulans i språk- och 

kommunikationsutveckling (Utbildningsdepartementet, 1998). 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

kan vi läsa om skolans uppdrag, som är att främja lärandet och stimulera individen till att vilja 

inhämta kunskap. Vidare kan vi läsa att alla ska ha en likvärdig utbildning som är anpassad 

utifrån elevens förutsättningar med tanke på bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskap. 

Det står skrivet i läroplanen att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter 

att nå utbildningens mål. Det sägs också att varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska få möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

En god skriftspråklig utveckling är nödvändig för att eleverna ska kunna orientera sig i vår 

komplexa verklighet och kunna ta till sig och värdera det stora informationsflöde som idag 

finns (Utbildningsdepartementet, 1994). 

I läroplanerna kan vi se ett helhetsperspektiv där språkutveckling och lärande vävs ihop 

liksom betydelsen av både den individuella eleven och den miljö som pedagogerna ger som 

förutsättning till eleverna. Allt tillsammans ger en helhet som är väsentlig, vilket är ett tydligt 

budskap i läroplanerna.  
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4. Betydelsen av att kunna läsa  

Betydelsen av att kunna läsa idag är stor och det gäller att ha makt över språket, då 

skriftspråket är intimt ihopkopplat med tänkandet och lärandet. Dagens samhälle och skola 

ställer höga krav då vi lever i en utvecklad skrift- och mediekultur och denna utveckling 

ställer också delvis nya krav på skriftspråkligheten.  Har vi inte goda 

kommunikationsfärdigheter riskerar vi att hamna utanför arbetsmarknaden (SOU 1997:108). 

Att skriftspråklighet är viktigt inser man också när man läser läroplanerna där det står att 

elevers skriftspråkliga utveckling bör uppmuntras så tidigt som möjligt. Vidare kan man läsa 

att målet är att eleverna ska behärska det svenska språket genom att lyssna och läsa aktivt och 

kunna uttrycka sina tankar och idéer i tal och skrift (Utbildningsdepartementet, 1994). 

En viktig och intressant slutsats som bland annat Kerstin Nauclér & Eva Magnusson och Ria 

Heilä-Ylikallio skriver om i Ragnhild Söderberghs bok ”Från joller till läsning och 

skrivning”, är insikten om att inte bara tal är en språklig aktivitet utan också läsning. De 

menar att både läsa och lyssna är aktiviteter som kräver tolkning av språklig data och att 

skriva och tala är uttryck för språklig produktion. Det är viktigt att komma till insikt om hur 

sambanden är mellan tal- och skriftspråk. Heilä-Ylikallio uttrycker detta på ett bra sätt genom 

att se skriftspråksstimuleringen som en pedagogisk process med upplevelse, 

färdighet/kunskap och medvetenhet som tre huvudfaktorer. Det är viktigt att inte se 

språkutveckling som en metod med givna normer, utan som en process (Nauclér & 

Magnusson, 1997; Heilä-Ylikallio, 1997). 

En till synes enkel men ändå mycket tänkvärd åsikt som Frank Smith har, är att det är genom 

att läsa, som elever lär sig läsa och därför är det pedagogens ansvar att varje elev har tillgång 

till läsmaterial som upplevs meningsfullt och stimulerande för att på så sätt intressera eleven 

för läsning. Han anser också att det är en förutsättning att de måste kunna relatera det de läser 

till något de redan vet annars blir texten meningslös och att meningslösa texter är det säkraste 

sättet att hindra eleverna att lära sig läsa (Smith, 2000). 

En del elever utvecklar inte sina skriftspråkliga metoder i samma takt i jämförelse med andra. 

Skälen till detta kan vara många, en del relateras till individen medan andra till 

undervisningsmetod. Gunilla Dahlberg relaterar i sin metod till elevers erfarenheter och 
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behov. Hon skriver att det krävs en undervisning som utgår ifrån skillnader mellan elevens 

kultur och skolans kultur. Hon menar att skolans språkundervisning i helhet bör ta hänsyn till 

detta och ha sin utgångspunkt i dessa skillnader (Dahlberg, 1989). 

4.1. Pedagogens analysverktyg 

Pedagoger har möjlighet att ta hjälp av analysverktyg för att bedöma elevers skriftspråkliga 

nivå. Syftet med analysverktyg är att bädda för en ökad språklig kompetens hos varje enskild 

elev och att inte lägga hela ansvaret för den skriftspråkliga utvecklingen på den enskilda 

eleven utan det är ett samarbete mellan elev, skola och hem. Verktygen ska framför allt hitta 

och förstå förutsättningarna hos den enskilde eleven för att hjälpa denna att gå vidare och inte 

leta efter dennes brister (Skolöverstyrelsen, 1984). 

Analysverktygen ger information om var eleven befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling 

och ger då ett värdefullt underlag när pedagogen tillsammans med eleven sätter mål för vidare 

utveckling. Det finns risker att man fortsätter med felaktiga pedagogiska åtgärder om man inte 

utnyttjar analysverktygens möjligheter och framför allt är risken stor att inte finna de elever 

som behöver extra stöd (Johansson, 1992). 

Det gäller att ta hänsyn till varje elevs utgångspunkt och i kursplanerna till Lpo94 ges stora 

möjligheter att anpassa undervisningen till varje elevs behov. För att nå de uppsatta målen i 

läroplanen används med fördel analysverktyg. Material till analysverktyg har idag en stor 

efterfrågan och nya material tas fram för att ännu bättre kunna utföra bedömningar. LUS är ett 

av analysverktygen. LUS presenteras utförligt i Nya LUS-boken som utkom 2001, men LUS 

är inget nytt verktyg utan presenterades redan 1982 i tryck (Allard, Rudqvist & Sundblad, 

2001; Edfeldt, 1982). 

Även med hjälp av analysverktyg finns det svårigheter att diagnostisera den skriftspråkliga 

nivån. De kritiska röster vi tagit del av till vår undersökning menar att analysverktygen bara 

tar hänsyn till skriftspråket som system och inte som process och kommunikation. Caroline 

Liberg skriver att det är intressant att ta reda på hur man fastställer att en elev har 

skriftspråkliga svårigheter. Hon menar att det oftast är standardiserade tester som bara 

omfattar läsandet som enstaka ord, fraser eller satser och skrivandet som stavningstest som 

ligger till grund för testerna. Hon summerar att det är framförallt grammatiskt läsande och 
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skrivande som bedöms, det vill säga en teknik som testas. Hon anser att det är en 

innehållsneutral språkförmåga som fångas i dessa tester, medan förmågan att kunna leva sitt 

liv genom att utnyttja språket för att läsa och skriva inte testas (Liberg, 1993). 

Ulla-Britt Persson berättar att de flesta analysverktyg som finns och används i skolan i dag är 

enkla instrument som endast mäter elevers förmåga att avkoda och stava. Dessa verktyg är ett 

bra stöd för pedagoger som söker finna lösningar till sina elever men dessvärre används 

resultaten allt för ofta för att placera elever i resursgrupper med läs- och skrivsvårigheter. De 

tester som används ringar ofta in de brister eleven har men visar inte vad eleven är bra på. Det 

vore önskvärt att resurser som sätts in inriktar sig på de förmågor som eleven faktiskt besitter 

och utforma åtgärder utifrån dem. De nationella prov som eleverna gör i tvåan, i femman samt 

i nian, har på flera håll blivit ett analysverktyg för att kontrollmäta elever. Dessa prov ska visa 

om skolans undervisning nått de mål som rekommenderas i läroplanen. De nationella proven 

är inte till för att ge underlag för den bästa möjliga undervisningen (Persson, 1994). 

Värdet av att använda tester har diskuterats och kritikerna menar att elever, pedagoger och 

föräldrar kan få en felaktig bild utifrån analysverktygen om vad som är viktigt i den 

skriftspråkliga utvecklingen. Anledningen till denna oro är att de inblandade kan uppfatta att 

det som mäts (teknik) med analysverktygen är det som är viktigt att fokusera på och inte hela 

den skriftspråkliga processen. 

Med denna bakgrund skildras hur viktigt det är att redan i förskoleåldern arbeta med läs- och 

skrivförståelsen. 
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5. Tidigare forskning 

I teoridelen vill vi ge en bild av vad skolor i Sverige arbetar med för metoder i 

läsundervisning. Det är viktig kunskap för att förstå vad vi vill med analysen av LUS-boken. 

Vi tänker att schemat som Nya LUS-boken använder bör vara beroende av hur pedagoger 

arbetar med sina elever på vägen mot ett skriftspråk. Det finns flera modeller och metoder för 

att nå dit och dessa hoppas vi bringa klarhet i. Syftet med teoridelen är bland annat att ge 

kunskap om och klargöra att det finns olika samtidigt existerande perspektiv på 

förhållningssätt om läsinlärning.  

5.1. Hur lär sig elever att läsa? 

Läsning på talets grund (LTG) är en metod vid läsinlärning. Metoden bygger på elevens egna 

språk och personliga skapande. Elever kommer från olika språkliga miljöer och på grund av 

det är elevers upplevelser av skriftspråket i skolan skiftande. I skolan måste eleverna anpassa 

sitt tidigare språk och ordförråd till de nya ord och begrepp de möter där (Leimar, 1974). 

