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Abstract
In Sweden, a compulsory national assessment of all students’ reading skills has been implemented by
the National Agency at the end of 1st grade to improve early identification of students in need of extra
support in their reading development. The purpose of the present study was to evaluate to what extent
the compulsory criterion-referenced assessment identifies children with poor reading skills in
comparison to two commonly used standardized and norm-referenced assessment materials measuring
word reading skills and reading comprehension. Fifty-three Swedish students participated in the
compulsory national assessment at the end of 1st grade and were administered the norm-referenced
assessments of reading comprehension and word reading at the beginning of grade 2. Furthermore, a
survey was distributed to 27 teachers in primary school to explore teachers’ experiences of using the
compulsory national assessment in grade 1. Results indicated that the national compulsory assessment
in grade 1 only identified 8 % of the students identified with reading comprehension difficulties and
weak word reading skills in the norm-referenced standardized assessment in grade 2. A majority (70
%) of the teachers question the criterion based national assessments’ capacity to identify children at
risk in their reading development. Implications for early identification of reading difficulties in
Swedish primary school are discussed.
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till uppdelning men det är svårt att avgöra exakt vem som gjort vad, eftersom vi båda
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Inledning

Skolverket som förvaltningsmyndighet ska arbeta för att alla elever i svensk skola ska
erbjudas en likvärdig utbildning av god kvalité (Skolverket, 2014). I Lgr11 beskrivs i
skolans uppdrag att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov samt att
skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen
(Skolverket, 2011). För att säkerställa detta tillhandahåller Skolverket (2016) ett
obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1 som består av två olika ämnesmaterial:
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och Bedömningsstöd i taluppfattning.
Elevernas resultat från bedömningsstödet ska ligga till grund för att skolan snabbt ska
kunna sätta in eventuella stödinsatser.

Det har varit en diskussion i tidskriften Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter om
svårigheten med att identifiera elever med svag läsförmåga genom Skolverkets
bedömningsstöd. Specialpedagogen Drougge (2017) tar upp att elevernas
avkodningsförmåga inte analyseras på ett tillfredsställande sätt med Skolverkets
bedömningsstöd i avstämning A för årskurs 1. Det krävs en mer fördjupad kartläggning
för att upptäcka eventuella avkodningssvårigheter. De lågt satta kraven i
bedömningsstödet gör att elever i behov av stöd inte fångas upp utan att behöva göra
kompletterande screeningar som exempelvis H4 Läshastighetstest. Som exempel ger
Fridolfsson (2018) att elever som endast läser 21 ord per minut klarar målen i
bedömningsstödet, vilket inte stämmer med god avkodning enligt manualen i H4. Även
Jönsson och Nilsson (2018) påpekar andra faror med införandet av bedömningsstödet,
exempelvis att undervisningstid försvinner då genomförandet av bedömningsstödet är
tidskrävande. De varnar även för att fokus läggs på att identifiera enskilda elevers
svårigheter och hur dessa svårigheter ska kompenseras istället för att fokusera på den
grundläggande undervisningen och att så få elever som möjligt ska hamna i svårigheter.

Vår studie väljer därför att närmare analysera Skolverkets bedömningsstöd och då enbart
Skolverkets bedömningsstöd i läsutveckling, hädanefter kallat bedömningsstödet. Vi har
själva använt bedömningsstödet och upplever att det är tidskrävande och omfattande att
genomföra, då bedömningsstödet ska göras individuellt med eleverna. Skolor verkar lösa
genomförandet av bedömningsstödet på olika sätt; det är ofta klassläraren som genomför
dem, men det varierar om det finns resurs i klassrummet under genomförandet och på
vissa skolor kommer speciallärare/specialpedagog för att genomföra dem.

Vi vill därför ta reda på andra pedagogers uppfattning om materialets tillförlitlighet och
hur elevernas resultat följs upp i undervisningen samt hur olika skolors planering och
genomförande av detta material ser ut. Vi vill även undersöka om bedömningsstödet
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identifierar elever med svag läsförmåga i samma utsträckning som två standardiserade
och normerade screeningsmaterial i avkodning och läsförståelse.

1.1

Syfte och frågeställningar

Denna studie avser att utvärdera och analysera Skolverkets bedömningsstöd för elever i
årskurs 1 utifrån följande forskningsfrågor:

● Har elever, identifierade med svag läsförmåga i årskurs 2, även identifierats med
bedömningsstödet i årskurs 1?
● Hur ser skolornas riktlinjer ut för genomförande av bedömningsstödet samt för
tolkning och uppföljning av resultaten?
● Vad anser pedagoger om bedömningsstödet och hur används resultaten i det
fortsatta arbetet?
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2

Forskningsbakgrund

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av styrdokument och lagtexter som vi anser vara
av relevans för denna studie. Vidare redogör vi för förutsättningarna för att en god
läsförmåga ska uppnås genom att beskriva de olika delarna av läsprocessen. Även hur
den teoretiska utgångspunkten, Simple View of Reading (SVR), kan användas för att
analysera vårt problemområde och hur skolan kan identifiera elever med svag
läsförmåga kommer vi att beskriva. Därefter beskriver vi även vad forskning säger
angående bedömning och hur den enskilde pedagogen kan vara en sårbar faktor i
bedömningen. Slutligen redovisar vi en del av den kritik och utmaningar som Skolverkets
bedömningsstöd står inför.

2.1

Styrdokument om bedömning

Svensk skola har genom Lgr 11 förändrat kursplanerna i alla ämnen med övergripande
mål och riktlinjer för svensk utbildning (Skolverket, 2011) och därmed synen på
bedömning då målstyrda kunskapskrav avgör elevens betyg. Detta till skillnad från den
föregående läroplanen Lpo 94, som innehöll strävansmål, det vill säga strävan efter
förståelse och kännedom. Den stora utmaningen blir för varje enskild pedagog att
implementera och förstå alla delar i läroplanen för att ge en likvärdig undervisning och
med det även kunna ge en likvärdig bedömning. I syfte att undvika skillnader i
undervisning och bedömning mellan skolor finns Skolverkets stödmaterial Samsyn i
skolan som hänvisar till vikten av likvärdighet där målet är likvärdig bedömning
(Skolverket, 2013). I stället för termen likvärdig bedömning föredras begreppen samsyn
och samstämmighet som visar en djupare förståelse för vad bedömning innebär.
Skolverket beskriver olika nationella strategier som gjorts för att utöva likvärdig
bedömning i skolorna som till exempel ökningen av antalet nationella prov. Även
kommentarsmaterial har tillkommit till de olika ämnena för att bistå vid bedömningen av
elevernas prestationer. Då Sverige har ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem ställer
det stora krav på analys och tolkningar av både formuleringar i kursplanerna och
elevernas prestationer. Skolverket beskriver en tre-stegs bedömning där undervisningen i
ett första skede grundar sig på lärarens tolkning av kursplanen och kunskapskraven.
Utifrån det ska uppgifter skapas och utföras av eleverna där pedagogen tolkar elevernas
förmågor. Slutligen ska pedagogen tolka elevprestationen i relation till kunskapskraven
och utifrån det bedöma och skapa elevens kunskapsprofil. I alla stegen finns således
tolkningar om vad den enskilde läraren läser in i de olika kontexterna och stödmaterialet
menar att tolkningar ger en osäkerhet i att kunna ge en likvärdig bedömning (Skolverket,
2013).

Konkret kan det innebära att lärare tolkar styrdokumenten olika och därmed konstruerar
eller väljer olika sorts uppgifter för att pröva elevernas kunskaper. Det kan också
innebära att olika lärare tolkar och värderar samma elevarbete olika, eller att samma
lärare tolkar och värderar samma elevarbete olika vid skilda tillfällen Skolverket (2013
s.9).
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Skolverket (2011) menar att i första hand handlar bedömning om att samla in information
om elevens förmågor och att tolka dessa. Sedan används informationen på olika sätt
beroende på bedömningens syfte. I Sverige används en mängd olika bedömningsmaterial.
Lgr 11 påpekar vikten av att eleven bedöms efter de styrdokument som finns och inte
efter andra kriterier. Även att skolan noga överväger vad de vill uppnå med bedömningar
som genomförs och vikten av att sätta sig in i vad materialet sägs pröva. En stor del av
övriga material som finns på marknaden är kommersiella och testar inte det som behöver
kartläggas vad gäller elevernas läskompetens (https://larportalen.skolverket.se).

Skolans uppgift är att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande
och i sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skolverket, 2014). Utifrån
Lgr 11 utvecklades bedömningsstödet av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
universitet på uppdrag av Skolverket (2016). Materialet utgår från kursplanen i svenska
och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 1 och 3 och har tillkommit
utifrån det nya kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1 (Skolverket, 2016). Så här
lyder kunskapskravet för godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1:
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att
kommentera och återge något för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar
eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder och 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 erfarenheter (Lgr 11, 2016 sid 258).

Huvudmannen har enligt skolförordningen (2011:185) skyldighet att använda
bedömningsstödet i årskurs 1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.
I ett systematiskt kvalitetsarbete ingår att huvudmannen följer upp att bedömningsstödet
används på skolenheter och har rutiner för uppföljning av resultaten (a.a.). Vidare står att
bedömningsstödet även kan bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att
planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få
en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det kan vara underlag för åtgärder för att stärka
elevernas kunskapsutveckling och att adekvat stöd sätts in vid behov (2011:185).
Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt
bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig
skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att
det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
eller de kravnivåer som gäller, och inte annat följer av 8 §, ska eleven skyndsamt ges stöd
i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Stödet ska
ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart
obehövligt. (SFS 2018:749).
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Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär enligt Skolförordningen (2011:185)
att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Detta innebär att organisera verksamheten på
individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål. Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in bör
skolan ha sett över hur organisationen kring eleven ser ut. Det betyder att se över hur
resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen
fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade. Vidare beskriver Skolverkets (2014)
allmänna råd två former av stödinsatser.

Extra anpassningar som är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är
möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats
(Skolverket, 2014).

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga
att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen
och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra
anpassningar (Skolverket, 2014).

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) har sammanställt en
litteraturöversikt, Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser och där förklaras
vikten av att identifiera riskfaktorer för att förebygga läs- och skrivsvårigheter hos barn.
Rapporten menar att brister i fonologisk medvetenhet, RAN (snabb benämning) och
bokstavskännedom har en stark koppling till dyslexi. Vidare säger SBU (2014) att det
finns tester som kan visa dessa brister redan innan barnet fått den första undervisningen.
I litteraturöversikten beskrivs olika metoder som kan förebygga och åtgärda för elever
med lässvårigheter. Det effektivaste sättet att förbättra läsnivån för barn med dyslektiska
svårigheter är att öva kopplingen mellan grafem och fonem i en strukturerad
undervisning. Att arbeta så har visat sig hjälpa barn att förbättra sin läsförmåga, stavning,
läsförståelse, läshastighet och fonologisk medvetenhet (SBU, 2014). Vidare beskrivs i
rapporten flera olika screenings- och utredningstexter som svensk skola använder sig av
för att upptäcka dyslexi och menar att valet av tester ska grunda sig på vetenskapligt
underlag. I rapporten framgår att det fortfarande finns brister då kriteriet för vetenskaplig
grund är att testet ska ha redovisats och varit publicerad som forskningsartikel.
Fortsättningsvis står att det även fattas likartade direktiv för utredningar av dyslexi och
även avsaknad av handlingsplaner för utredning av läs- och skrivsvårigheter hos vissa av
skolorna. SBU (2014) har sammanställt 52 svenska tester. Av dem var 24 stycken tester
för att kartlägga avkodning. Dessa tester valdes utifrån givna kriterier och genom att läsa
alla manualerna undersöktes testresultatens reliabilitet och validitet. Översikten menar att
viktiga utgångspunkter för att välja ett test är bland annat om det finns ett vetenskapligt
underlag för diagnostisk tillförlitlighet, att eventuella översättningar av testet har
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godkänts av upphovsmannen och är validerad genom återöversättning till originalspråket.
Annars finns risk att frågor kan tolkas på olika sätt utifrån olika språkbruk. Ingen av de
svenska testerna uppfyllde kriteriet för ett tillräckligt vetenskapligt underlag. Tester som
inte tas upp i SBU:s översikt är bland annat Skolverkets Nya språket lyfter och Språket
på väg eftersom de anses vara utvecklingsschema och inte tester.