Basil Bernstein har utvecklat ett sätt att förstå detta. Han kallar det för begränsad (restricted) 

kod, som är ett ordfattigt språk där sällan förklaringar till uppmaningar ges samt utvecklad 

(elaborated) kod som är ett ordrikt språk där förklaringar till förståelse ges. En elev som växer 

upp där begränsad kod är språket, har svårt att identifiera sig med och känna igen innehållet i 

läsundervisningen i skolan. Elever som växer upp där utvecklad kod används som språk, 

anpassar sig snabbare till skolans läsundervisning. Dessa elever kan lättare, än de med 

begränsad kod, ta till sig språket som används och kommer enklare underfund med hur 

språket används i tal och skrift (Bernstein, 1993).  

En intressant reflektion som Bernstein gör är att språket och användningen av språket kan 

spegla samhället eller den socialgrupp som barnen lever i. Det påminner om Shirley Brice 

Heaths undersökning i Piedmont, Carolinas i USA (Heath, 1983). 

Heaths (1983) undersökning handlar om lärares kunskap i hur barn använder språk, för att 

utnyttja det i sitt klassrum samt hur barn i tre kulturellt och socialt olika samhällen använder 

språket och hur deras skolgång påverkas av miljön de växer upp i. I Trackton lever en svart 

arbetarklass som premierar talet och barnen lär sig redan som små hur en muntlig berättelse 

återges för publik. I Roadville, som är ett samhälle med enbart vita arbetare, framhålls 
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skriftspråket men där hålls fantasin tillbaka. I Maintown, är det barn med mammor som är 

lärare som man jämför emot. I detta område, Maintown, är den gemensamma skolan belägen 

och i den dominerar skriftspråket. Heath studerade skolans förväntningar på barnen och hur 

lärandet ser ut beroende på vilket samhälle de tillhör. Slutsatser som Heath kunde draga var 

att de sociokulturella förutsättningarna avgör hur barnen klarar sig i skolan och att de därefter 

även har olika förväntningar på sig. Vidare berättar författaren att det inte tas någon hänsyn 

till de kulturella skillnader som finns utan det är Maintowns normer som gäller. Heath 

diskuterar om att det gäller att vidga perspektiven och värdesätta de sociokulturella 

skillnaderna i språket istället för att strömlinjeforma dem efter ”Maintownmodellen” (Heath, 

1983).  

Fonetik, ljudlära, är viktig för att elever så småningom ska kunna utläsa en, för dem, helt 

okänd text. Det är dock semantiken, ordbilder, som rankas högst till en början i LTG metoden. 

Talet är en av flera förutsättningar och möjligheter för kommunikation. Det är just talet som 

LTG metoden syftar till och tar fasta på när elever ska lära sig läsa. Det är en hermeneutisk 

modell, läran om texttolkning, och utgår därmed från en helhet som delas upp i delar, tolkar 

delen utifrån helheten. LTG metoden är uppbyggd på fem faser som successivt bygger upp 

elevens förståelse och förmåga att läsa. Varje fas initierar till samtal och därför är för stora 

barngrupper inte att rekommendera (Leimar, 1974). 

Ytterligare en metod är Storboksmetodiken. Denna metod vill ge gemensamma läsupplevelser 

där elevens egna erfarenheter knyts till texten. Detta görs med en Storbok, och precis som 

namnet på metoden består den av stor text och stora bilder. Denna läses tillsammans högt av 

elev och pedagog. Till varje Storbok finns en Lillbok som är en kopia av Storboken och i den 

arbetar eleven individuellt. Storboksmetodiken delas upp i tre faser och som LTG-metoden 

ökas svårighetsgraden successivt tills eleven blir en medveten läsare. Storboksmetodiken 

arbetar utifrån en helhet och bryter sedan ned bit för bit för att eleven ska lära sig varje del för 

att till slut klara av att läsa en, för dem, helt okänd text (Björk & Liberg, 1996).  

De flesta modeller eller metoder har nyansskillnader och det känns relevant att behandla dem 

var för sig till en början. När en metod sätts under luppen kan specifika drag urskiljas. Vi ser 

LTG och Storbok som svåra att skilja åt. Båda arbetar utifrån helheten och elevens egna 

språk. Storboksmetodiken skapar dock med den stora boken en gemensam läsupplevelse som 
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LTG saknar. Sammanfattningsvis förespråkas en blandning av metoder (Björk & Liberg, 

1996). Valet av metod/metoder bör då ske utifrån den enskilda elevens eller gruppens behov. 

Det krävs en bred kunskap om de modeller som finns att tillämpa.     

En metod vid namn Wittingmetoden kom ut i tryck 1985. Den ser läsinlärningen som två 

delar. Den ena delen är symbolfunktion och den andra delen är förståelse. Symbolfunktion, 

menar Maja Witting, är en färdighet som automatiseras; en läsare övar och övar tills denne är 

överinlärd och till slut inte behöver anstränga sig medvetet vid läsning. Ett exempel på 

symbolljudfunktion är när en elev ser ordet sko, eleven läser och uttalar varje bokstav och ljud 

för sig. Eleven läser även ordet från vänster till höger och konstaterar att sko, är ett ord 

(Witting, 1985).   

Den andra delen, förståelse, är beroende av tidigare erfarenheter hos eleverna. Dessa 

erfarenheter är i sin tur beroende av bland annat mognad och den miljö eleven växer upp i. 

Witting anser att den ena delen inte kan utesluta den andra för läsning är både färdighet och 

kommunikation. Arbetet med metoden börjar med enskilda ljud (delar) och inte med en hel 

text. Men en viktig aspekt är att dessa delar tas ur elevens eget språk (helhet). Samtidigt 

arbetar eleven med sin läsförståelse och det sker utifrån den personliga erfarenheten (Witting, 

1985). 

Wittingmetoden utgår från elevens språk men delar tidigt upp språket i delar för att befästa 

symbolljudrelationer. Något som de tre metoderna har gemensamt är att de utgår från 

läsprocessen, som Åke Edfeldt beskriver (Edfeldt, 1982). Sedan skiljer sig metoderna åt igen 

då olika tyngd läggs på olika delar i läsprocessen. Hur ska skolan då kunna analysera 

läsförmågan hos elever på ett rättvist sätt? En skola som influeras av ett sociokulturellt 

perspektiv ska, tycker vi, kunna ta hänsyn till elevers skillnader i att använda språket utan att 

schematiskt kartlägga dem. Å andra sidan kan pedagoger med hjälp av kartläggning planera 

sin undervisning bättre och ge de elever som är i behov av extra stöd mer av sin tid. 

1990 beslutade riksdagen att svenska staten styr skolan genom att skapa mål och riktlinjer 

som gäller samtliga skolor i landet. Kommunernas ansvar är att dessa mål och riktlinjer 

genomförs och hur skolorna organiseras. Rektorer och pedagoger ska i samarbete med elever 

skapa skolans struktur och innehåll. En av grundstenarna i reformen är att: 
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All personal i skolan skall bidra till att skolans mål uppfylls, även om 
huvudansvaret vilar på rektor och lärare. De som arbetar i skolan har stor frihet 
att i samarbete med eleverna organisera och lägga upp arbetet och att välja 
arbetssätt och arbetsformer.  Även ansvaret att utveckla och förbättra 
undervisningen ligger på den enskilda skolan. (Skolverket, 2001) 

5.2. Hur stöds elevers läsutveckling? 

Forskningen kring elevers skriftspråksutveckling och språkförståelse pågår kontinuerligt. En 

stor påverkan kring lärandet har den sociokulturella teorin, där Lev Vygotskij har haft stort 

inflytande. Vygotskij ansåg att pedagogens uppgift är att bedöma vilken kunskapsnivå eleven 

har och utifrån denna kunskap ge rätt förutsättningar från omgivningen för att eleven ska 

utvecklas vidare mot nästa mål (Vygotskij, 1999). 

I Sverige är Roger Säljö en stark företrädare för sociokulturell teoriutbildning 
kring lärande. I Säljös forskning fokuseras språkets betydelse för barns 
kognitiva utveckling och språket som bärare av kognitiva, sociala och kulturella 
strukturer (Säljö, 1994 och 2000). (Korp, 2003, s. 69) 

Roger Säljö skriver att en grundtanke med den sociokulturella läran är att det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas och inte nog så viktigt är det genom 

kommunikation som de förs vidare (Säljö, 2000). 

I rapporten från Myndigheten för skolutveckling betonas att språket har en nyckelställning i 

skolan och i samhället. ”Skolans styrdokument slår fast att elevernas språkutveckling är allas 

ansvar, vilket bygger på att alla lärare också har kunskap om hur man arbetar 

språkutvecklande med alla elever.” (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 3) Alltså går 

det inte att separera språk-, läs- och skrivförmåga. ”Forskning har visat att läsutveckling inte 

kan separeras utan det ingår som en del i elevers språk-, skriftspråks- och hela 

kunskapsutvecklingen.” (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 9)  

En stor internationell läsundersökning visar att elever i årskurs tre i Sverige har försämrat sina 

resultat för både läsförståelse och läshastighet jämfört med för tio år sedan. Undersökningen 

visar också att det är stora skillnader i läsförståelse mellan elever med svenska som 

modersmål i jämförelse med elever med annat modersmål. I rapporten från Myndigheten för 

skolutveckling beskrivs att i forskning och i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 

reflekteras det över att läsning och skrivning är kommunikativa aktiviteter men att det sällan 

hanteras utifrån detta perspektiv i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
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Mats Myrberg skriver att det är viktigt att fortsätta stimulera läsning även efter att eleverna 

lärt sig ”läsa flytande”. Eleverna behöver fortsatt vägledning om hur man angriper en text och 

lära sig reflektera kring denna, för att sedan kunna dra slutsatser ur texten (Myrberg, 2003). 

Ge tid åt läsning – läsundervisning är inte avklarad när eleverna lämnar 
lågstadiet. En undervisning i läsförståelse behövs från årskurs 1 till årskurs 9. 
(Skolöverstyrelsen, 1984, s. 20) 

I rapporten från Myndigheten för skolutveckling framkommer det att forskning visar att 

elever som växer upp i språkligt rika miljöer har större möjligheter att utveckla sitt språk och 

sin förståelse och kunskap för omvärlden. Ur detta inser man hur viktigt det är att skapa en 

bra lärandemiljö för eleverna och som erbjuder eleverna ett varierande och stimulerande sätt 

att få kunskap. Det gäller att finna metoder som stimulerar alla elever och det är lika viktigt i 

förskolan som i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

I undervisningen måste pedagogen använda sig av ett diagnostiskt arbetssätt, anser Mats 

Myrberg. Det handlar inte om ett antal diagnostiska tillfällen utan en kontinuerlig process där 

uppföljning sker av varje elevs resultat och eventuella svårigheter. Svårigheter ska fångas upp 

direkt för att insatser ska kunna tillgripas. Arbetet ska påbörjas redan i förskolan och inte i 

årskurs tre som det är i en del fall. Målet är att ingen elev ska lämna årskurs ett utan en 

fungerande avkodningsförmåga. Myrberg skriver vidare att forskningen visar att de elever 

som inte klarar detta mål i en mycket stor utsträckning permanentar sina problem. Från 

forskningen inses hur viktigt det är att förebygga skriftspråkliga haverier (Myrberg, 2002). 

I en rapport från Skolverket framkommer det att en kartläggning av kunskapsnivå hos elever 

inte är lätt att göra även om analysverktyg är en hjälp på vägen. Det gäller att förstå och se 

skillnad på vad som är specifika läs- och skrivsvårigheter och vad som beror på en flerspråkig 

bakgrund, det vill säga att den enskilda eleven har bristande kunskaper i svenska. 

Diskussioner förekommer om hur missvisande det blir att testa alla elever med samma test. 

Testerna är i regel utformade med en riktning mot alla elever med svenska som modersmål. 

Utifrån denna vetskap söks alternativa metoder, en allt vanligare modell är att elevens 

språkliga förmåga dokumenteras och samlas i enskilda portfolier som följer eleven under hela 

dennes skoltid (Skolverket, 1999).  
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5.3. Läsutvecklingsschema (LUS) 

LUS är förkortningen på läsutvecklingsschema och är ett analysverktyg för pedagoger att 

följa sina elevers läsutveckling. LUS består av tre faser, den utforskande, den expanderande 

och den litterat läsande. Dessa faser innehåller sammanlagt 19 huvudpunkter för avstämning 

och tanken är att pedagogen fortlöpande bedömer hur långt eleven har kommit i sin 

läsutveckling genom att ange bedömningen på punkterna i ett läsutvecklingsschema. 

Punkterna i LUS är definierade som mål utefter en normalutveckling och ska ge pedagoger en 

tydlig bild var eleverna befinner sig. I förskolan ska barnet upptäcka att skrivna ord går att 

uttala medan i årskurs sex förväntas eleverna läsa böcker med lust (Allard, Rudqvist & 

Sundblad, 2001). 

LUS är inte ett verktyg för att lära elever att läsa utan ett verktyg för att bedöma elevers 

läsutveckling och utifrån denna bedömning kunna sätta in extra resurser för att elever med 

särskilda behov ska komma ikapp. LUS fokuserar på läsförståelsen enligt författarna. LUS har 

funnits i drygt 20 år och för några år sedan gavs en ny version ut, vid namn Nya LUS-boken. 

Intresset kring LUS är stort och under de senaste åren är det många kommuner som börjat 

arbeta med materialet (Sundblad, Dominkovic & Allard, 1983; Allard, Rudqvist & Sundblad, 

2001). 

Det har sedan Nya LUS-boken kom i tryck växt fram frågor om dess användning. Med 

utgångspunkt i dessa frågor samt pedagogers varierande tolkning av LUS-schemat har ett 

komplement till Nya LUS-boken kommit ut. Det är Birgita Allard och Mimmi Askeljung 

(medskribenter till Nya LUS-boken) som utvecklar vissa punkter i schemat med tyngd på fas 

två (Allard och Askeljung, 2003).   

Margret Rudqvist skriver ”Vår ambition är att det Nya läsutvecklingsschemat ska synliggöra 

de viktigaste tecknen på en generell, naturlig och funktionell läsutveckling. Det är viktigt att 

poängtera att LUS speglar barnens utveckling och visar inte en metodisk undervisningsgång 

för läraren.” (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 163) 

Bo Sundblad, som är en av upphovsmännen till Nya LUS-boken, anser att LUS fyller samma 

funktion som vetenskapliga tester som är avsedda att upptäcka specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Han berättar vidare att LUS bara kan visa på symptom och inte på orsaker, 
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där LUS inte är ett test, utan en pedagogs personliga och subjektiva bedömning av den 

enskilda eleven. Han berättar att utgångspunkten är att alla elever kan lära sig läsa medan 

pedagogens metod för lästräning är mindre viktig. Sundblad menar att huvudsaken är att 

pedagogen tror på sin metod. Han anser det vikigt att tidigt upptäcka elever som riskerar 

komma efter då det är svårare att hjälpa elever som klassat sig själv som icke läskunniga. Han 

menar också att om elever får hjälp innan de börjar årskurs fyra blir hjälpen både bättre och 

billigare än om man väntar. Han skriver vidare att det ofta fortgår ända till årskurs nio innan 

hjälp sätts in, vilket är alldeles för länge (Hedberg, 2002a). 

Oxhagsskolan i Kista i Stockholm är en skola som framgångsrikt använt sig av LUS. År 1999 

bestämde skolan att satsa extra på den skriftspråkliga utvecklingen. På skolan hade 80 procent 

av eleverna annat modersmål än svenska. Skolan beslutade att starta ett projekt med syfte att 

pröva LUS där de bedömde och dokumenterade läsförmågan. De tycker att de kriterier som 

LUS representerar ger en tydlig bild av hur långt en elev kommit i sin läsutveckling. Vid två 

tillfällen per termin dokumenteras läget och visar det sig då att extra stöd behövs, sätts det in 

omedelbart. För elever och pedagoger på Oxhagsskolan har LUS varit ett bra mätinstrument 

och tack vare dess koppling till Lpo94 anser de att bedömningen blir rättvis. Arbetet har gett 

ett strålande resultat och skolan har fått flera utmärkelser för sitt arbete (Lööv, 2002).  

Oxhagsskolan har med fördel genom LUS realiserat skolreformen med ansvar och rättigheter. 

Detta är också ett av syftena med LUS, säger Bo Sundblad (Allard, Rudqvist & Sundblad, 

2001). 

Christer Jacobsson, psykolog och lektor vid institutionen för pedagogik vid Växjö universitet, 

menar att använda LUS vid bedömning av elevens läsutveckling är ett bra sätt, men att enbart 

lita på LUS bedömer han som farligt. Han anser att pedagoger som enbart använder LUS 

riskerar att missa elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter. Därför ska LUS användas 

tillsammans med standardiserade tester, först då kan man vara säker på resultatets giltighet. 

Med LUS upptäcks inte de fonologiska problem som elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter ofta har. Han anser att det då kan bli helt fel eftersom LUS kan klassa någon 

som lågbegåvad och lat som i själva verket är normal- eller högbegåvad men med fonologiska 

svårigheter. Detta får till följd att fel åtgärder sätts in (Hedberg, 2002b).  
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Jacobsson oroar sig också för att det finns en varierande kompetens bland pedagoger att klara 

av att bedöma elevens kunskap utifrån LUS vilken då påverkar dess resultat. Han reflekterar 

över att det inte finns något skrivet om fonologiska svårigheter eller dyslexi. Han påpekar att i 

referenslistan finns det bara en bok som handlar om skrivsvårigheter. För övrigt finner han det 

anmärkningsvärt att av 49 referenser är 27 skrivna 1985 eller tidigare. Han menar att de 

senaste tio åren har det hänt mycket och han är tveksam om författarna till LUS-boken är 

inlästa på området läs- och skrivsvårigheter (Hedberg, 2002b). 