2.2

Läsförmåga

För att förstå och förklara vad läsning är används ofta modellen Simple View of Reading
(SVR) vilket denna studie utgår från vad gäller definitionen av läsförmåga. Gough och
Tunmer (1986) arbetade fram SVR för att förklara läsningens olika processer. Författarna
skrev formeln där läsförståelse är produkten av avkodning och språkförståelse, R
(reading) = D (decoding) x C (comprehension). Både avkodning och språkförståelse är
nödvändiga för att uppnå läsförståelse och SVR kan användas för att hitta olika
förklaringar till läsförståelsesvårigheter. Med avkodning menas de tekniska aspekterna
av läsning, avkoda ord rätt och automatiserat. Språkförståelse är en process där ord,
meningar och sammanhang ska tolkas. Enligt modellen finns det tre typer av
lässvårigheter; a) specifika avkodningssvårigheter som innebär svårigheter med att
avkoda ord rätt och automatiserat. Vidare b) specifika förståelsesvårigheter som innebär
begränsad eller svag språk/hörförståelse i kombination med god avkodningsförmåga.
Avkodningen räcker inte till för att eleven ska förstå innehållet eftersom eleven inte har
en språkförståelse som gör det möjligt att förstå textens innehåll. c) blandade
lässvårigheter som innebär en kombination av båda och leder till begränsningar i både
avkodning och läsförståelse (Gough & Tunmer, 1986; Tunmer & Greaney, 2010).
Modellen Simple View of Reading har utvärderats i ett flertal olika studier och
indelningen av lässvårigheter i modellen är tillämpbar i olika ortografier (Catts, Nielsen,
Bridges & Liu, 2016; Elwér, 2014)

Det finns studier som menar att avkodning kan delas in i undergrupper som fonologisk
avkodning och ortografisk avkodning. För att få en övergripande bild av
avkodningsförmågan rekommenderas läsning av oregelbundet stavade ord för att
undersöka ortografisk avkodningsförmåga och non-ord vid testning av fonologisk
avkodningsförmåga (Gustafson, Samuelsson, Johansson & Wallman, 2013). Författarna
förklarar att avkodning innebär läsflyt och noggrannhet och dessutom genom att
tidsbegränsa lästesterna kan resultaten tydligare visa var en elev ligger i sin läsförmåga.
Vidare säger Gustafson et al. (2013) att språkförståelse är ett stort komplext område där
språkförståelse innefattar fonologi, semantik, grammatik och pragmatik och därför
omfattar flera språkliga domäner samtidigt. Därför menar författarna att språkförståelse
även behöver bedömas vad gäller ordförståelse, grammatisk förståelse och hörförståelse
det vill säga på flera olika nivåer för att se vari svårigheterna ligger hos ett barn.
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2.3

Avkodning

Avkodning är den tekniska delen av läsning och till avkodning hör både den arbetsamma
och tidskrävande fonologiska avkodningen samt den effektiva ortografiska läsningen
(Høien & Lundberg, 2013). Författarna menar att den goda läsaren kan växla mellan dessa
lässtrategier och använder fonologisk avkodning när läsaren stöter på främmande och
svåra ord och den ortografiska läsningen när läsaren kommer till ett välbekant ord som
finns memorerat i minnet. Gillon (2018) understryker vikten av den fonologiska
medvetenheten och dess betydelse för läsnings- och stavningsprocesserna. Bråten (2008)
betonar att barn som får optimala möjligheter att utveckla sin fonologiska medvetenhet
och sitt talspråk innan de börjar skolan är bäst rustade att utvecklas och bli duktiga läsare.
Ju längre tid en elev måste spendera på att avkoda ett ord desto mindre tid blir kvar till
att förstå innehållet. Författaren påvisar att det finns ett starkt samband under de första
skolåren mellan färdigheter i ordavkodning och läsförståelse. Om det visar sig att eleven
har problem med avkodningen måste stödinsatser i avkodningen sätts in tidigt. Författaren
hävdar att ett dåligt ordförråd kan leda till problem med ordavkodningen vilket även
Høien och Lundberg (2013) menar. En studie av Elwér, Keenan, Olson, Byrne och
Samuelsson (2013) visade att barn i förskolan som fick låga resultat i snabb
benämningstest visade en svagare avkodningsförmåga i årskurs 4 än barn med goda
resultat i samma test.

Ett flertal studier har visat att fonologisk medvetenhet är avgörande för den tidiga
avkodningen (Gillon, 2018; Castles, Rastle & Nation, 2018). Fonologisk medvetenhet är
förståelsen om hur språket är indelade i språkljud och att fonem och grafem kopplas ihop
till ord. Fonologi är den språkliga domän som fått särskild uppmärksamhet vad gäller
utvecklingen av läs- och skrivkunnighet. Detta eftersom tydlig medvetenhet om
fonologiska strukturer av ett ord hjälper barn att förstå sambandet mellan det talade ordets
form och dess skrivna form. Grundläggande färdigheter som fonemisk medvetenhet och
bokstavskunskap är viktiga förutsättningar för den alfabetiska avkodningen (Gillon,
2018; Høien & Lundberg, 2013; Castles et al., 2018). Den fonologiska medvetenheten är
avgörande då det underlättar bearbetningen av ordets fonologiska information till att
koppla ihop språkljuden till ett nytt ord (Gillon, 2018).

En god läsare utvecklas genom växelanvändandet av fonologisk avkodning och
ortografisk läsning. I metodhandboken Förebygga och åtgärda läs-och skrivsvårigheter
(Druid-Glentow, 2006) beskrivs barnets första pseudoläsning där barnet låtsasläser som
senare övergår till en logografisk läsning. Detta betyder att barnet känner igen skylten till
matvaruaffären på grund av sitt karaktäristiska utseende, inte på grund av att barnet kan
läsa. Vidare beskrivs att när barnet sedan lär sig koppling mellan grafem och fonem och
sakta börjar läsa har barnet utvecklat en fonologisk läsning och förstår att det finns en
läsriktning, kan hålla ihop ljuden och bilda en ljudgestalt. Barnet har då knäckt läskoden.
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Eleven som läser ett ord ofta kommer så småningom att kunna läsa ordet genom att endast
titta på det och har då uppnått en effektiv ortografisk läsning (Druid-Glentow, 2006).

Fonologisk avkodning är viktig för ortografisk inlärning av nya ord visar en dansk studie
av Nielsen (2016). Studien hänvisar till korrelationsstudier som menar att vinsten i det
ortografiska lärandet är kopplat till den ortografiska kunskapen med vilken läsarna
närmar sig en text. För att uppnå ortografisk läsning måste eleverna först kunna den
grundläggande alfabetiska principen; att förstå sambandet mellan fonem i talade ord med
det specifika grafem ljudet hör till. Med kunskaper i skriftsystemet lär sig eleverna att
successivt avkoda ord genom att fonologisk ljuda bokstäver och hitta den lexikala
representationen i sitt minne. Eleverna lär sig att läsa ord genom de minnesbilder de övat
på och visar att de har etablerat ortografiska representationer i minnet (Nielsen, 2016;
Ehri, 2005). Vidare säger Ehri (2014) att allteftersom eleverna lär sig regelbundenhet i
orden på mer avancerade nivåer ökar deras alfabetiska arbetskunskaper och därmed ökar
utvecklingen av både läs- och stavningsförmåga.

2.4

Språkförståelse

Den engelska motsvarigheten till språkförståelse är “linguistics comprehension” eller
“language comprehension”. Språkförståelse är både förståelse av skrivet språk
(läsförståelse) och förståelse av talat språk (hörförståelse). Språkförståelse är därför en
viktig komponent som tillsammans med avkodningen gör läsningen förståelig för barnet
(Gough & Tunmer 1986). Ordförrådet utgår inte bara från antalet enskilda ord som finns
i barnets ordförråd, utan också hur väl kända och hur flexibelt de kan användas och förstås
i den kontext de finns i. Utöver förståelse av enskilda ord kräver textförståelse kunskap i
flera nivåer som exempelvis idiom “släng dig i väggen” och andra språkliga uttryck. Vid
sidan av lexikal kunskap behöver barnet även veta hur ord i en mening fungerar
grammatiskt tillsammans (Castle et al., 2018; Tunmer & Greaney, 2010).

En av de mest betydelsefulla faktorerna som kan förklara språkförståelse är enligt Elbro
(2004) det ökande ordförrådet. Många elever med bristande språkkunskaper kan
misslyckas i skolan på grund av ett dåligt ordförråd eftersom ord är viktigt för
läsförmågan (Westerlund, 2012). Høien och Lundberg (2013) samstämmer med att ett
litet ordförråd gör det svårt att förstå en text och att vissa elever med dyslektiska
svårigheter därför kan ha ett sämre ordförråd. En studie av Elwér et al., (2013) visade att
barn med ett litet ordförråd i förskolan senare hade svårigheter med läsförståelsen.

Risken kan bli att elever med lässvårigheter undviker att läsa och väljer texter med mer
lågfrekventa ord än vad som finns i samtal eller i tv-program. Detta är något som kan
märkas när barnet blivit äldre. Orsaken kan enligt Høien och Lundberg vara att barnet har
fonologiska svårigheter med att kunna ta till sig nya ord, att komma ihåg och känna igen
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dem. Det krävs många repetitiva möten med ord för att kunna ta till sig och förstå dem.
Barnet måste kunna se de inre bilderna som ger den grundläggande informationen om
innehållet (Høien & Lundberg, 2013).

2.5

Läsförståelse

Läsförståelse är en komplex process och beroende av flera underliggande förmågor såsom
ordförståelse, grammatik, arbetsminne, bakgrundskunskap och inferensförmåga (Castle
et al. 2018; Elwér., 2014; Gough & Tunmer, 1986). Castle et al. (2018) påpekar att barn
med god ordförståelse är bättre på läsförståelse. Elwér, Fridolfsson, Samuelsson och
Wiklund, (2016) anser att vikten av ett stort ordförråd inte nog kan betonas vad gäller
läsförståelse. Grammatiska kunskaper är också viktiga för läsförståelsen och Elwér
(2014) lyfter morfologi och syntax som viktiga komponenter inom grammatiken.
Avkodnings- och förståelseprocessen är båda beroende av arbetsminnet där arbetsminnet
bestämmer hur många ljudsegment som kan lagras och därefter omvandlas under
syntesprocessen till att binda samman de fonologiska segmenten till ett ljudpaket
(Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Castles et al., (2018) betonar att
läsförståelse varierar beroende på läsarens kunskap, alla stöter på problem om innehållet
i en text har okänt eller främmande innehåll. Även lärarens undervisning i läsförståelse
av olika slags texter påverkar elevernas läsförståelse samt elevernas självkänsla, läslust
och motivation (Westerlund, 2012).

I Elwérs (2014) avhandling ingår tre studier som har samlats in i ett omfattande
internationellt projekt där Sverige medverkar tillsammans med Norge, Australien och
USA. I studierna finns data för fler än 1 000 tvillingpar men de deltagande barnen har
ingått som individer, inte som tvillingpar. Barnen har testats vid upprepade tillfällen i
åldersspannet 5 till 15 år. I studierna valdes grupper ut som har eller är i riskzonerna för
att få läsförståelseproblem i olika åldersgrupper. Testmaterialet innefattar ett stort batteri
av språkliga och kognitiva tester, samt tester i läsning och stavning. Resultatet av Elwérs
studie visar att läsförståelseproblem oftast inte uppdagas förrän eleverna är i 10 års ålder.
För vissa elever garanterar inte ett gott läsflyt att läsförståelse infinner sig, eftersom de
har svag språklig förmåga. Svag språklig profil påverkar inte läsförståelse förrän barnen
gått i skolan ett antal år. När det gäller barn i femårsåldern finns det starka samband
mellan både fonologisk medvetenhet, den tekniska sidan av läsningen, verbalt minne och
snabb benämning av ord. Ytterligare ett resultat i avhandlingen är att barnens
språkproblem inte förändras efter att barnen börjat skolan. Problemen är alltså tydliga
redan i förskoleåldern och tenderar att vara desamma när barnen börjar mellanstadiet
(Elwér, 2014).