LUS har kritiserats från flera håll, där kritikerna menar att LUS kan göra mera skada än nytta 

för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter då LUS förutsätter att alla elever är 

någorlunda lika. Kritikerna ser inte något problem i att pedagogerna bedömer elevers 

läsförmåga genom ett visst schema, utan kritiken riktar sig mot att LUS skulle vara den enda 

bedömningen av elevers läsförmåga.  

Kritikerna menar att regelrätta tester kan ge en bättre bild av elevers språkförmåga än vad 

LUS kan. Eva Fylking, läs- och dyslexipedagog berättar att det är bättre att följa elevers 

läsutveckling med årliga tester än att använda LUS. Hon menar att de garanterat upptäcker 

alla elever som har svårt att lära sig läsa med de enkla tester de använder. Hon är kritisk mot 

LUS då det inte tar hänsyn till elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att 

Sundblad inte tagit till sig de senaste årens forskning, utan att han fortfarande utgår ifrån att 

alla elever lär sig läsa med ordbilder. Fylking menar att så är det inte idag och att 80 procent 

av eleverna idag lär sig läsa oberoende av metod och pedagog. Hon påpekar att det är de 

resterande 20 procent vi måste uppmärksamma (Hedberg, 2002c). 

Ingela Nyman, undervisningsråd på Myndigheten för skolutveckling, menar att en brist med 

LUS är att det är väldigt svårt att använda på flerspråkiga elever. För flerspråkiga elever pekar 

hon på Skolverkets nya diagnostiska material ”Språket lyfter” som ett bättre verktyg (Råman, 

2004). 

5.4. Analysverktyget ”Språket lyfter”  

”Språket lyfter” är namnet på ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. 

Materialet har ett diagnostiskt syfte och ska belysa elevers starka och svaga sidor i 
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språkutveckling. Materialet har enligt Skolverkets hemsida skickats ut till berörda skolor i maj 

2002 av Skolverket (Skolverket, 2003a). 

Svaret på en fråga via e-post till Ingela Nyman, om vad som menades med berörda skolor och 

varför de är så få som har hört talas om materialet är:  

Det stämmer att marknadsföringen av ”Språket lyfter” inte varit effektiv. En 
utvärdering som Skolverket gjort visar att materialet nått 50 procent av lärarna. 
Sedan dess har vi jobbat fram en rapport på uppdrag av regeringen. Experten 
Agneta Gatu Rehnberg kommer nu att på uppdrag av myndigheten arbeta vidare 
med de åtgärdsförslag vi skriver fram. (Nyman, 2004) 

Materialet har varit efterlängtat då skolan tidigare har saknat ett diagnostiskt material som kan 

användas under en längre tid, från förskoleåldern genom hela skolåldern. Diagnosmaterialet är 

inte begränsat till enstaka tillfällen eller skolår utan följer elevernas utveckling kontinuerligt 

genom löpande iakttagelser under längre tid. Då elevens språkliga utveckling börjar tidigt är 

det viktigt att arbeta med den språkliga och kommunikativa utvecklingen redan i förskolan. I 

förskolan arbetas det mycket med den muntliga kommunikationen i form av samtal, 

berättande, högläsning, diskussion och rollspel. Detta är mycket viktigt för elevens 

språkutveckling och ett medvetet förhållningssätt från pedagogens sida till hur 

språkutvecklingen stimuleras är av avgörande betydelse för elever med ett annat förstaspråk 

än svenska, likväl för elever med svenska som förstaspråk (Skolverket, 2003c). 

Materialet ser till hela den skriftspråkliga utvecklingen, vilket innefattar både läs och skriv 

situationer till skillnad mot LUS som har fokus på läsandet. Observationsschemat är också 

avsett att användas för alla elever oavsett vilket som är elevernas förstaspråk. 

Språkutvecklingen ser lite annorlunda ut för två- eller flerspråkiga elever i jämförelse med de 

enspråkiga eleverna. Det är då viktigt att dessa elevers språkutveckling beskrivs och 

analyseras utifrån ett flerspråkigt perspektiv och inte ur majoritetsspråkets synvinkel. Det är 

en stor fördel att samma observationsschema kan användas av både modersmålsläraren och 

andraspråksläraren. Genom detta blir det lätt för pedagogerna att utifrån sina iakttagelser 

förstå elevens skriftspråkliga utveckling även om eleven är flerspråkig (Skolverket, 2003c). 

I Jönköpings kommun har man god erfarenhet av materialet. Vid uppstarten gjordes 120 

observationer utifrån diagnosmaterialet ”Språket lyfter” på 28 olika språk. De använde det 

svenska materialet men fyllde i observationer utifrån det bedömda språket. Erfarenheten 
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visade att de enbart kan få en rättvis bild över de flerspråkiga elevernas språkutveckling 

genom att observera språkutvecklingen utifrån de olika språkens perspektiv. De fann ett antal 

varianter på flerspråkigheten, allt från elever som hade ungefär samma språkliga nivå på båda 

språken, elever med stark svenska men svagt modersmål, till starkt modersmål men svag 

svenska. Utifrån analysen kunde de finna elever med hög intellektuell nivå, som gjorde 

väldigt dåligt ifrån sig på svenska diagnosen. För dessa elever kan det lätt bli fel åtgärder om 

pedagogen inte har helheten klar för sig. En annan intressant reflektion att göra utifrån detta är 

att läsinlärningen bör ske på det språk eleven behärskar bäst. Eleven behöver då bara knäcka 

läskoden en gång med kopplingen mellan ljud och bokstav. När väl koden är knäckt överförs 

denna kunskap till de andra språken (Skolverket, 2003b). 
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6. Metod 

I metoddelen beskriver vi hur vi har gått till väga när vi gjort vår studie. Det gör vi genom att 

diskutera den litteratur och metod vi valt samt genom att ta upp pilotintervju och urval. Vi 

beskriver också hur vi förberett oss, om genomförandet och om etiska ställningstaganden.  

6.1. Metodbeskrivning 

För att nå ett resultat som kan tänkas besvara vår frågeställning och ge förståelse av 

problemområdet, har vi valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av enkäter. Det är inte 

statistik över skolors användning av LUS-boken vi vill åt, utan ambitionen är att få veta hur 

pedagoger ser på problemområdet för att ge och skapa förståelse och kunskap. Enkäter 

används oftast vid kvantitativa studier men beroende på frågornas art, anser vi oss få svar som 

speglar fakta, erfarenheter, känslor och åsikter. De enkäter vi använt oss av innehåller 

ostrukturerade frågor och har därför inga färdiga svarsalternativ. Vår enkät saknar variation, 

för att samtliga informanter ska svara på lika frågor. Det finns vid varje fråga en ledig plats att 

svara på men om det inte räcker hänvisas man till att använda baksidan. Utrymmet på enkäten 

kan också ses som en begränsning. Vi har för att i största möjliga mån undvika missförstånd, 

följt Jan Trosts alternativ och därför har varje enkät ett följebrev där vi mer utförligt förklarar 

begrepp och ord, se Bilaga 1 (Burell & Kylen, 2003; Trost, 1994).   

I våra forskningsetiska principer tar vi hänsyn till och tänker på att inte röja namn på 

informanter eller vilken skola de är verksamma på. Informanter vi haft till vår hjälp är utvalda 

och vi har valt att behandla svaren på enkäten konfidentiellt. Vi har upplyst informanterna om 

vad svaren ska användas till och vad som är syftet med vår undersökning. Resultatet som 

presenteras ges utan egna värderingar, om inte annat framgår av texten (Vetenskapsrådet, 

1990). 

Ytterligare en metod vi använt oss av är egen läsning. Läsningen har gett oss faktakunskap 

och orienterat oss i djungeln av böcker, rapporter och tidskrifter. Det finns en stor mängd 

litteratur, artiklar och forskning om läsinlärning att tillgå. Det är viktigt att hålla fast vid de 

syften vår studie har och försöka välja det som direkt rör vårt ämne och det som berör, enligt 

oss, angränsande områden. Den mest självklara boken har varit Nya LUS-boken då det är just 

läsutvecklingsschemat vi vill studera. Det har varit svårt att finna kritiska röster men efter en 
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tids arbete med detta har vi funnit det. Efter att vi själva läst in oss om barns skriftspråklighet, 

via en mängd litteratur, enades vi om att studien behövde belysa metoder för läsinlärning, 

läsprocesser och tidigare forskning (Burell & Kylen, 2003). 

I vårt upplägg av uppsatsen har vi utgått från böckerna ”Rapporter och uppsatser” (Backman, 

1998), ”Examensarbetet i lärarutbildningen” (Johansson & Svedner, 2001) och ”Metoder för 

undersökande arbete, Sjustegsmodellen” (Burell & Kylen, 2003). 

6.2. Pilotstudie 

Syftet med en pilotstudie är att verifiera att metoden för undersökningen är genomförbar och 

ger det önskade resultatet menar Runa Patel & Bo Davidsson. Viktiga delar i pilotstudien eller 

förundersökning som den också benämns är att få feedback på utformningen av frågor som 

ställs. Det är väsentligt att frågorna inte är otydliga utan att de är formulerade så att de tolkas 

rätt och ger svar som är värdefulla för undersökningen (Patel & Davidsson, 1994). 

Pilotundersökningen genomfördes i två steg. Efter att vi själva vänt och vridit på 

frågeställningarna ett antal gånger, lät vi i ett första steg våra respektive som inte är insatta i 

analysverktyg att ge oss synpunkter på frågorna. Ur detta kom ett antal bra synpunkter som vi 

korrigerade våra frågor med. I nästa steg besökte vi två pedagoger som fick ta del av frågorna 

och de svarade först skriftligt och därefter gick vi igenom svaren tillsammans för att förstå hur 

de tolkat frågorna. Vi kunde konstatera att våra frågor fungerade över förväntan. Svaren i 

pilotstudien var av sådan kvalité att vi har valt att ta med dessa i undersökningen. 

6.3. Förberedelse, urval och genomförande 

När en empirisk studie ska göras med hjälp av enkäter är det viktigt att dessa är väl 

genomtänkta och välformulerade. De svar vi söker ska kunna fås genom de frågor vi skapat. 

När detta arbete kändes färdigt sökte vi reda på pedagoger som kunde ge oss en rättvis bild av 

problemområdet. Det gjorde vi genom egen kännedom på skolor samt genom vår tid på 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

Vi började med att kontakta respektive rektor/områdesansvarig för att få tillstånd att 

genomföra undersökningen bland personalen. Sedan tog vi kontakt med, av oss, valda 

pedagoger via telefon och via e-post. När de accepterat att deltaga fick de materialet som 
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bestod i ett informationsbrev och en enkät med frågor. Det har varit olika hur de velat få 

materialet levererat. Några har vi personligen lämnat till medan andra har valt att få det 

elektroniskt. I informationsbrevet skrev vi om att vår studie är i linje med de etiska regler som 

föreligger en undersökning som denna, samt när vi önskade få tillbaka deras svar. I brevet 

framkom också att vi kan komma behöva komplettera enkätsvaren med ytterligare 

intervjufrågor. Flertalet av enkätsvaren följde vi upp med ett samtal i samband med 

överlämnade av den ifyllda enkäten för att förvissa oss om att pedagogerna hade uppfattat 

frågorna korrekt. Jan Trost menar att en felsägning eller ett missförstånd kan tänkas påverka 

analysen (Trost, 1994). 

Denna studies definition av population är, analysverktygserfarna pedagoger inom grundskolan 

i Sverige som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med LUS. Enligt Trost är det viktigt att 

som intervjuare själv ställa sig frågor om vem eller vilka informanter som behövs i 

undersökningen. Från början var vår avsikt att tio pedagoger skulle deltaga och dessa valdes 

ut via tidigare kontakter vi har. Några avböjde på grund av tidsbrist.  I ett tidigt skede under 

undersökningens gång, valde vi då att utöka underlaget till att 20 pedagoger deltog för att få 

ett bredare material (Trost, 1994).  

6.4. Databearbetning och tillförlitlighet 

Antalet svar vi fått in ger en rättvis bild av de frågor vi hade på enkäten. På grund av att vi 

själva är pedagoger, barnskötare i grunden, samt föräldrar, kan det tänkas att vi inte är helt 

objektiva. Vi har själva en uppfattning om LUS. Men vi anser att frågorna svarar på det vi vill 

ta reda på. Något som vi tänkte genom ordentligt var hur vi skulle hantera den rådata vi 

samlat in. Vi vill få ut mesta möjliga av enkätsvaren därför blev det viktigt för oss att samköra 

samtliga svar på den enskilda frågan. För att få en överskådlig bild har vi utifrån varje enskild 

fråga gjort en tankekarta med hjälp av postitlappar där den enskilda pedagogens svar fanns 

nedskrivet. I enighet med Trosts exempel på att ge varje informant ett identitetsnummer, fick 

systematiskt varje pedagogs svar en siffra som kan följas genom de nio frågorna i enkäten. 

Nästa steg blev att finna kategorier, likheter och skillnader samt att tänka på vår frågeställning 

och på syftet med studien. Presentationen av resultatet ska ge svar som kan förstås från flera 

infallsvinklar såsom litteratur, skolans pedagoger samt kritiker (Trost, 1994).    
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7. Resultat 

Resultatet i vår undersökning visar att svaren i vissa frågor skiljer mellan pedagoger på skolor 

med elever som har svenska som modersmål och skolor med stor andel flerspråkiga elever. 

Då slumpen gjort att vi har tio pedagoger från vardera kategorin och vi har sett skillnader i 

svaren, väljer vi att i vissa frågor gruppera svaren i två kategorier. Vi benämner kategorierna 

”svenska som modersmål” och ”flerspråkig” i resultatredovisningen. Resultatet kommer från 

nio skolor belägna i fyra kommuner. 

7.1. Tar analysverktyg hänsyn till elevers olika modersmål/hemspråk, 
erfarenheter, kunskaper och förståelse av skriftspråket? 

På frågan om analysverktyget LUS tar hänsyn till elevers olika modersmål/hemspråk, 

erfarenheter, kunskaper och förståelse av skriftspråket svarade majoriteten i kategorin 

”svenska som modersmål” att de inte har några erfarenheter. De tankar som kom fram i 

svaren var att LUS borde fungera även på flerspråkiga elever. Ett förslag var att översätta 

LUS-punkterna till andra modersmål. Ett par pedagoger reflekterar dock över att LUS främst 

är anpassat till elever med svenska som modersmål. Utifrån enkätsvaren kan vi konstatera att 

det fanns nästintill obefintlig erfarenhet i denna kategori kring just denna frågeställning.  

I kategorin ”flerspråkig” gick det att finna betydligt mer erfarenhet av hur LUS fungerar på 

flerspråkiga elever. Det kom ett stor ”NEJ” som svar från samtliga pedagoger och som följd 

av detta kom uttömmande motiveringar varför LUS inte tog hänsyn till dessa elever.  

Budskapet var att LUS är bra på att bedöma läsutvecklingen på svenska, men då ser man inte 

till helheten i individens utveckling. Pedagogerna i kategorin ”flerspråkig” framhävde att 

förförståelsen av språket är viktigt, liksom ordförståelse, och eftersom dessa elever kan vara 

bra på sitt hemspråk men lite sämre på det svenska språket är risken stor för felbedömning. 

Erfarenheten från denna kategori är att många flerspråkiga elever misslyckas i alla lästester 

när det gäller förståelsen då dessa är anpassade till det svenska språket. På grund av detta 

anser de att om LUS ska fungera i praktiken måste användandet ske i ett nära samarbete 

mellan svenskläraren och modersmålsläraren. De framhåller att det är viktigt att ha uppsikt 

över elevens läsutveckling i både svenska och modersmål. Några tyckte att LUS även borde 

finnas på modersmålet. En intressant åsikt som framkom var intresset att diskutera om på 

vilket språk elever ska lästestas. 



Läsförståelse är nyckeln till framgång.   
 

21  

I uppsatsens teoridel finns att läsa om Skolverkets nya diagnostiska material ”Språket lyfter” 

vilket är anpassat till flerspråkiga elever och elever med språksvårigheter. Materialet är 

bredare än LUS då det ser till hela den skriftspråkliga utvecklingen inkluderat skriften. 

Skolverket gav ut materialet för några år sedan och vi ansåg det vara intressant att ta reda på i 

vilken omfattning pedagogerna kände till detta. Det fanns till synes ingen skillnad mellan 

kategorierna och vi konstaterar att hälften av dem aldrig hört talas om det, medan den andra 

hälften hört namnet men inte visste mer. 

7.2. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med analysverktyget? 

På frågan om vilka fördelar det är med att använda läsutvecklingsschemat, LUS, var det ingen 

tydlig skillnad i svaren mellan kategorierna. Fördelar som framkom var att det är tydligt och 

lätt för både vuxna och elever att se läsutvecklingens framsteg. Noterbart är att ingen pedagog 

angav att LUS fångade upp problem med läsförståelse utan de valde att beskriva att fördelen 

med LUS är att det speglar läsutvecklingens framsteg. En tydlig åsikt var att det är viktigt att 

synliggöra läsutvecklingen, vilket de anser att LUS gör. Några uppmärksammade även att 

LUS synliggör elevens lärande på ett positivt sätt.  

Fördelarna är att man har en naturlig koll och synliggör elevernas 
läsutveckling. Det är då lätt att anpassa skönlitteratur som för dem vidare i sin 
läsutveckling. Man ser även när en elevs läsutveckling är avvikande eller 
stannar upp. 

Pedagogerna tycker att de får hjälp genom användandet av LUS med att välja lämplig 

litteratur som främjar läsutvecklingen, likaså att det är en fördel att LUS täcker hela 

grundskoleperioden så att LUS’andet kan följa eleverna mellan årskurser och pedagoger. 

Positivt är att LUS är väldokumenterat genom handböcker, videoband och CD skivor. En 

reflektion som framkom var att en pedagog anser att det skulle vara en fördel om en hel 

kommuns skolor använder sig av samma analysverktyg. 