2.6

Identifiering och bedömning av lässvårigheter

Enligt SBU (2014) upptäcks oftast specifika lässvårigheter vid den första formella läsoch skrivundervisningen och uppträder vanligtvis genom fonologiska problem
tillsammans med bristande ordavkodning. Eleven har svårigheter att koppla samman
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fonem och grafem både vid läsning och att segmentera ord till språkljud vid stavning.
Denna färdighet måste automatiseras för att kunna ge flyt och hastighet. Vidare påpekar
rapporten att det är svårt att veta vilka svenska tester som kan upptäcka och utreda dyslexi
eftersom de inte uppfyller det vetenskapliga kriteriet för forskning, det vill säga de är ej
utvärderade eller har publicerat testernas kapacitet.

Vikten av att tidigt hitta elever med lässvårigheter för att kunna sätta in tidiga insatser
betonas av många forskare (Clemens, Shapiro, Wu, Taylor & Caskie, 2012; Fuchs, Fuchs
& Compton, 2004). I Clemens et al., (2012) studie framkom att en läroplansbaserad
undervisning är mer realistisk i sin bedömning av elevernas kunskaper och visar även
större struktur i undervisningen och större medvetenhet om elevernas framsteg än
bedömning utan bedömningsmatriser. Forskarna menar att pedagoger som använder
läroplansbaserade bedömningsstöd med systematiska kriterier, ger överlägsen
skolframgång kontra de elever som bedöms utan bedömningsmatriser. För att de
pedagogiska insatserna ska gynna kunskapsutvecklingen måste undervisningen utgå från
elevens kunskapsnivå. Annars kan bedömningen ge ett tvetydigt och vilseledande mått
på elevens framsteg och inte vara den formativa information som är korrekt för
undervisningens framåtskridande (Clemens et al., 2012)
2.6.1 Bedömning avkodning och tidiga tecken på avkodningssvårigheter
Høien och Lundberg (2013) hävdar att avkodningsförmågan måste mätas med ett erkänt,
standardiserat ordavkodningstest. Standardiserade tester har en manual som beskriver hur
uppgifterna ska genomföras, testet utförs på samma sätt var det än utförs. Författarna
påpekar vikten av att använda olika avkodningstester innan man drar slutsatser om att en
elev har allvarliga lässvårigheter.
Ett sätt att bedöma yngre elever är inte att använda screeningar utan att pedagogen följer
elevernas läsutveckling noggrant formativt för att tidigt kunna identifiera lässvårigheter.
Høien och Lundberg (2013) förklarar att en elev med dyslektiska svårigheter tenderar att
stanna i en mödosam ljudningsstrategi. Eleven kan läsa genom att använda en logografisk
strategi och lär sig känna igen ett visst antal ord, vilket också kan vara en orsak till varför
det tar ett tag för läraren att upptäcka att barnet inte lära sig nya och okända ord.
Fortsättningsvis menar författaren att det är tveksamt om den logografiska läsningen
räcker till för att utveckla grunden till ortografisk färdighet. Vidare menar författarna att
forskning visat att det finns en koppling mellan den tidiga fonologiska utvecklingen och
den senare läs- och skrivfärdigheten. I de flesta fall följs avkodningssvårigheter även av
stavningssvårigheter (Høien & Lundberg, 2013). Redan i förskoleålder finns tecken på
avkodningssvårigheter hos barn att vara uppmärksam på. Elbro (2004) beskriver bland
annat att dyslektiska barn kan vara mindre mottagliga för rim, kan inte lika många namn
på bokstäver och har svårigheter att uppmärksamma språkljud. Författaren menar då att
avkodningen tränas genom tydlig instruktion i sambandet mellan grafem och fonem för
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att kunna utvecklas till läsare. För att känna igen de barn som inte knäckt läskoden
redogör Druid-Glentow (2006) för elever som inte kan koppla grafem och fonem. Dessa
gör bland annat vokal- och konsonant förväxlingar. Elever som inte förstår läsriktningen
gör reversaler exempel ”glädje” som blir ”gäldje”. Barn som inte behärskar
sammanljudningen ljudplockar ordens enskilda fonem Vid bedömning bör orsakerna till
bristerna först kartläggas då det kan vara en naturlig omognad och inte tecken på
avkodningssvårigheter. Vid problem med fonologisk medvetenhet eller felaktig
avkodning på ordnivå ska barnet få träna på det innan bedömning på avkodningen görs
och barnet bör därför hellre läsa ordlistor än längre texter. (Druid-Glentow, 2006; Elbro,
2004).

En utmaning menar Catts et al. (2009) är att utveckla ett allmänt screeningsverktyg som
tidigt och exakt kan identifiera barn som är i riskzonen. En annan utmaning är under- och
överidentifiering av barn. Det betyder att barn som behöver få stöd med läsning inte
upptäcks, men även att barn kan felaktigt identifieras med lässvårigheter. Båda typerna
av fel kan vara kostsamma när det gäller undervisningstid och resurser. I deras studie
finns begreppet a moving target som belyser svårigheterna med att utveckla ett rättvist
bedömningsstöd som testar ett barn under utveckling, eftersom barn faktiskt utvecklar de
färdigheter de testas i under tiden som de screenas. Utmaningen blir att utveckla ett
bedömningsverktyg som tar hänsyn till barnens kognitiva språkliga förmågor relaterade
till läskunnighet och deras tidigare erfarenhet tillsammans med undervisning av alfabetet
och ljud/bokstavs korrespondens. Studien visade att tester med nonord för att kontrollera
barnets avkodningsförmåga förbättrade testernas golveffekt, den lägsta nivå för chansen
att identifiera barn i riskzon (Catts et al., 2009).
2.6.2 Bedömning läsförståelse
Det finns olika standardiserade screeningar som bedömer läsförståelse på olika sätt.
Keenan och Meenan (2014) undersöker i sin studie 4 olika standardiserade
läsförståelsetester: GORT-3, i denna screening läser eleven korta stycken faktatext och
berättande text (85-150 ord) högt och svarar sedan muntligt på flervalsalternativfrågor
som testledaren läser upp. I screeningen QRI-3 läser eleven längre stycken faktatext och
berättande text (250-785 ord) högt och får därefter återberätta och muntligt svar på frågor
(ej flervalsalternativ). I screeningen PIAT läser eleven en mening tyst för sig själv,
därefter tas meningen bort, och eleven får välja den bild av fyra som passar bäst till
meningen. I screeningen WJPC-3 läser eleven korta stycken (1-2 meningar) och ska fylla
i ett ord som fattas (lucktest) för att visa att han/hon har förstått. I studien testades 995
elever och endast 20 av dessa fick låga resultat på samtliga fyra screeningar. De yngre
eleverna som var med i studien presterade mer lika på de olika screeningarna än vad de
äldre eleverna gjorde. Detta beror på att de yngre eleverna är mer beroende av
avkodningsförmågan och forskarna hävdar att alla de inkluderande screeningar kräver
god avkodningsförmåga. Ett undantag var screeningen GORT-3 där avkodningsförmågan
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inte verkade spela någon stor roll. Vidare förklarar de att avkodningsförmågan var viktig
för bra resultat i kortare texter. I screeningarna med längre texter (GORT-3 och QRI-3)
menar forskarna att eleverna kan dra nytta av sammanhanget i texten och då kompensera
eventuella avkodningsfel. I screeningarna PIAT och WJPC-3 spelade arbetsminnet en
stor roll. Förståelseuppgifterna i dessa två screeningar var mer arbetsminneskrävande.
Läsförståelse är enligt Keenan och Meenan (2014) svår att mäta beroende på att olika
faktorer påverkar situationen som exempelvis hur lång tid ett test tar eller
svårighetsgraden i testet. De menar att olika tester mäter olika aspekter av läsförståelsen.
Författarnas slutsats är att det finns skillnader och nivåer i förståelse och för att en rättvis
bedömning av läsförståelsen ska ske måste hänsyn tas till bland annat ålder och kognitiva
faktorer hos barnet och de rekommenderar därför att använda olika tester för att ge en
bredare bedömning av de färdigheterna som ger läsförståelse. Författarna ger exempel på
områden som hörförståelse, ordförråd och arbetsminne som hjälp att härleda vari
förståelsen uteblir. Vidare förklarar författarna att många använder läsförståelsetest för
att bedöma andra färdigheter än förståelsen, exempelvis avkodning, vilket enklast kan
testas genom ordlistor (Keenan & Meenan, 2014).
Tabell 1. Visuell beskrivning av de ovan nämnda testerna.
Namn

Aktivitet

Efter

GORT 3

Läsa korta stycken

Eleven svara på upplästa
flervalsalternativs frågor

85-150 ord
QRI-3

Läser längre stycken

Eleven återberättar men
svarar ej på flervalsfrågor

250-785 ord
PIAT

Läser en mening tyst

WJPC-3

Läser korta
meningar.

stycken

Eleven får välja en bild som
passar bäst till meningen.
1-2

Luck-test. Fylla i ett ord som
fattas.

Även Castles et al. (2018) tar upp problematiken med att läsförståelse inte är enkelt att
mäta. Det finns inget gold-standard test det vill säga en allmänt accepterad testmetod
eller bästa metod för att enkelt och säkert fastställa det man letar. Författarna refererar till
andra studier som har visat att vissa läsförståelsetester ställer stora krav på ordavkodning
medan andra läsförståelsetester innehåller frågor som kan besvaras utan att läsa texten.
Ingen av dessa ytterligheter menar författarna är bra men påpekar att även väl validerade
och tillförlitliga tester är av varierande kvalitet (Castles et al., 2018; Nation & Snowling,
1997; Keenan & Betjemann, 2006). Elwér (2014) redovisar studier som visar att vissa
läsförståelseproblem inte visar sig förrän eleverna gått ett antal år i skolan. Resultatet
indikerar att det är viktigt att noggrant följa elevernas läsförståelse, med både
standardiserade tester och informella bedömningar.
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2.6.3 Kriterierelaterad respektive normrelaterad bedömning
Att kartlägga barns läs- och skrivkunskap är mycket betydelsefullt och det finns många
olika sätt att göra det på anser Bjar (2009). Pedagoger bör vara väl medvetna om vilket
som är det mest lämpliga arbetssätt för den bedömning som ska utföras.

Kriterierelaterad bedömning mäter ett barns prestation mot en fast uppsättning
förutbestämda kriterier vilka eleverna förväntas känna till (Dockrell, Llaurado, Hurry,
Cowan, Flouri, & Dawson, 2017). Standardisering av ett test betyder att det genomförs
på samma sätt oavsett vem eller var det görs medan normrelaterad bedömning normerat
test betyder att det används på en grupp som alla har relevanta egenskaper (kön, ålder,
utbildning, erfarenhet osv) och är representativ för dem som testet sedan ska användas
för (SBU, 2014). Bjar (2009) beskriver normerade screeningsmaterial som ofta används
när skolor och kommuner upplever sig ha behov av att få information om elevers läs- och
skrivförmåga och testerna kan utföras i stora grupper. Författaren menar att vid denna typ
av screeningar används standardiserade och normerade screeningar. Det innebär att de är
testade på stora populationer så att kommande testningar kan mätas mot dem och se om
eleverna är bättre eller sämre än förväntat för åldersgruppen med nationell standard och
norm. Resultaten kan sedan med fördel användas för att ha som underlag för beslut om
förändringar i exempelvis undervisningen och tilldelningen av resurser (Bjar, 2009).
Jacobson (2010) beskriver screeningar i helklass som både tidssparande och ekonomiska
och påpekar att de elever som identifieras bör få en kompletterande individuell
kartläggning så att problemen närmare kan preciseras. Bjar (2009) menar även att
kvantitativa tester ofta även används i läs- och skrivutredningar, då man vill få fram
underlag för elever i behov av stöd.

Dynamisk bedömningen anses vara en bedömningsmetod som varken är kriterierelaterad
eller normrelaterad bedömning. Dynamisk bedömning används ofta i en klinisk kontext
eller forskning för att identifiera de kognitiva förutsättningar och färdigheter som ett
enskilt barn har och deras lärandepotential (a.a.). Dynamisk bedömning lägger fokus på
inlärningsprocessen och bygger på återkoppling till barnet i en tvåvägskommunikation
där pedagogen noterar hur mycket hjälp och stöttning barnet behöver för att komma
vidare i sin utveckling (Grigorenko & Sternberg, 1998). Gellert och Elbro (2017) menar
att användandet av dynamisk bedömning kan användas för att upptäcka lässvårigheter i
slutet av årskurs 1. I deras studie fick barnen öva på tre bokstäver och utifrån det läsa nya
ord genom att laborera med ordningen av bokstäverna. Gellert och Elbro (2017) studie
visade att en dynamisk bedömning av avkodning kan vara ett användbart komplement till
traditionella screeningar för att tidigt identifiera barn som riskerar att få lässvårigheter.
Även när den dynamiska bedömningen gjordes i förskola, före den formella
läsintroduktionen, gav den tillsammans med två traditionella tester av bokstavskunskap
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och RAN (snabbautomatiserad namngivning) en mycket stark prediktion av läsproblem i
slutet av klass 2.
2.6.4 Summativ och formativ bedömning
I en forskningsöversikt publicerad av Vetenskapsrådet (2015) förklaras att formativ- och
summativ bedömning vilar på olika teoretiska traditioner där den summativa kopplas till
psykometri (psykopedagogisk mätningslära), där ingen återkoppling sker tillbaka till
eleven, medan den formativa bedömningen vilar på en kognitivistisk grund (där kunskap
anses finnas utanför människan och ska införlivas i mentala tankeprocesser) och
konstruktivistisk grund (där individen genom egen handlingskraft konstruerar sin
förståelse). I motsats till den dynamiska bedömningen används den formativa
bedömningen i en pedagogisk kontext för att genom återkoppling under lärandets gång
utvärdera hur långt eleven har kommit och vad som krävs för att komma vidare.
Vetenskapsrådet (2015) sammanfattar i sin kunskapsöversikt att formativ bedömning,
förutom att hjälpa eleverna framåt, även utvecklar och påverkar själva undervisningen.
Skolverket
hemsida
(https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/formativbedomning) beskriver formativ bedömning som värdefull information och kunskap om
var eleven befinner sig i förhållande till de mål som förväntas under lärsituationen samt
att denna specifika information ska vara till hjälp för eleven att utveckla sitt lärande. Detta
i jämförelse med den summativa bedömningen som beskrivs vara en form av bedömning
som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle vid exempel ett
prov och endast tar hänsyn till hur många antal rätt en elev har. Den formativa
bedömningen beskrivs av Black och Williams (1998) vara den bedömning och den
process som används av lärare och elever under en pedagogisk lärsituation som syftar till
att förbättra lärandet
2.6.5 Kritiska perspektiv på olika bedömningsformer
I tidskriften Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter (2/2018) ställer redaktören
Sandeberg en rad frågor till Skolverket om Skolverkets bedömningsstöd bland annat med
hänvisning till forskning som visar att 5-8 % av befolkningen har dyslexi. Författaren
förklarar att i varje klass finns elever med fonologiska svårigheter och att det finns en risk
att Skolverkets bedömningsstöd inte lyckas fånga in dessa. Författaren Susanne af
Sandeberg (2018) drar följande slutsats i sin artikel:
Regeringen ger Skolverket i uppdrag att konstruera kartläggningsmaterial och
bedömningsstöd utifrån kursplanerna, och säger samtidigt att materialet ska vara
forskningsbaserat. Men kraven på forskningsbaserat material kommer inte att få
genomslag så länge kursplanerna inte är uppdaterade utifrån modern forskning (s. 11).

I ett tidigare nummer (4/2017) förklarar artikelförfattaren och specialpedagogen Drougge
att elevernas avkodningsförmåga inte analyseras tillfredsställande med Skolverkets
bedömningsstöd i avstämning A för årskurs 1 utan menar att det krävs en mer fördjupad
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kartläggning för att upptäcka dessa. Vidare menar redaktör Sandeberg (2018) att
åtgärderna som bedömningsstödet föreslår inte är tillräckligt effektiva om eleven har
fonologiska svårigheter. Fridolfsson (2018) argumenterar mot att de elever som inte
uppnår avstämning A i Skolverkets bedömningsstöd föreslås låta lära sig mer ordbilder vilket har en negativ inverkan på läsutveckling. Författaren poängterar att eleverna bör
enligt vetenskaplig grund få strukturerade övningar i att lära sig kopplingen mellan
grafem och fonem och menar även att ordavkodning tränas bättre när elever får läsa ord
i ordlistor istället för i text (Fridolfsson, 2018). Att låta eleverna lära sig fler ordbilder,
stämmer inte överens med vad Castles et al. (2018) rekommenderar. De hänvisar till
studier av Byrne (2005) om förskolebarn som inte kunde grafem och fonem och lät dessa
lära sig några ordbilder av enstaviga ord. Det visade sig att barnen inte kunde överföra
denna logografiska/ortografiska kunskap till att lära sig nya ord. Med andra ord kan barn
inte knäcka läskoden genom att endast lära sig ordbilder i tron att de kan överföra den
kunskapen till att lära sig grafem/fonem. De behöver tydlig undervisning i att kunna
segmentera ord i språkljud, grafem och fonem. Forskning förtydligar enligt Castles et al.
(2018) att det behövs ett strukturerat arbete med fonemisk medvetenhet, och sedan
syntetisk läsundervisning/phonics för att på ett effektivt sätt knäcka koden. För att kunna
bli en skicklig avkodare måste eleven enligt Castles et al. (2018) ha läst ett ord tillräckligt
många gånger så de utvecklar en ortografisk läsning.

Fridolfsson (2018) varnar för risken med för låga krav i Skolverkets bedömningsstöd.
Utan rätta insatser kan det bidra till att elever med osäker avkodning hinner få försämrad
läsfärdighet under ett sommaruppehåll mellan årskurs 1 och 2. Vidare är Fridolfsson
(2018) dels kritisk till att det omfattande bedömningsstödet tar värdefull undervisningstid
från eleverna och dels kritisk till att många lärare saknar teoretisk utbildning i läs- och
skrivinlärning. Detta kan ge osäkra bedömningar av eleverna (Fridolfsson, 2018).

Studier om lärares förmåga att identifiera elevers svårigheter och olika
bedömningsformer har undersökt validitets begreppet för att analysera och diskutera de
fel som uppstår i olika bedömningsformer. Johansson (2013) valde att närmare undersöka
tre olika bedömningsformer; pedagogers bedömningar, resultat på ett standardiserat
läsprov och elevers självskattningar i årskurs 3 och 4. Spridningen i bedömningen föreslår
Johansson (2013) kan ha med att en pedagog som följt en klass länge har mer erfarenheter
av eleverna och har genom bland annat observationer och fler bedömningstillfällen mer
underlag som vägs in i den totala betygsbedömningen, men även att orsaken kan vara att
pedagoger faktiskt har olika sätt att se på bedömning. Virinkoski, Lerkkanen, Holopainen,
Eklund och Aro (2018) undersöker lärares förmåga att identifiera elevers svårigheter
jämfört med screeningmaterial. Där undersöktes olika bedömningssätt som klasslärare
och speciallärare använde för att kartlägga elevernas tidiga läsförmåga i första klass vad
gällde bokstavskunskap och fonologiska färdigheter. Exaktheten i pedagogernas
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omdömen av elevernas tidiga läsförmåga studerades genom att jämföra pedagogernas
betyg till faktiska testresultat. Studien såg att de klasslärare och speciallärare som använde
kvalitativa bedömningar, förlitade sig även på vad testresultaten visade. Även om
pedagogernas bedömningar överensstämde med testresultaten kunde de trots allt se att ett
antal barn som behövde extra stöd fortfarande var oidentifierade och vid närmare
granskning även att bland de elever som pedagogen signalerade ha svårigheter, inte hade
det utifrån testresultaten (Virinkoski et al. 2018). Risken finns att pedagogers bedömning
ibland baseras på kontextbundna eller andra ovidkommande faktorer som kön, beteende,
elevernas förmåga att arbeta i grupper och inte på prestationsbedömningar (Virinkoski et
al., 2018; Beswick, Williams, Douglas & Sloat, 2005; Johansson, 2013). Hattie (2009)
menar att om en pedagog inte kan likvärdigt bedöma en elevs kunskapsnivå så påverkar
det möjligheterna för eleven att få rätt insats och stöd. Det viktigaste i uppdraget att
utveckla elevers lärande är att veta var en elevs kunskapsläge är och genom formativ
återkoppling stödja det fortsatta lärandet (Hattie, 2009).

Vikten av att undervisande pedagoger i de tidiga åren ska äga så pass mycket kunskap om
läs- och skrivutveckling för att kunna se var i utvecklingen en elev befinner sig och utifrån
det kunna alternera mellan olika undervisningssätt för att nå dessa är tydlig i avhandlingen
av Alatalo (2011). Pedagogen måste förstå läsprocessen och de olika delar som måste till
för att framgångsrik läsutveckling ska kunna ske och ha förmågan att identifiera tecken
på svårigheter i läsutvecklingen och inte bara fortsätta läsa då det inte är effektivt för
eleven. Författaren är tydlig med att om det i varje klass finns elever som har läs- och
skrivsvårigheter är dessa elever utelämnade till att pedagogen uppmärksammar signalerna
och tidigt börjar med insatser för att lindra och avhjälpa svårigheterna. Myrberg (2003)
och även Snow (2005) presenterar i tidigare forskningsresultat att pedagoger som inte har
de kunskaper om läsinlärning har benägenhet att använda sig av en inställning av “väntaoch-se” vilket ger sämre förutsättningar för elevens läsutveckling. Detta handlar inte
enbart om pedagogens didaktiska förmåga utan även om ämneskunskap (Alatalo, 2011).
Även Taube (2009) påpekar att lärarnas kompetens om barns språkliga utveckling, läsoch skrivprocessen, läs- och skrivsvårigheter samt om metoder som är bra för att stödja
barn som har svårigheter med att läsa och skriva är nödvändiga för att alla elever ska få
det stöd de behöver.
2.6.6 Tidiga och effektiva insatser
Tidiga insatser är viktigt för elever med svag läsförståelse i den tidiga läsinlärningen och
inverkar positivt på den fortsatta skolgången (Elwér, 2014; Høien & Lundberg, 2013;
Tjernberg, 2013). Tjernberg (2013) hävdar att skolan inte ska vänta och tro att elever som
har svårigheter med den inledande läsundervisningen så småningom kommer ikapp utan
extra stöd. Formell övning och undervisning för större ordförråd och förbättrad
ordförståelse i både förskolan och skolan är viktigt för alla elever, men speciellt viktigt
för elever som har en lägre språklig förmåga (Elwér, 2014). Høien och Lundberg (2013)
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påpekar att en intensiv satsning på lästräning i de tidiga skolåren minskar behovet av stöd
och kostsam specialundervisning i de senare årskurserna.