När det gäller nackdelar med att använda LUS var det hälften i kategorin ”svenska som 

modersmål” som inte såg några nackdelar, medan majoriteten i den ”flerspråkiga” hade 

dokumenterat nackdelar. När det gäller de dokumenterade nackdelarna var det ingen skillnad 

mellan de två kategorierna. Ett genomgående svar var att det finns risk för subjektiva 

bedömningar och att det är svårt att bestämma exakt nivå. Några pedagoger efterlyser fler 
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givna texter under punkterna i schemat. Ytterligare en synpunkt var att resultatet kan variera 

utifrån när, var och tillsammans med vilken vuxen testet genomförs. På frågan om nackdelar 

framkom även att användandet av LUS är tidskrävande.   

De flesta av undersökningens pedagoger hävdar att om LUS ska användas måste skolans 

personal ha god kunskap om samt vara förtrogen med materialet, först då blir det en hjälp i 

arbetet med läsutveckling.  

En pedagog från kategorin ”svenska som modersmål” framförde kritik över att olika 

analysverktyg används på olika skolor och för olika stadier.  

Det jag ser som en nackdel är att olika skolor och stadier tar fram egna 
analysinstrument, som bara ”konstruktörerna” är insatta i. Detta gör det svårt 
för nyanställd personal. De är även besvärligt för föräldrar att ta del av olika 
”hemmagjorda” analysverktyg.  

Vidare skriver pedagogen; 

Våra chefer är tyvärr mycket okunniga. Kompetensutvecklingstid har tagits till 
att utveckla ett eget verktyg enbart för lågstadiet. De har ej kunskap om att bra 
verktyg finns. Jag har gott över till LUS, eftersom jag ser så många fördelar. 
Jag tycker inte att det är lärares primära arbete att göra de egna verktygen, 
utan det primära är att vi skickligt kan använda våra verktyg och vidta 
åtgärder, när så krävs. 

På frågan om skolan använde sig av andra analysverktyg än LUS har de flesta angivit minst 

två andra verktyg och vi har inte kunnat urskilja någon skillnad mellan kategorierna. De 

analysverktyg som återkom ofta i svaren var DLS (Diagnostiska läs- och skrivprov) och H4 

(Läsprov). Sammanlagt angavs ett tiotal olika analysverktyg. 

7.3. Vad finns det för syfte med analysverktyget, vad avser det mäta och i 
vilken utsträckning kan det bli fel? 

På frågan om vad syftet är med analysverktyget LUS ansågs att främsta syftet är att 

synliggöra var den enskilde eleven befinner sig i sin läsutveckling samt att LUS analyserar 

elevens fortskridande läsutveckling. Syftet är också att LUS ska uppmärksamma om 

läsutveckling avtar eller stannar upp för att då snabbt kunna sätta in åtgärder. Genom att följa 

läsutvecklingen kan pedagogen ligga steget före eleven vid planering av läsinlärningen. 
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Pedagogerna ansåg att analysverktyget mäter läsutvecklingen. Noterbart är att två pedagoger 

ur kategorin ”svenska som modersmål” ansåg att det också mäter läsförståelse.  

På frågan om vem LUS gagnar, fick vi en mängd olika kombinationer. Några anser att det är 

elev och förälder, andra endast pedagogen, en tredje grupp tycker pedagog, förälder och elev, 

några anser elev och pedagog och så vidare. Det var ingen skillnad mellan kategorierna. 

Dock är jag tveksam till att elev och förälder ska ha all information om LUS. 
LUS är ett hjälpmedel för mig som lärare. 

Det gagnar elev, förälder och pedagog. Man ser barnets utveckling. 

Vi frågade om vilka risker det finns att ett resultat ur LUS blir fel. Av svaren framkom att 

risken att pricka fel vid bedömningen är stor, då schemat är subjektivt. Felbedömningen kan 

leda till att eleven inte får det stöd som behövs. Förslag framkom från pedagogerna att det 

vore bra med fler givna texter till LUS-punkterna för att få en mer rättvis bedömning av 

eleverna. En stor risk som framhävs, som kan leda till felbedömningar, är att pedagogen inte 

är van vid LUS eller har bristande kunskaper om materialet, likaså att det är viktigt att ha god 

kunskap i grunderna om läsning och läsutveckling. 

Om läraren som bedömer eleven inte är helt insatt i vad punkterna står för. Om 
eleven placeras för högt på LUS och eleven dessutom byter ansvarig lärare kan 
det hända att eleven inte får den pedagogiska hjälp som den kanske är i behov 
av. 

Om personkemin mellan elev och pedagog inte är bra finns det risk för att resultatet blir 

felaktigt likaså när pedagogen känner eleverna väl kan det medföra att bedömningen blir mer 

positiv än det faktiska läget. En pedagog framhåller en risk om läsutvecklingsschemat 

används för att jämföra olika elever med varandra.  

Svaren från kategorierna är likvärdiga med undantag att från den ”flerspråkiga” kategorin 

framförs risker med att bedömningen kan bli felaktig för de flerspråkiga eleverna då hänsyn 

inte tas till att elever har olika förutsättningar. De reflekterar också över risken att LUS-

schemat säger att de kan läsa, men förstår eleven det svenska språket och hur är det egentligen 

med ord- och läsförståelsen? 

Nästa frågeställning är om pedagogerna anser att Nya LUS-boken är komplett, eller om det 

saknas delar. I svaren på denna frågeställning ser vi en skillnad mellan kategorierna på det 
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sättet att majoriteten i ”svenska som modersmål” inte saknade något medan majoriteten i den 

”flerspråkiga” ansåg att LUS inte var komplett. Det var samstämmiga synpunkter om att LUS 

saknar stöd för läsförståelsen och ordförståelse och att LUS inte ser till hela elevens 

utveckling. I båda kategorierna ansågs det att Nya LUS-boken var bättre än den gamla då man 

i den senare versionen tagit tillvara på många års erfarenheter. 

7.4. Vilken betydelse har analysverktyget för elevers utveckling av sitt 
skriftspråk? 

På frågan om vilken betydelse analysverktyget har för elevers utveckling i skriftspråket fann 

vi inga skillnader i svaren mellan de två kategorierna.  

LUS i säg har ingen betydelse för själva läsutvecklingen. Det som är betydelse 
fullt är läsandet. LUS är ett analysverktyg som kan hjälpa oss att förstå. 

Ändå anser pedagogerna att analysverktyg leder till att den skriftspråkliga utvecklingen 

stimuleras genom att det med analysverktyg fokuseras på utvecklingen och bygger upp en 

medvetenhet hos pedagogerna om hur viktigt det är. Flera av pedagogerna poängterar att all 

läsning och skrivning stimulerar den skriftspråkliga utvecklingen.  

LUS anses som en bra byggsten i den skriftspråkliga utvecklingen som dock behövs 

kompletteras med ytterligare verktyg. Det framkommer att det är viktigt att pedagogen har 

förmågan att utnyttja LUS på rätt sätt så att man automatiskt blir observant på elever och 

deras behov i den dagliga verksamheten. LUS anses som ett bra verktyg att nyttja för att sätta 

upp individuella delmål för eleverna.  

På frågan om den enskilda elevens läsutvecklingsschema presenteras för föräldrar så svarade 

majoriteten att de ansåg det viktigt att presentera detta och det skedde under 

utvecklingssamtal, men det fanns även avvikande åsikter. 

Jag har inte presenterat LUS-resultaten för någon förälder. Det har inte känts 
nödvändigt eftersom mina elever inte haft läs- och skrivproblem som gjort att det 
känts nödvändigt. 
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8. Analys och Diskussion 

I vårt resultat kan vi se att det i enskilda frågor klart skiljer i uppfattning och erfarenhet kring 

analysverktyg när vi jämför pedagoger från skolor med huvuddelen elever med ”svenska som 

modersmål” och skolor med stort antal ”flerspråkiga” elever. Denna skillnad var inget vi 

förutsett utan framkom vid analyseringen av resultatet. Däremot har vi inte sett någon 

väsentlig skillnad mellan skolor eller mellan kommuner.  

8.1. Tar analysverktyg hänsyn till elevers olika modersmål/hemspråk, 
erfarenheter, kunskaper och förståelse av skriftspråket? 

I vår undersökning om analysverktyget LUS tar hänsyn till elevers olika modersmål, 

erfarenheter, kunskaper och förståelse av skriftspråket pekar resultatet klart på att LUS inte tar 

hänsyn till detta, även om det i resultatet framkom två olika uppfattningar. Majoriteten av 

pedagogerna från kategorin ”svenska som modersmål” ansåg att LUS tog hänsyn, men vi tror 

det beror på att de inte kommit i kontakt med flerspråkiga elever i samband med LUS. I Nya 

LUS-boken skriver författaren Sundblad att LUS tar hänsyn till flerspråkiga elever och utan 

praktisk erfarenhet är det lätt att glömma bort att kritiskt granska litteraturen man tar del av 

(Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). Då LUS generellt har fått positiv respons från många 

pedagoger är det lätt att dra förhastade slutsatser och tro att LUS även analyserar 

läsförståelsen. I teorin går det att finna mycket positiva erfarenheter från Oxhagsskolan med 

deras arbete med LUS och flerspråkiga elever (Lööv, 2002). Dock visas utifrån samstämmiga 

resultat från pedagoger med god erfarenhet och detta kompletterat med forskning att LUS inte 

tar hänsyn till de flerspråkiga elevernas förutsättningar. 