En effektiv intensivläsning RTI (Response to intervention) beskrivs av Catts, Petscher,
Schatschneider, Sittner och Medoza (2009). Arbetssättet innebär en strukturerad intensiv
undervisningsinsats över kortare tid som har tydliga mål och en tydlig beskrivning av
innehållet i undervisningen. Hur tidigt interventionsstudier kan göras testades av Catts,
Nielsen, Bridges, Liu och Bontempo (2015) genom användningen av en allmän screening
redan hos förskolebarn. Totalt 366 barn testades med ett antal bedömningar i början av
förskolan och följdes sedan över skolåret indelade i risk- och kontrollgrupp. Under 26
veckor fick eleverna en interventionsundervisning som bestod av tre stycken 30-minuters
lektioner varje vecka där 15 minuter bestod av träning i fonologisk medvetenhet, grafemoch fonemträning samt kunskapsträning i alfabetet. Ytterligare 15 minuter av varje
tillfälle ägnades till att förbättra ordförråd och språkförståelse, speciellt inriktat mot
läsförståelse. Författarna tillägger att en viktig komponent i tidig identifiering av
lässvårigheter är användningen av resultat från Tier 2-instruktion. Det betyder att barn
som inte svara på en första allmän insats får vidare träning med Tier 2 ord vilka bör vara
ord som finns inom flera ämnen. Vid många tillfällen kan en del barn bli falskt
identifierade som lässvaga men som mer beror på brist av erfarenhet eller otillräcklig
undervisning. De senare barnen beräknas då svara positivt på Tier 2-instruktionen och
visa tillfredsställande resultat på stödåtgärder. De barn som finns i riskzon för
lässvårigheter skulle förväntas svara mindre bra på Tier 2. I detta sammanhang blir svaret
på Tier 2-interventionen teoretiskt en annan indikator på risk för lässvårigheter. Vidare
förklaras Tier 1 vara ord som eleven redan kan medan Tier 2 menas vara skolord eleven
möter i skolans olika ämnen. Tier 3 är ord som är specifika ord som elever möter endast
när de läser ett specifikt karaktärsämne. Övningar ger mest effekt då övningarna tränas i
klassrum, strukturerat, flera gånger i veckan. Riskgruppen delades in i ytterligare två
grupper varav den ena fick Tier 2 intervention genom klassundervisning och den andra
inte. Den riskgrupp som fick interventionen fick bättre resultat men inte långt efter var
risk-kontrollgruppen. Studiens sammanfattande slutsats visade att förskolebarnen svarade
på insatser i klassrumsundervisning bland annat vad gällde bättre bokstavsbenämning och
ökar därmed chanserna avsevärt till bättre framtida läsresultat.
Catts et al. (2009) hänvisar till forskning som gjorts under det senaste decenniet som visar
att tidiga insatser kan förbättra läsresultaten för barn som riskerar att utveckla
lässvårigheter. För att maximalt dra nytta av detta ingrepp måste barn identifieras så tidigt
som möjligt. Catts et al. (2009) förklarar att inför en typisk intensivläsning får alla
eleverna först göra en screening med syfte att upptäcka riskgrupper. Elever som
identifierats inom riskzonen får en kortsiktig intervention. De elever som inte svarar på
intensivläsningen anses synnerligen vara i fara för att utveckla lässvårigheter och får då
en mer specialiserad intervention (Catts et al., 2009; Cappelini, César, & Germano, 2015).
Catts et al. (2009) menar att det finns olika bedömningsmaterial som ska vara utformade
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för att identifiera barn med risk för lässvårigheter, men som faktiskt har begränsad
möjlighet att kunna förutsäga läs- och skrivsvårigheter då elever har olika kognitiv
mognad eller mindre läserfarenhet. Författarna menar dock att trots de goda resultaten
med interventionsstudier finns fortfarande många utmaningar kvar. Studien gjord av
Cappelini et al. (2015) ger stöd för användning av RTI för elever som tidigt identifierats
med dyslexi. Resultaten i studien stödjer ytterligare riktlinjer av RTI; det vill säga
åtgärder som tillför undervisningen användbar information för att förutse god
läsutveckling.
2.6.7 Den här studien
I denna litteraturöversikt har vi sammanställt tidigare forskning om vad som krävs för
framgångsrik läsutveckling samt effektiva kartläggningar och åtgärder att tidigt
identifiera elever som ligger i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Svensk
skola strävar efter att tidigt identifiera dessa elever och har till hjälp gjort ett obligatoriskt
kriterierelaterat bedömningsstöd för årskurs 1. Vår avsikt är nu att granska och utvärdera
om Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för årskurs 1 identifierar de elever som
behöver tidiga insatser i läsning i samma utsträckning som två normerade och
standardiserade screeningar i avkodning och läsförståelse i årskurs 2. Samt undersöka vad
undervisande pedagoger på lågstadiet i de två undersöknings kommunerna anser om
bedömningsstödet genom en enkät. Vi vill undersöka skolornas riktlinjer för
genomförandet av bedömningsstödet.
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3

Metod

I detta avsnitt beskriver vi arbetsgången. För att besvara våra forskningsfrågor har vi
valt enkäter samt två olika screeningsverktyg som metod, “LäSt” och “Läskedjor”.
Vidare beskriver vi hur vårt urval av informanter gjordes samt hur resultaten processades
fram till hanterbar jämförande data utifrån det syfte vi hade för studien. Avslutningsvis
beskrivs de etiska aspekterna som vi tagit hänsyn till.

3.1

Deltagare

Vi valde två glesbygdskommuner i Norra Sverige och i dessa tillfrågades alla lärare och
elever i årskurs 2 (kommunala skolor), med fler än tre elever i varje klass om att delta i
studien. Förfrågan skickades ut till 10 klasser. Utifrån de 10 klasserna som tillfrågades
föll fyra klasser bort; en klass exkluderas på grund av att de ej hade gjort
bedömningsstödet i årskurs 1 och tre klasser valde att inte delta på grund av uppfattad
brist i konfidentialitetskravet. Sex klasser med totalt 58 elever (35 flickor och 23 pojkar)
anmälde intresse att delta i studien. Två av de 53 eleverna hade svenska som andraspråk.
Fem elever (tre pojkar och två flickor) valdes bort på grund av ej inlämnade
samtyckesblanketter. Av 53 elever deltog alla i avkodningstestet. I läsförståelsetestet
deltog 52 elever, en pojke deltog ej då klassläraren bedömde den vara för svår för honom.
Enkäten skickades ut till alla pedagoger på lågstadiet i undersökningskommunerna, detta
blev totalt 27 stycken. Samtliga var undervisande pedagoger mot de tidiga åren som
antingen arbetade eller har arbetat med Skolverkets bedömningsstöd. 20 pedagoger
svarade på enkäten medan sju pedagoger valde att inte svara. Ingen påminnelse skickades
ut. Övervägande antal pedagoger var utbildade utom en som studerade till
grundskollärare. Av 19 utbildade pedagoger hade fem stycken vidareutbildat sig till
speciallärare eller specialpedagog, tre stycken var förskollärare. Totalt 16 pedagoger hade
utbildning i läs- och skrivutveckling. Av enkäten framkom inte hur många år pedagogerna
hade arbetat inom yrket. Vårt urval blev enligt Bryman (2011) ett målinriktat urval, där
urvalet var styrt utifrån de informanter som var relevanta för studiens syfte och de
formulerade forskningsfrågorna.

3.2

Procedur

Inledningsvis kontaktades rektorerna på samtliga skolor för att informera om studiens
syfte samt få kontaktuppgifter till pedagogerna. Ett missivbrev skickades både till
pedagoger samt till elevernas vårdnadshavare (bilaga 1 och 2). Därefter genomförde
studiens författare screeningarna i läsförståelse med LäSt (Elwér, Fridolfsson,
Samuelsson & Wiklund, 2016) och i avkodning med Läskedjor (Jacobson, 2014) i de
deltagande klasserna. Dessa rättades av båda författarna för att eliminera fel i
bedömningen och sammanställdes i en Excel fil. Samma elevers resultat från Skolverkets
bedömningsstöd gjorda i slutet på årskurs 1 samlades därefter in från klassernas
pedagoger och sammanställdes i samma Excel fil.
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Därefter utformades en enkät med hjälp av Google formulär, utifrån följande tema:
användning och genomförande, organisatoriska riktlinjer i kommunerna, systematiskt
kvalitetsarbete (Bilaga 3). Frågorna bestod av fem slutna frågor (ja och nej), sex
flervalssvar och 18 stycken öppna frågor där informanten svarade i löpande text eller
avstod från att svara. Efter att en pilottest gjorts på kollegor och vi ändrat efter deras
synpunkter mailades en länk med enkäten ut till de pedagoger som gett sitt medgivande
efter att ha läst missivbrevet (se bilaga 1). Efter sista svarsdatum sammanställdes
enkätsvaren till överskådliga tabeller, figurer och i löpande text. Enkät valdes för att
intervjuareffekten kunde undvikas, det vill säga när forskaren genom sitt beteende kan
påverka informanten som exempelvis vid en intervju (Bryman, 2011). Enkät valdes även
för att få in en större mängd svar under den begränsade tidsramen för studien.

3.3

Testmaterial

3.3.1 Bedömningsstödet
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling är framtaget på uppdrag av regeringen för att
ge ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling,
stödja en likvärdig bedömning samt stödja lärarens bedömning i att tidigt identifiera
elever som är i behov av extra anpassningar Skolverket (2016). Bedömningsstödet är
kriterierelaterat och utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk och är
obligatoriskt att använda i årskurs 1.

Vad gäller läsning är kriterierna i Avstämning A det som eleverna förväntas klara av i
slutet av årskurs 1. Avstämning A består av flera elevuppgifter och sex
avstämningspunkter. I den första elevuppgiften ska läraren bedöma om eleven kan koppla
ihop bokstavsnamn och bokstavsljud, både versaler och gemener. I den andra
elevuppgiften bedöms om eleven kan avkoda enkla ord som t ex är, ett och en. Läraren
uppmanas att markera vilken typ av läsning (ljudningsstrategin eller logografisk
helordsläsning) eleven använder och noterar detta. I den tredje elevuppgiften ska eleven
läsa en berättelse om två barn vid namn Teo och Tanja. Texten består av fem korta rader
med en bild som stöd till berättelsen. Läraren ska introducera berättelsen genom att
tillsammans med eleven titta på bilden och textens rubrik. Eleven ska sedan läsa texten
och läraren uppmanas notera på lärarens exemplar. I anknytning till läsningen ska eleven
peka på några ord i texten som till exempel och, ett, äpple, larv. Efter läsningen ska
läraren ställa frågan Vad handlade texten om? för att se om eleven kan återge något av
innehållet. Om inte eleven återger något av innehållet finns exempel på stödfrågor som
läraren kan ställa, till exempel Vad heter barnen? Vad ser de? Till sist ombeds läraren
ställa någon eller några frågor för att se om eleven kan kommentera innehållet som till
exempel Vad tror du Tanja tänker när hon ser en larv i äpplet? Den sista
avstämningspunkten i bedömningsstödet i läsning görs i grupp. Läraren väljer en
skönlitterär text eller en faktatext som läses högt av läraren för en grupp elever. Efter
lärarens högläsning diskuteras innehållet och läraren uppmanas ställa frågor som stöd till
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elevernas återberättande och reflektioner. Läraren uppmanas att föra anteckningar i
sammanställningen om hur eleven klarar de olika uppgifterna och avstämningspunkterna.
Ingen av uppgifterna är tidsbegränsade. Målet med avstämning A och således vad en elev
i årskurs 1 ska kunna är att ha knäckt läskoden och visa förståelse för innehållet. Elever
som med god marginal klarar alla avstämningspunkter i del A kan även bedömas mot
avstämning B (Skolverket, 2016).

Sedan 3 juli 2018 finns en reviderad version av bedömningsstödet som ger lärare ett ännu
tydligare underlag för bedömning, analys av bedömningar och mer information om vilket
stöd som kan behöva sättas in.
3.3.2 Läskedjor
Läskedjor-2 (Jacobson, 2014), är ett standardiserat och normerat screeningstest av
avkodningsförmågan. Läskedjor-2 består av deltesterna Bokstavskedjor, Ordkedjor och
Meningskedjor. Testet är användbart för att få en klassöversikt av elevernas
ordavkodningsförmåga samt identifiera elever med lässvårigheter. I denna studie har vi
enbart använt oss av deltestet ordkedjor då vi hade som avsikt att screena enbart
ordavkodning.

Ordkedjor: Deltestet syftar till att få en uppfattning om elevens förmåga att avkoda
enskilda ord. Uppgiften i ordkedjor går ut på att med streck markera var mellanrummen
ska vara i en sekvens av tre sammanskrivna ord. Inom två minuter ska så många
ordgränser som möjligt markeras. Ordens längd varierar mellan två och sju bokstäver och
eleven ska urskilja ord som kan vara substantiv, verb, adjektiv eller räkneord, t ex
hejmatsnö, dagtvåpå. Endast fullständigt korrekt lösta ordkedjor (med två streck) ger 1
poäng. Den maximala råpoängen för deltestet Ordkedjor är 80. Test-retest-reliabilitet
enligt manualen är 0,89.
3.3.3 LäSt
LäSt (Elwér et al., 2016) är ett standardiserat och normerat testmaterial för kartläggning
och diagnostisering av elevers avkodnings- och stavningsförmåga samt läsförståelse som
utvecklats vid Linköpings universitet. I denna studie har vi använt oss av
läsförståelsetestet som syftar till att få en uppfattning om elevens förmåga att läsa och
förstå. Testet består av flera texter med varierad längd och innehåll och svårighetsgraden
ökar successivt. Testet genomförs under 35 minuter då eleven läser och svarar på
flervalsfrågor utifrån alternativen A-D. Den maximala råpoängen är 80. Test-retestreliabiliteten vid årskurs 3 uppgick till 0,90.

3.4

Dataanalys

Vi undersökte i vilken mån de elever som identifierats med svag läsförmåga i screeningen
i årskurs 2 även identifierats i bedömningsstödet i slutet på årskurs 1. Detta för att söka
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svar på vår forskningsfråga om “elever som blev identifierade med svag läsförmåga i
årskurs 2 även identifierats med bedömningsstödet i årskurs 1”. Vårt fokus var att utröna
hur stor andel av de elever som fått stanine 1-2 i respektive test som även hade
identifierats i bedömningsstödet.