Vid arbete med LUS är det viktigt att känna till att LUS måste kompletteras med något 

ytterligare verktyg som analyserar utifrån det flerspråkiga perspektivet.  

I komplementet till Nya LUS-boken refereras till en rapport där författarna av komplementet 

uppfattar att inga uttryckliga invändningar finns mot att LUS används på flerspråkiga elever 

utan enbart förtydliganden och tillägg behövs. I rapporten de refererar till uttrycks det att: 

Det är viktigt att notera att LUS liksom Stockholmsprovet utgår ifrån att barnet 
har svenska som modersmål. Om LUS ska användas för att mäta läsutveckling 
hos flerspråkiga barn måste det föregås och åtföljas av en 
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språkutvecklingsanalys som kan visa barn, föräldrar och pedagoger att 
andraspråket svenska utvecklats genom åren. (Axelsson, Lennartson-Hokkanen 
& Sellgren, 2003, s. 20) 

Det är just detta som kritiken mot LUS riktas mot, att LUS måste kompletteras, men 

författarna till Nya LUS-boken hävdar ändå att LUS tar hänsyn till de flerspråkiga eleverna.   

Vidare i rapporten står: 

För att de tvåspråkiga barnen ska få en likvärdig utbildning jämfört med de 
enspråkigt svensktalande barnen fordras en samsyn på tvåspråkiga barns språk- 
och kunskapsutveckling. Samverkan mellan barn, föräldrar och skola avgör 
sannolikt huruvida barnen eller ungdomarna lyckas i skolan. (Axelsson, 
Lennartson-Hokkanen & Sellgren, 2003, s. 39) 

Det är en viktigt bit att ha med sig denna insikt om flerspråkiga elever i sin verktygslåda som 

pedagog. En annan viktig erfarenhet att ta med sig är att LUS är bra på att bedöma 

läsutvecklingen på svenska, men att LUS inte ser till helheten hos individen och den 

skriftspråkliga utvecklingen.  

En av våra reflektioner handlar om vilken kunskap pedagoger på skolor med majoritet elever 

med ”svenska som modersmål” har. Undersökningen pekar på att risken är större att 

flerspråkiga elever blir felbedömda på dessa skolor på grund av pedagogers låga 

kunskapsnivå och begränsande erfarenheter av flerspråkliga elever. Vi fick intrycket att en del 

av skolorna med en majoritet av elever med svenska som modersmål förnekade eller inte 

låtsades om att sådana problem fanns. Risken är uppenbar att om en flerspråkig elev har 

problem med läsförståelsen på svenska lätt kan bli felanalyserad med felaktiga åtgärder som 

följd på en sådan skola. Detta är en helt ny insikt för oss och inget som vi reflekterat över 

tidigare utan vi har ansett att det måste vara idealiskt för en flerspråkig elev att börja på en 

skola med ”svenska som modersmål”.  

Resultatet påvisar en kritik mot att lästester inte genomförs på lika villkor för ”flerspråkiga” 

elever i jämförelse med elever med ”svenska som modersmål”. En intressant frågeställning att 

arbeta vidare med är på vilket språk flerspråkiga elever ska lästestas. Frågeställningen kan 

analysera vad som är bra och mindre bra med att genomföra lästest på svenska respektive på 

modersmål för att få en rättvis bedömning. 
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Från resultatet konstateras att pedagogerna väl kände till analysverktyget LUS även om några 

inte kände till att det mer än 20 år gamla materialet blivit uppdaterat för några år sedan genom 

den nya LUS-boken. Vad vi sent i vårt arbete upptäckte var att det utkommit ett komplement 

till Nya LUS-boken. Vi blev förvånade av att ingen pedagog reflekterat över detta 

komplement under vårt arbete. Vi funderar över att ett 20 år gammalt verktyg som reviderats, 

två år senare måste kompletteras med hänvisning att delar behöver förtydligas och där man 

bemöter kritik och hävdar att LUS tar hänsyn till läsförståelse och elever med andra 

modersmål än svenska (Allard & Askeljung, 2003).  

Det finns inte så mycket att tillägga. Alla kvaliteter i LUS handlar om att läsa 
med förståelse. (Allard & Askeljung, 2003, s. 13) 

Resultatet visar att många använder sig av DLS (Diagnostiska läs- och skrivprov) som 

skapades på 1960-talet. Däremot var kunskapen nästintill obefintlig kring Skolverkets nya 

diagnostiska material ”Språket lyfter” som är anpassat till flerspråkiga elever och elever med 

språksvårigheter. I teorin framkommer att Skolverket anser att de lyckats mindre bra med 

marknadsföringen av detta material. Det är anmärkningsvärt att ett mer komplett och modernt 

analysverktyg inte får någon större genomslagskraft fast Skolverket står bakom. Den teori och 

den erfarenhet vi tagit del av kring ”Språket lyfter” har bara lovord att ge det diagnostiska 

materialet. Vi kan konstatera att ”Språket lyfter” inte heller har behandlats och inte ens 

nämnts i vår pedagogiska utbildning. 

Detta visar sig vara ett signifikant problem för skolan att den inte går hand i hand med 

forskningen. När det gäller litteratur och forskning kring den skriftspråkliga förståelsen har 

den formligen exploderat den senaste tiden. Vi blev positiv överraskade av den mängd 

litteratur och rapporter som finns kring lärandet och då framförallt all nyskriven litteratur och 

forskning och vi är övertygade att det finns mycket att ta lärdom av. Vår reflektion är att det 

är en tung och lång process att få denna nya kunskap överförd och utnyttjad i skolan. 

8.2. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med analysverktyget? 

Samstämmiga fördelar som framkom om analysverktyget LUS är att det är ett tydligt och 

lättanvänt analysverktyg. Ur detta drar vi slutsatsen att LUS är ett bra analysverktyg bara man 

känner till dess begränsningar. En sådan begränsning som klart framkommer är att LUS visar 

läsutvecklingen medan den inte alls är lika bra på att identifiera läsförståelsen. Även på denna 
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frågeställning ser vi en skillnad mellan de två kategorierna, där hälften av kategorin ”svenska 

som modersmål” inte ser några problem med LUS medan samtliga pedagoger från den 

”flerspråkiga” kategorin ser nackdelar. Flertalet av nackdelarna som framkom handlade om 

reflektioner kring analyseringen av flerspråkiga barn där läsförståelsen också är en mycket 

viktig del. Att en del av pedagogerna i kategorin ”svenska som modersmål” inte såg några 

nackdelar tror vi beror på att de inte kommit i kontakt med flerspråkiga elever med svag 

läsutveckling eller elever med läs- och skrivproblem. En av anledningarna till att det finns ett 

komplement till Nya LUS-boken är pedagogers varierande tolkningar av punkterna i schemat. 

Uppkomsten av dessa varierande feltolkningar har, enligt författarna till komplementet, med 

pedagogers omedvetna föreställningar att göra. Föreställningar om innebörden av olika 

begrepp som figurerar inom skolvärlden (Allard & Askeljung, 2003). Detta kan tolkas som en 

nedvärdering av kompetenta pedagoger samt att materialets brister tillskrivs användarna.  

Ur resultatet framkommer viktig kunskap om att LUS inte är komplett vid bedömning av 

läsförmågan. LUS är bra på att bedöma läsutveckling men inte läsförståelse.  

En intressant frågeställning att arbeta vidare med är i vilken utsträckning man använder sig av 

samma analysmetoder inom ett större distrikt, såsom rektorsområde eller kommun. Det borde 

vara en stor fördel att använda sig av samma metoder inom ett större område så att pedagoger 

som är verksamma inom det är väl bekanta med metoden som används.  

Det framkom också tydligt att en mycket viktig fråga att arbeta med är att se till att skolan har 

goda kunskaper om analysverktyget och att pedagogerna är väl förtrogna med hur materialet 

fungerar. En okunskap eller nonchalant inställning kan ge förödande konsekvenser för den 

enskilda eleven. Den pedagog som svarade att ”tyvärr så är våra chefer mycket okunniga i 

ämnet” har en tung uppförsbacke framför sig när man inte har förståelsen i ledningen. Det 

skulle vara intressant att vidare undersöka vilken kunskap ledarna/rektorerna har på skolorna 

om arbetet med analysverktyg och vilka konsekvenser det kan leda till om ledarna/rektorerna 

har dålig förståelse. 

Erfarenheten att de flesta av pedagogerna använder minst två andra analysverktyg som 

komplement till LUS är värdefull kunskap och visar svårigheten att hitta heltäckande 

analysverktyg. I vår pedagogiska utbildning har vi bara berört LUS, vilket vi nu ser som en 
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svaghet. Pedagogisk utbildning borde göra blivande pedagoger mer uppmärksamma på att det 

finns andra alternativ och komplement till LUS.  