I enlighet med testmaterialens manualer gavs möjligheten att omvandla elevernas råpoäng
till standardpoäng; till stanine i Ordkedjor och till stanine och percentil i LäSt. Med
stanine översätter man råpoäng till en niogradig skala. Stanine används för att visa hur en
individ placerar sig procentuellt i förhållande till populationen. Elever med stanine 1 och
2 på Ordkedjor har en ordavkodningsförmåga inom normalfördelningens lägsta del (11
%). Percentil används också för att visa hur en individ placerar sig i förhållande till
populationen. Skillnaden jämfört med stanine är att percentil översätter råpoängen till en
20-gradig skala. Elever som ligger på percentil 15 och lägre bör uppmärksammas och har
med sannolikhet svårigheter. Riktlinjer som ges i handledningarna till
screeningsmaterialen är att elever som ligger på stanine 3 eller lägre bör uppmärksammas.
Dessa elever har med stor sannolikhet läs- och skrivsvårigheter (Elwér et al., 2016).

De resultat som var av intresse var där resultaten skilde sig åt mellan bedömningsstödet i
årskurs 1 och screeningen i årskurs 2. Dessa elever jämfördes sedan med det
sammanställda resultatet från bedömningsstödet för att analysera om båda
bedömningsverktygen identifierade samma elever med svag läsförmåga vad gällde
avkodningssvårigheter och/eller i läsförståelsen.

Genom analysen av enkätsvaren undersöktes pedagogernas åsikter om bedömningsstödet,
hur olika skolor genomför bedömningsstödet och hur de arbetade med resultaten i form
av extra anpassningar. Enkätens 24 frågor; fem slutna frågor (ja och nej), sex flervalssvar
och 18 stycken öppna frågor där informanten svarade i löpande text eller avstod från att
svara sammanställdes, vilket gav oss en kvalitativ information om pedagogernas åsikter
om bedömningsstödet och hur resultaten användes. Alla frågorna redovisas i tabeller,
cirkeldiagram eller löpande text för att visuellt åskådliggöra hur stor andel av
informanterna som beskrev diskrepansen mellan skolornas riktlinjer för genomförandet
av bedömningsstödet samt tolkning och uppföljning av dessa. Eftersom vi fick många ja,
nej eller vet inte svar på våra öppna frågor så redovisas en del öppna frågor i diagram och
tabeller. I de fall vi fick längre svar presenteras de som citat i en löpande text.

3.5

Etiska aspekter

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet
(2017). Alla elever, föräldrar och lärare som deltog i studien fick skriftlig information
angående det grundläggande individskyddskravet och de fyra allmänna huvudkraven;
Informationskravet där information lämnades om studiens syfte och genomförande, samt
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att den var frivillig och varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan.
Samtyckeskravet där deltagarna själv bestämde om de ville delta i studien utan yttre
påverkan. Konfidentialitetskravet som garanterade anonymitet genom att tilldela varje
elev ett nummer, vart studien skulle presenteras samt att obehöriga ej kunde ta del av den.
Resultaten avidentifierades genom att varje namn byttes mot kod. Enkätsvaren var
anonyma då enkäten besvarades digitalt. Vi kunde inte se vem som skickat in sina svar.
Kodlista och testblanketter förvarades i ett låst skåp. Nyttjandekravet som informerade
att datan som samlades in endast skulle användas i denna studie, allt enligt
Vetenskapsrådet (2017) och Bryman (2011).

Pedagogerna som kunde tänka sig att delta i enkäten samt vårdnadshavare till eleverna i
de sex klasserna fick ge sitt skriftliga godkännande till att deras barn fick delta i studien.
Av etiska skäl nämns varken kommunerna eller enheterna vid namn i denna studie. De
barn som av olika anledningar inte orkade genomföra screeningarna fick avstå och göra
en alternativ aktivitet. De föräldrar som inte ville att deras barns resultat skulle medverka
i uppsatsen respekterades och följaktligen strimlades dessa elevers resultat och finns ej
att tillgå.
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4

Resultat

Syftet med studien var att jämföra elevers resultat från Skolverkets bedömningsstöd i
svenska årskurs 1 med det resultat vi fick fram genom två alternativa screeningsverktyg
i LäSt och Läskedjor i årskurs 2. Därutöver genomfördes en kartläggning av pedagogers
uppfattningar och erfarenheter av bedömningsstödet samt skolornas riktlinjer. Här
beskriver vi de resultat som studien har genererat. På grund av de anonyma enkätsvaren
kan vi ej redovisa pedagogernas svar på skolnivå då vårt syfte var att ta reda på
pedagogernas individuella svar.

4.1

Identifiering av svag läsförmåga

Av medverkande pedagoger i studien fick vi ta del av elevernas resultat i
bedömningsstödet som gjordes i slutet på årskurs 1. Tabell 2 visar antal elever som klarat
alla avstämningspunkter i bedömningsstödet i årskurs 1 på respektive nivå, samt hur
många som är icke godkända. Av de icke godkända eleverna är det två stycken pojkar
som har svenska som andraspråk.
Tabell 2. Antal godkända och icke godkända i Bedömningsstödet årskurs 1.
Bedömningsstöd i årskurs 1

Alla elever

Flickor

Pojkar

n =53

n =33

n =20

Antal godkända på A-nivå

49

31

18

Antal godkända på B-nivå

5

4

1

Antal godkända på C-nivå

3

2

1

Antal icke godkända

4

2

2

Tabell 3 visar medelvärde, standardavvikelse i poäng och stanine i screeningar i årskurs
2. Flickornas medelvärde är marginellt högre än pojkarnas i båda screeningarna men gav
samma medel av stanine. Pojkarna har högre standardavvikelse speciellt på
läsförståelsescreeningen vilket tyder på att deras resultat är mer spridda från medelvärdet
än flickornas. En elev gjorde inte läsförståelsescreeningen efter klasslärarens inrådan
vilket kunde ha påverkat pojkarnas medelvärde det sämre resultatet. Medelvärde för dessa
elevgrupper i de åtta skolorna är 3,2 i medel stanine i läsförståelsen och 3,7 i avkodning.
Vilket är något lägre som grupp, jämfört med förväntat resultat enligt manualernas
normering. Hade grupperna presterat på samma nivå som manualernas
normeringsgrupper så hade medelvärdet legat runt stanine 5.
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Tabell 3. Medelvärde för elever i årskurs 2 i screeningarna Ordkedjor samt LäSt.
Screening årskurs 2

Alla elever

Flickor

Pojkar

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Ordkedjor

n = 53

n = 33

n = 20

Poäng

9,0 (5,6)

9,6 (5,7)

8,7 (6,1)

stanine

3,7 (1,9)

3,9 (1,8)

3,4 (2)

LäSt läsförståelse

n = 52

n = 33

n = 19

Poäng

11,3 (8,6)

11,7 (8,4)

11,0 (10,5)

stanine

3,2 (1,7)

3,4 (1,5)

3 (1,9)

I tabell 4 redovisas andel elever som identifierades med svag avkodningsförmåga (stanine
1-3) i Ordkedjor i årskurs 2. Av dessa 23 elever med stanine 1-3 har fyra (varav två SVA
elever) elever identifierats som svaga läsare i bedömningsstödet. Tabellen visar antal
elever som identifieras med svag läsförståelseförmåga (stanine 1-3) i LäSt i årskurs 2. Av
dessa 31 elever med stanine 1-3 är tre elever (varav en SVA elev) identifierade med
svårigheter genom bedömningsstödet. Det är en högre andel elever än förväntat som har
stanine 1-2 i båda screeningarna än de förväntade 11 % enligt stanineskalan.
Tabell 4. Antal elever som identifieras med svag avkodning respektive läsförståelse i screening samt
identifierats i bedömningsstödet.
Ordkedjor i årskurs 2 (n=53)

stanine 1-2

stanine 3

stanine 4-9

Antal elever inom respektive
Staninekategori

15 st (28 %)

8 st (15 %)

30 st (57 %)

Antal elever icke godkända i
bedömningsstödet i årskurs 1

3

1

0

LäSt läsförståelse (n=52)

stanine 1-2

stanine 3

stanine 4-9

Antal elever inom respektive
staninekategori

19 st (37 %)

12 st (23 %)

21 st (40 %)

Antal elever icke godkända i
bedömningsstödet i årskurs 1

3

0

0
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4.2

Riktlinjer för genomförandet samt tolkning och uppföljning av
resultaten

Av de 20 pedagoger som svarade på enkäten är alla utbildade pedagoger förutom en som
studerar till grundskollärare. Av dessa är fem speciallärare eller specialpedagogutbildade
och tre är förskollärare. 16 av pedagogerna har utbildning i läs- och skrivutveckling. 17
stycken pedagoger redovisar att Skolverkets bedömningsstöd görs i deras klass. De som
inte använder bedömningsstödet motiverar svaren med att de ej arbetar som klasslärare.
Tabell 5 visar att 95 % - 100 % gör bedömningsstödet under det obligatoriska skolåret
årskurs 1 och majoriteten fortsätter använda bedömningsstödet under resten av lågstadiet
förutom under vårterminen i åk 3. Vidare säger åtta pedagoger att det är klasslärarna som
gör bedömningsstödet och åtta svarar att det är speciallärarna/specialpedagogerna som
gör det.

Tabell 5. När görs bedömningsstödet i åtta skolor från två kommuner
HT årskurs
1
95 %

VT årskurs
1

HT årskurs
2

VT årskurs HT årskurs
2
3

VT årskurs
3

100 %

70 %

75 %

NP

60 %

19/20 pedagoger svarar på den öppna frågan När på höst- respektive vårterminen görs
bedömningsstödet för åk 1 i din skola och finns någon anledning till varför ni valt just
den tidpunkten? och mer än hälften av pedagogerna, 53 % säger sig göra
bedömningsstödet så tidigt som möjligt med motivering att se var eleverna ligger och hur
undervisningen ska läggas upp. Övriga 47 % menar att de vill göra bedömningsstödet så
sent som möjligt för att hinna ge undervisning och bedöma hur långt eleverna svarat på
denna undervisning.

Tabell 6 beskriver fyra frågor i sammanställd form. Den öppna uppföljande frågan Finns
gemensamma riktlinjer för alla skolor i kommunen för när och hur bedömningsstödet ska
göras besvaras av 20/20 pedagoger. 60 % av pedagogerna inte vet om det finns riktlinjer
inom kommunerna och övriga svarar nej på frågan. Bland de positiva svaren anger 15 %
att riktlinjer finns i kommunen vidare anger 15 % att riktlinjer endast finns på deras skola
och 10 % menar att det finns inom rektorsområdet.

När det gäller de olika rektorsområdenas erbjudande att ge pedagogerna en likvärdig
förutsättning för genomförandet svarar 20/20 pedagoger och 70 % av dem anser att de
inte fått någon informations- och introduktionsutbildning om bedömningsstödet.
Resterande anser sig ha fått det eller delvis fått någon form av introduktionsutbildning.
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Av svaren framkommer inte vilka eller varför endast några få anser sig fått utbildning om
bedömningsstödet, inte heller på vilket sätt introduktionsutbildningen givits. Av 20/20
svarar 70 % att det inte finns några riktlinjer för hur tolkning av resultaten ska göras.
Övriga 30 % svarar att de inte vet om det finns några riktlinjer.

Tabell 6. Nedan redovisas svaren från pedagogerna i samlad form som kommenteras efter
tabellredovisningen.
Fråga

Svar

Finns gemensamma riktlinjer för alla skolor i kommunen för hur
och när bedömningsstödet ska användas?

Ja

Nej

Vet ej

Antal deltagare som svarat: 20/20

40 %

30 %

30 %

Har du fått introduktions- eller informationsutbildning om
Skolverkets bedömningsstöd

Ja

Nej

Delvis

Antal deltagare som svarat: 20/20

15 %

70 %

15 %

Har kommunen gemensamma riktlinjer för tolkningar av
resultaten?

Ja

Nej

Vet ej

Antal deltagare som svarat: 20/20

0%

70 %

30 %

Analyserar du svaren med någon?

Ja

nej

delvis

Antal deltagare som svarat: 18/20

28 %

28 %

44 %

I det öppna svarsalternativet beskriver 19/20 pedagoger Hur organisationen av övriga
elever hanteras medan bedömningsstödet görs individuellt med varje elev. Fyra
pedagoger planerar enkla uppgifter för de andra eleverna som de klarar av att göra själva.
En klasslärare beskriver hur denne gör bedömningsstödet under en tid då det är
grupptimmar. Fyra av informanterna svarar att specialpedagog utför bedömningsstödet
och sex av informanterna svarar att de utför bedömningsstödet då de har tillgång till
fritidspedagog, resurs eller vikarie. Slutligen ger fyra av informanterna svar som “Väldigt
olika, ibland får övriga elever vara själva. Om det går så finns det en extraresurs som
har klassen.” “De får klara sig själv alternativt kommer någon in i klassen.” “Försöker
få lös någon annan personal på skolan. Vilket inte alltid är så lätt.” “Tar hjälp av
kollegor eller en vikarie”.

Vidare svarar 18/20 pedagoger på frågan Analyserar du svaren tillsammans med någon?
28 % menar att de inte analyserar resultaten med någon, lika många svarar att de
analyserar resultaten med någon och 44 % menar att de delvis gör det. Majoriteten av
pedagogerna bedömer resultat ensam eller endast delvis med någon. I följdfrågan
utvecklar 10/20 pedagoger att de bland annat analyserar resultaten från bedömningsstödet
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tillsammans
med
klasslärare,
specialpedagog/speciallärare.

4.3

kollegor

eller

tillsammans

med

Åsikter om bedömningsstödet och hur resultaten används

16/20 pedagoger svarar på den öppna frågan Om bedömningsstödet ger tillräcklig
information om elevernas läsförmåga. 20 % svarar nej, 10 % svarar att bedömningsstödet
ger tillräcklig information om elevernas läsförmåga. Bland de 70 % som svarat delvis så
framkommer olika åsikter om huruvida bedömningsstödet ger tillräckligt information om
elevernas läsförmåga eller inte. Bland annat svarar en av pedagogerna att den redan vet
elevens brister. Fyra stycken menar att det är ett komplement till annan undervisning och
ett bra tillfälle att lyssna på eleven. En pedagog menar att bedömningsstödet ger en grund
men bör kompletteras om brister uppmärksammas. Två stycken tycker att det är ett bra
tillfälle att sitta enskilt med eleverna. En pedagog menar att bedömningsstödet “kan bli
missvisande eftersom att det är en obekant som gör testerna”. Sju stycken svarar att
bedömningsstödet inte ger tillräcklig information om elevens läsförmåga eller är
tveksamma till resultatets trovärdighet. En informant svarar att “det går ej enbart att
använda bedömningsstödet, blir för ytligt. Man måste se till helheten och ej bedöma
endast från ett lästillfälle”.

Vid den öppna uppföljningsfrågan svarar 18/20 pedagoger angående om elever med
lässvårigheter identifieras med bedömningsstödet. 20 % av pedagogerna svarar kortfattat
“nej” om bedömningsstödet identifierar eleven. 10 % anser att elever identifieras med
hjälp av bedömningsstöd. Resterande 70 % är tveksamma om bedömningsstödet
identifierar lässvårigheter och förklarar detta med svar som: “inte alltid, då testerna som
görs behöver oftast kompletteras”, “Nej, det är mer en formativ stund för mig att höra
hur eleverna tacklar en och samma text och hör nivåskillnader”. “Ja, oftast. Jag tänker
att de elever som avkodar bra men har en svag läsförståelse kanske inte alltid blir
upptäckta?”.

Figur 1. Bedömningsstödet kriterier kontra pedagogens uppfattning om läsförmåga.
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17/20 pedagoger svarar på frågan Har du samma uppfattning om elevernas nivå i
läsförmåga som resultatet visar i bedömningsstödet: 41,2 % anser att bedömningsstödets
resultat överensstämmer med deras egen uppfattning om elevernas läsförmåga, lika
många har ej någon uppfattning i frågan. 17,6 % svarar att deras uppfattning om elevernas
läsförmåga ej samstämmer med resultaten från bedömningsstödet.

Vid den slutna frågan om pedagogerna använder resultatet från bedömningsstödet till
planering för den fortsatta undervisningen svarar 47,7 % av pedagogerna att de använder
resultatet som underlag till den fortsatta undervisningen medan 47,7 % endast delvis gör
det. 5,3 % säger sig inte använda resultatet till den fortsatta undervisningen. Här går det
inte att avgöra om dessa 5,3 % är svar från exempelvis en specialpedagog eller
speciallärare som ej bedriver undervisning. 15/20 pedagoger svarar på följdfrågan om ja
eller delvis på frågan ovan, ge exempel. En pedagogs varar “att även annan bedömning
styr”, flera pedagoger beskriver hur de delat in eleverna i nivåanpassade läsgrupper,
vidare ges exempel: “anpassade uppgifter till eleverna”, samt “planera undervisning
utifrån det resultatet visar”. Vidare svarar några pedagoger att de “arbetar extra med det
eleverna visar svårigheter med”, “arbeta vidare med vad som behöver utvecklas i
skrivande”. En pedagog svarar: “att om en elev inte uppfyller bedömningsstödets
avstämningspunkter t ex att koppla ihop bokstavsnamn med ljud så innebär det att det
behövs planerade övningar inom detta”. En annan pedagog förklarar att när hen ser “vilka
elever som kan behöva extra stöd görs extra anpassningar”, en annan svarar “att om
elever har kommit längre och ser vad som kan behöva repeteras kan svårighetsgraden
öka”.

Figur 2. Använder skolorna andra screeningsmaterial

90 % pedagoger säger att deras skolor kompletterar bedömningsstödet med andra
screeningsverktyg. Vid den öppna uppföljningsfrågan Om ja på fråga ovan, vilka
screeningsmaterial och varför? svarar 17 /20 pedagoger och ger exempel som Fonolek,
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Fonologisk medvetenhet i 7 steg, DLS åk 2, DLS åk 3, ITPA, LäSt och extra lässamtal på
screeningsverktyg som används. Av dessa pedagoger menar 68 % att detta
kompletterande screeningmaterial görs på alla elever medan 42,1 % av pedagogerna gör
det på enskilda elever.

Figur 3. Bidrar bedömningsstödet till extra anpassningar?

19/20 svarar på frågan om resultatet från Skolverkets bedömningsstöd bidragit till att
extra anpassningar satts in hos elever ges informationen att mer än hälften, 68,4 %, menar
att extra anpassningar sätts in utifrån de faktiska resultat som bedömningsstödet bidragit
till. På den öppna uppföljningsfrågan Om ja på frågan ovan, vilka extra anpassningar
brukar erbjudas på din skola, svarar 13/20 pedagoger på frågan och gav följande exempel
(se tabell 7)
Tabell 7. Visuell beskrivning av följdfrågan
Extra anpassningar

Antal

Intensivläsning
Extra läsning
Skriva i liten grupp
Inläsningstjänst
Legimus
Anpassade övningar på dator Lexia
Specialpedagog
Läslinjal
Anpassningar i klassrummet

6 st
4 st
1 st
1 st
1 st
1 st
6 st
1 st
4 st

Vidare svarar 17/20 pedagoger på frågan Får du stöd av din rektor med de resurser som
krävs för extra anpassningarna?, 75 % svarar att de får stöd sin rektor med de resurser
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som krävs för extra anpassningarna, medan 10 % säger sig stå utan stöd av sin rektor, 15
% svarar inte på frågan.

20/20 pedagoger svarar på frågan om det Finns en språkplan/årshjul över tidpunkter när
screeningar ska göras i alla årskurser i din kommun 60 % svarar att deras
rektorsområde/kommuner har en språkplan eller årshjul för vid vilka tidpunkter olika
screeningar ska göras i varje årskurs vad gäller elevernas läs- och skrivutveckling.
5 % svara nej på frågan, 25 % svara vet ej och 10 % valde att svara övrigt på frågan. På
den öppna följdfrågan, Vem ansvarar för planeringen och uppföljningen för
språkplanen/årshjulet svarar 16/20 att den eller de som ansvarar för denna
språkplan/årshjul är enligt pedagogerna förste läraren, spec.team/Elevhälsovårdsteam,
rektor, klasslärare tillsammans med rektor, förstelärare i samråd med övriga lärare,
specialpedagogerna i kommunen.

Sist i enkäten lämnas utrymme för pedagogerna att skriva övriga synpunkter om
bedömningsstödet. De visas nedan som citat: “det är svårt att hinna med
bedömningsstödet”, det är ett “tidskrävande material” samt att “det inte alltid är enkelt
att få resurs som arbetar med klassen medan bedömningsstödet ska genomföras”.
“Värdefull undervisningstid försvinner”. En tycker det är “svårt att göra
bedömningsstödet utan hjälp av kollega (resurs som tar hand om klassen)”. En pedagog
tycker att “tillgång till resurs stjäl resurstid av någon annan pedagog som också behöver
hjälp”. En pedagog önskar “fler texter till läsförståelsedelen och en annan påpekar att
bedömningsstödet inte mäter läsförmåga”.

4.4.

Sammanfattning av resultat

Den generella slutsatsen visar att bedömningsstödet inte identifierar alla barn med svag
läsförmåga i den utsträckning som förväntat. Sammanfattningsvis visar resultaten att
bedömningsstödet kan uppfattas godtyckligt då svaren från pedagogerna menar att det är
upp till varje enskild lärare när bedömningsstödet ska göras och hur resultaten följs upp
och på så sätt även vilka insatser som ges på olika skolor. Enkätsvaren visar även en
spridning bland pedagogernas uppfattning om det är ett effektivt stöd eller ej och
resultaten visar att de alternativa screeningsverktygen identifierar elever med svag
läsförmåga bättre. Pedagogernas svar visar även att det finns en variation hur och när
bedömningsstödet används inom de olika skolorna. Därmed finns en risk att det inte blir
en likvärdig bedömning mellan olika skolor och klasser då pedagogernas svar förklarar
att det är upp till varje enskild lärare att avgöra när bedömningsstödet ska göras och hur
resultaten följs upp.
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5.

Diskussion

I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat i relation till bakgrund och tidigare
forskning. Vi avslutar med att ringa in områden för fortsatt forskning.

5.1

Identifierar bedömningsstödet elever med svag läsförmåga

Studiens syfte var att analysera huruvida Skolverkets bedömningsstöd identifierar elever
med svag avkodning och läsförståelse i årskurs 1 samt undersöka pedagogers erfarenheter
av bedömningsstödet. Studien har genomförts i två olika kommuner med hjälp av sex
skolor, 20 pedagoger och 53 elever. Genom enkät undersöktes pedagogernas erfarenheter
och skolornas riktlinjer. Med hjälp av två alternativa screeningsverktyg fick studien den
elevdata som jämfördes med bedömningsstödets data.
5.1.1 Identifierar bedömningsstödet elever med svag avkodningsförmåga
I vår studie identifierades 8 % av eleverna med svag läsförmåga i bedömningsstödet.
Detta jämfört med det normerade screeningsverktyget Ordkedjor som identifierade 28 %
av eleverna med svag avkodningsförmåga (stanine 1-2), vilket tyder på svag
ordavkodningsförmåga och enligt SVR-modellen kan dessa vara elever med specifika
avkodningssvårigheter med brister i avkodningen (Gough & Tunmer, 1986). I
förlängningen kan detta vara ett tecken på dyslexi då forskningen menar att mellan 5-8 %
av alla barn har dyslektiska svårigheter (Sandeberg, 2018). Dessa elever bör omgående
få tidiga insatser för att kartlägga om så är fallet. Ytterligare 15 % av eleverna i studien
fick stanine 3 i screeningen Ordkedjor, vilket kan signalera att en del av dessa elever kan
behöva uppmärksammas i den fortsatta undervisningen. De låga resultaten hos eleverna i
denna studie behöver inte nödvändigtvis tyda på dyslexi utan kan bero på andra faktorer
som exempelvis kognitiv mognad, om eleverna haft obehöriga lärare eller om pedagogen
har utbildning i läs och skriv eller ej. Några av pedagogerna svarade även att de inte har
en systematisk struktur eller plan att identifiera elever i riskzon för läs och
skrivsvårigheter vilket kan göra att elever missas. Resultaten i studien visar att
bedömningsstödet godkänner elever som uppenbart inte klarar avkodningen vilket även
Drougge (2017) kritiskt påpekar.