8.3. Vad finns det för syfte med analysverktyget, vad avser det mäta och i 
vilken utsträckning kan det bli fel? 

Den samlade bilden som växte fram ur resultatet är att analysverktyget LUS främsta syfte är 

att synliggöra var den enskilde eleven befinner sig i sin läsutveckling, samt analysera elevens 

fortskridande läsutveckling. Lika tydligt som att detta var ett syfte med LUS framkom det i 

undersökningen att LUS inte var något bra verktyg att mäta läsförståelse med. Detta är en 

intressant iakttagelse då författarna till Nya LUS-boken hävdar att LUS också mäter 

läsförståelsen (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). Vi sätter dock stor tilltro till 

pedagogernas svar speciellt då denna kritik framfördes utan någon direkt frågeställning kring 

detta. Det är mycket vikigt att vara medveten om att det finns stor risk att LUS bara mäter 

läsutveckling och inte läsförståelse. I inledningen av detta arbete antog vi att LUS hanterade 

läsförståelsen, men genom teorin och analysen av resultaten i vår undersökning har vår 

uppfattning definitivt förändrats.  

I resultatet framkommer att största risken att bedömningen med LUS blir fel ligger hos 

pedagogen. Det är framförallt analysverktygets subjektivitet i bedömningen som utgör risken 

och det är avgörande vilken kunskap och erfarenhet pedagogen har. Det är viktigt att inte en 

enskild pedagog bedömer utan att ett arbetslag med dess samlade erfarenhet utför detta 

tillsammans. Speciellt vikigt är det om det finns pedagoger med begränsad erfarenhet. Detta 

borde främja en mer jämn bedömning mellan elever och klasser. 

Reflektionen från en pedagog att resultatet kan bli fel om personkemin inte stämmer mellan 

elev och pedagog är en viktig synpunkt vid bedömning av LUS. Även här ser vi fördelar med 

att LUS-bedömningen sker i arbetslag och inte av en individuell pedagog. 

Innan vi gjorde vår undersökning hade vi inte insett att den enskilda pedagogen var en så 

viktig och kritisk resurs för resultatet. Vi utgick ifrån att LUS var ett större stöd och såg till att 

inga större misstag gjordes.  
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8.4. Vilken betydelse har analysverktyget för elevers utveckling av sitt 
skriftspråk? 

Analysverktygens betydelse för elevers skriftspråkliga utveckling beror främst på att 

verktygen följer elevens utvecklingsprocess och snabbt kan tydliggöra om den stannar upp 

och insatser behöver sättas in. Vi tror att användningen av ett analysverktyg bidrar till att 

pedagoger fokuserar mer på att bevaka utvecklingen och bli mer observant på elever och 

deras behov. 

8.5. Slutdiskussion  

När det gäller den skriftspråkliga utvecklingen och förståelsen av den ser vi att det skett en 

utveckling från framställning som en produkt till att det numera ses som en processutveckling. 

Som vi tidigare noterat har det hänt mycket inom teorin och vi kan konstatera att det idag 

finns en mångfald av bedömningskedjor. Vi ser också att lärarutbildningen kring barns 

språkutveckling inte hänger med teoribildningen. Det viktigaste är inte vilket verktyg som 

används utan att man verkligen är förtrogen med det verktyg man använder och framför allt 

också är mycket medveten om verktygets begränsningar och brister. När en pedagog 

konfronteras med nya sätt att bedöma elevers läsutveckling och läsförståelse är det viktigt att 

vara kritisk och inte endast tro på vad någon annan säger utan ständigt och kritiskt utvärdera 

sina metoder och tillvägagångssätt i undervisningen. 

På samma sätt som Smith (2000) skriver att elever behöver meningsfulla texter för att lära sig 

läsa är det viktigt att bedöma elever utifrån texter som intresserar och berör den enskilda 

eleven. Med detta resonemang inser vi också att det är viktigt med analysmaterial som utgår 

ifrån respektive elevs språkliga bakgrund samt förutsättningar. I vårt resonemang får vi stöd 

av Dahlbergs åsikter i teoridelen (Dahlberg, 1989).  

De största bristerna med LUS är att det inte mäter läsförståelse, samt att den brister i hänsyn 

till flerspråkiga elevers olika förutsättningar. Detta är väsentliga erfarenheter som bör 

uppmärksammas och diskuteras både bland verksamma pedagoger och blivande pedagoger.  

Vi tycker oss ha fått svar på de frågeställningar som vi i undersökningen utgått ifrån. De 

pedagoger som deltagit i enkätundersökningen har sammanslaget den kunskap och erfarenhet 

som efterfrågas i frågeställningen. Därför känns resultatet tillförlitligt. Det var en slump att 
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antalet pedagoger med erfarenhet av elever med annat modersmål än svenska blev till hälften 

representerade, medan representationen av skolor från områden med olika bakgrund och 

förutsättningar var planerad. Den forskning som vi har tagit del av har gett oss stöd att tolka, 

förstå och belysa vår analys och det är rimligt att dra de slutsatser som görs. Ett citat som 

skildrar pedagogers roll är följande:     

Vi tror att läraryrket håller på att skifta från en hur- till en vad-kultur, varvid 
betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till mål och 
resultat, från hur lärare gör till vad eleverna erfar, från att hinna med 
läroboken till att utveckla elevers förmågor och förhållningssätt, från att se 
förmågor och förhållningssätt som vackra ord i läroplanen till att få insikt i 
deras beskaffenhet och vägledas av dylika insikter i den professionella 
gärningen. (Carlgren & Marton, 2000, s. 23) 

Pedagogers viktigaste uppgift förblir att bidra till elevernas lärande genom förståelse av hur 

eleverna fungerar och insikten om vad som krävs för att de ska utvecklas till kompetenta 

individer. En av de viktigaste nycklarna till framgång är läsförståelse. 
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Bilaga 1, Missivbrev och enkät 
 
Hej, vi är två studenter, Åza Lundgren och Marie Svennberg, som vid Linköpings 
universitet, Campus Norrköping läser till lärare. Under vecka 14-25 arbetar vi 
med vårt examensarbete, i form av en c-uppsats. I den ämnar vi behandla 
pedagogiska analysverktyg med fokus på Nya LUS-boken, med dess 
läsutvecklingsschema.  
 
För att få en bild av verkligheten ute på skolor vill vi ge utvalda pedagoger en 
enkät med frågor rörande vårt ämne. Vi kan komma att behöva komplettera 
enkätsvaren med yttligare intervjufrågor med de pedagoger som svarat på 
enkäten.  
 
Till vårt ämne behöver vi era tankar och uppfattningar om vårt valda ämne. Innan 
du tar dig tid att svara på våra frågor vill vi i följande punkter, förtydliga vissa 
ord och begrepp vi använder i enkäten:  
 

•  LUS, det är läsutvecklingsschemat som Nya LUS-boken behandlar. 
•  När vi använder begreppet skriftspråk, menar vi tal, skrift och 

läsförmåga. 
•  I fråga 3 skriver vi om hänsyner, vi är då bl.a. intresserade av elever med 

ytterligare språk än svenska. Med erfarenheter menar vi det sociala och 
emotionella bagaget som elever har med sig till skolan. 

•  I fråga 6 är vi ute efter syfte/syften med LUS. Hjälper eller stjälper 
detta avprickningsschema. Vi har reflekterat mycket runt debatten om 
att skolan analyserar och diagnostiserar för mycket.  

 
Vi följer de etiska regler som föreligger intervjuer och enkätsvar och vi har 
båda två skrivit under tystnadsplikt. Inga namn på personer kommer att röjas, 
inte heller skolans namn eller plats. Om vi vid behov gör en muntlig intervju 
önskar vi använda oss av bandspelare, vill ni att dessa raderas efter 
transkription uppfyller vi er önskan.    
 
Svar önskas senast…………………………… 
 
 
 
Vänliga hälsningar Åza Lundgren och Marie Svennberg.  
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1. Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar, med att använda 
läsutvecklingsschemat, LUS? 
 
 
2. Vilka risker finns det att ett resultat från läsutvecklingsschemat LUS blir 
fel? 
  
 
3. Tycker du att läsutvecklingsschemat, LUS, tar hänsyn till elevers olika 
modersmål/hemspråk, erfarenheter och förståelse av skriftspråket? 
 
 
4. Presenteras det enskilda elevens läsutvecklingsschema för 
föräldrar/vårdnadshavare? Om nej, varför inte det? 
 
 
 
5. Anser du att Nya LUS-boken är komplett? Saknar du bitar/delar och i så fall 
beskriv vilka det är? 
 
 
 
6. Vad anser du är syftet med LUS? Vad ämnar det mäta och vem/vilka gagnar 
det?  
 
 
7. Vilken betydelse anser du att analysverktyget har för elevers utveckling i 
skriftspråket? 
 
 
 
8. Använder din skola sig av andra analysverktyg än LUS? I så fall vilka?  
 
 
 
9. Känner du till Skolverkets diagnostiska material ”Språket lyfter”? Om du gör 
det, berätta. 
 