En uppenbar svag punkt i bedömningsstödet är bristen på användandet av läsning av nonord, vilket är ett effektivt sätt att bedöma elevernas avkodningsförmåga. Forskning säger
att non-orden bäst visar elevernas förmåga att avkoda då en god läsare växlar mellan
fonologisk avkodning och ortografisk avkodning (Gustafson et al., 2013) Specifika
lässvårigheter avslöjas genom fonologiska problem med bristande ordavkodning. I de
flesta fall följs avkodningssvårigheter med stavningssvårigheter. Svårigheten lindras
genom att säkerställa att den alfabetiska principen automatiserats vilket ger både flyt och
läshastighet. I bedömningsstödet ska eleven benämna gemener och versaler, samt några
ordbilder som och, att. När eleven läser texten kan det vara svårare att bedöma om eleven
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läser utifrån kontexten med stöd av vissa lästa ord eller om texten självständigt ljudas
igenom. Högläsning av text i bedömningsstödet bör kompletteras med läsning av ord utan
kontext och nonord.

Clemens et al. (2012) påpekar att läroplansbaserad undervisning ger överlägsen
skolframgång. Det talar för användandet av Skolverkets bedömningsstöd då det bygger
på kriterier som utgår från kunskapskraven i läroplanen. Men att uteslutande använda
matriser i skolans värld kan i vissa fall påverka undervisningen och lärandet för eleven
negativt. Om kunskapen som läraren ska lära ut utgår från en matris och inte utifrån där
eleven befinner sig, finns risken att värdefull tid går till sådant eleven inte är mogen för
och inte den viktiga baskunskapen som en pedagog kan uppfatta saknas utifrån sin
formativa bedömning av eleven. Har eleverna en långsammare läsutveckling ska skolan
anpassa undervisningen och fortsätta följa elevens utveckling. Eftersom avkodningen är
en central del i läsförmågan poängterar forskning att när brister upptäcks måste tidiga
insatser göras (Clemens et al. 2012; Fuchs et al., 2004). SBU (2014) är tydlig med att
barn med fonologiska problem behöver strukturerad träning i sambandet mellan grafem
och fonem. Bevisligen finns barn i svensk skola som riskerar att inte få dessa tidiga
insatser vilket gör att problemet skjuts fram och blir än svårare att reparera vad gäller
läsframgång och att hålla jämna steg med sina jämnåriga. Ett förslag på åtgärder i
bedömningsstödet, är att träna och lära sig att läsa fler ordbilder men forskning av Byrne
(2005) förklarar att barn inte kan överföra den logografiska/ortografiska kunskapen till
att lära sig den alfabetiska principen utan det behövs ett strukturerat arbete med grafem
och fonem. Detta stämmer heller inte i enlighet med vad skolförordningen (2011:185)
kallar ett kompensatoriskt uppdrag, att stötta där en elev har svårigheter. I vår mening är
det skolans uppdrag att ge barn den grund de behöver för att en framgångsrik
läsutveckling ska ske.
5.1.2 Identifierar bedömningsstödet elever med svag läsförståelse
I studien identifierades 8 % av eleverna med svag läsförmåga i bedömningsstödet medan
36,5 % av eleverna fick stanine 1-2 i svag läsförmåga i det alternativa
bedömningsverktyget LäSt, läsförståelsetest. Dessa elever har med största sannolikhet
stora lässvårigheter enligt manualen och skolan bör överväga specialpedagogiska insatser
(Elwér et al., 2016). 23 % fick stanine 3 vilket betyder att de bör uppmärksammas i den
fortsatta undervisningen. Om de låga resultaten beror på långsam läsning eller om de inte
förstod vad de läst går inte bedöma. Precis som litteraturen påpekar bör därför fler
kompletterande tester göras (Elwér et al., 2016; Jacobson, 2014). En högre andel än
förväntat fick stanine 1-2 i de alternativa bedömningsverktygen vilket kan bero på att
LäSt kan vara svår att läsa och förstå för en elev på höstterminen i årskurs 2 (Elwér et al.,
2016). LäSt utförs på tid vilket kan vara en påverkande faktor. Likaväl som kognitiv
mognad eller obehöriga lärare samt om pedagogerna har utbildning i läs- och
skrivundervisning. Skolor kan med hjälp av tydligare systematiska rutiner och struktur
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lättare identifiera elever i risk zon genom användandet av en språkplan eller årshjul vars
syfte är att identifiera elever i behov av stöd i tid.

I Lgr 11 beskrivs vad eleven ska klara för att uppfylla kravet i årskurs 1. Där benämns
termen läsförståelse i styrdokumentet och inte läsförmåga. Läsförståelse är endast en del
av läsningen enligt SVR: Läsning = avkodning x språkförståelse. Det kan bli förvirrande
då grundskolans styrdokument inte använder sig av begreppet “avkodning” då det lätt kan
tolkas att läsning enbart handlar om läsförståelse. Avkodningen har stor betydelse för
läsförmågan. Då pedagogens avstämningsverktyg i Lgr11 och bedömningsstödet inte är
uppdaterad med vad modern forskning säger att läsprocessen består av, kan det bli svårt
att korrekt bedöma läsningens alla beståndsdelar. Utan säker avkodning kommer eleven
få en osäker läsförståelse. En annan aspekt med att bedömningsstödet inte upptäcker
elever med svag läsförmåga kan vara själva utformningen av bedömningen då det saknas
fler texter att läsa. Den text som finns är kort och har bildstöd i jämförelse med det
alternativa screeningsverktyget LäSt. Materialen är väldigt olika och mäter läsförståelse
på olika sätt. Testet i LäSt består av ett häfte med olika texter med varierande innehåll
och med flervalsfrågor, allt utan bilder. Textmängden ökar och svårighetsnivån på
texterna stegras efter varje text. Eleverna ska läsa en text och sedan svara på frågor genom
att kryssa i rätt alternativ. En annan aspekt är att LäSt utförs på tid, vilket kan upplevas
stressande för vissa elever. LäSt analyseras även kvalitativt, då pedagogen kan titta på de
svar eleverna hunnit ge. När testerna i studien utfördes upptäcktes bland annat en elev
som läste koncentrerat i 30 minuter men bara hann läsa den första texten. Eleven svarade
korrekt på alla tillhörande frågor och fick stanine 2, eleven kunde anas ha
avkodningssvårigheter efter den kvalitativa analysen av testresultaten, vilket klassläraren
även bekräftade. I den kvalitativa analysen i LäSt kan alltså andra svårigheter än
läsförståelsesvårigheter upptäckas. Även goda läsare upptäcks med LäSt och kan därefter
få rätt utmaningar på högre nivå. Detta i jämförelse med bedömningsstödet som
kontrolleras utifrån en kort text med tillhörande bild och kontrollfrågor vilket ger en
kontext till vad texten handlar om. I bedömningsstödet kan eleverna också bedömas mot
högre avstämningsnivåer som B och C för svårare och längre texter. Dock är dessa bara
en utveckling av den tidigare texten. Värt att notera är att elever som har svårigheter redan
kan ha utvecklat strategier till att dra slutsatser genom exempelvis en bild. Skillnaden
mellan texterna är att i bedömningsstödet består texten av flera enstaviga och ljudenliga
ord medan texten i LäSt mer samstämmer med texter en elev kan möta under det andra
skolåret, det vill säga fler två- och trestaviga och ljudstridiga ord. Precis som framkommer
i Keenan och Meenan (2014) och Castles et al., (2018) är läsförståelse inte enkelt att mäta
då olika tester mäter olika aspekter av läsförståelse. Det finns inget gold-standard test
som enkelt och säkert fastställer det man letar efter. Några tester kan ha högre krav på
ordavkodning medan andra mäter läsförståelse (Castles et al, 2018; Nation & Snowling,
1997, Keenan & Betjemann, 2006). Läsförståelse är fel test att kontrollera avkodning med
då detta testas bäst i ordlistor och ej i löpande text (Fridolfsson, 2018).
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Läsförståelseproblem visar sig oftast inte förrän eleven gått några år i skolan och då
textmängden ökat. Därför är det viktigt att följa elevernas läsförståelse med
standardiserade tester och informella bedömningar (Elwér, 2014). Detta talar för att
bedömningsstödet kan vara en av dessa informella bedömningar för att närma sig en elevs
svårigheter och inte ett test som ska identifiera lässvårigheter hos elever vilket även
resultaten från vår studie visar eftersom den inte mäter alla aspekter av elevernas
läsförmåga på ett tillfredsställande sätt. Som förslag från pedagogernas enkätsvar föreslås
insiktsfullt fler texter till bedömningsstödets läsförståelsedel.

5.2

Skolornas riktlinjer för genomförandet, tolkning och uppföljning
av resultaten

I vår studie visar resultaten att 53 % av pedagogerna gör bedömningsstödet så tidigt som
möjligt och motiverar detta med att de vill se var eleverna ligger och hur undervisningen
ska läggas upp. 47 % svarar att de gör det så sent som möjligt på terminerna och motiverar
det med att de vill hinna undervisa eleverna innan. Då bedömningsstödet syfte är stödja
en likvärdig bedömning av elevernas kunskapsutveckling i de tidiga skolåren (Skolverket,
2016) bör bedömningsstödet göras vid samma tidpunkter på alla skolor. Genom
pedagogernas enkätsvar ses en tydlig brist av rekommendationerna för när och hur
bedömningsstödet ska genomföras. Den kan upplevas otydlig då det endast står att i
årskurs 1 ska avstämningarna göras två gånger under läsåret, varav en gång under
höstterminen och en gång under vårterminen. Det kan finnas olika skäl till denna brist på
tydlighet och likvärdighet. Ett skäl kan vara att Skolverket anser att det är upp till
kommunerna eller respektive skola att sätta upp riktlinjer för när bedömningen ska göras
eller så vill inte Skolverket gå in och styra hur pedagogerna ska lägga upp sitt arbete.

40 % av enkätsvaren ger tveksamma eller negativa svar om kommunerna har några
gemensamma riktlinjer för språkplaner eller årshjul vilket även stämmer med SBU (2014)
som konstaterar att det fattas likartade direktiv för utredningar av dyslexi och även
avsaknad av handlingsplaner för utredning av läs- och skrivsvårigheter hos vissa av
Sveriges skolor (SBU, 2014). För att eleverna ska ha en likvärdig och ärlig chans att visa
sina nyvunna färdigheter bör nationella riktlinjer säkerställa att alla får lika mycket
läsundervisning innan bedömningsstödet görs. Genom användandet av en språkplan eller
årshjul för vilka tidpunkter under året olika bedömningar ska göras, säkerställer
kommunerna att en systematisk kvalitetsredovisning görs av elevernas
kunskapsutveckling vilket även står i Skolförordningen (2011:185).

70 % av pedagogerna svarar att de inte fått någon introduktion- eller
informationsutbildning om bedömningsstödet. 15 % svarar att de fått lite introduktion och
informationsutbildning. Utifrån vad vi känner till har Skolverket inte någon nationell
fortbildning vad gäller utförandet av bedömningsstödet. Däremot har vi, tillsammans med
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många andra pedagoger, använt den information som finns på bedömningsportalen och
på Skolverkets hemsida. Enklast vore naturligtvis om Skolverket presenterar tydliga
nationella riktlinjer likt de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9, för när och hur
bedömningsstödet ska göras. Det här samstämmer med studien då endast tre stycken
pedagoger från de bägge kommunerna, säger sig ha fått någon slags utbildning om
bedömningsstödet. Vilka som fått det avslöjas inte av de anonyma enkätsvaren. Vi kan
bara anta och hoppas att de som säger sig ha fått introduktions- eller
informationsutbildning om bedömningsstödet är de pedagoger som saknar utbildning och
erfarenhet om läs- och skrivutveckling. Önskvärt menar vi vore om alla som arbetar med
materialet får en gemensam, tydlig och likvärdig introduktions- och
informationsutbildning. Då det i dagens skola är svårigheter med att rekrytera behörig
personal är det än viktigare med en tydlig och likvärdig implementering av
bedömningsstödet för att bli det verktyg för stöd, uppföljning och likvärdig bedömning
av elevers kunskapsutveckling i de tidiga skolåren. Att skolorna inte har samma riktlinjer
kan göra att det skiljer sig åt mellan skolorna hur de använder bedömningsstödet samt hur
resultatet används i den fortsatta undervisningen.

Alatalos (2011) ståndpunkt är att undervisande pedagoger i de tidiga skolåren ska äga så
pass mycket kunskap om läs- och skrivutveckling för att kunna bedöma var i utvecklingen
en elev befinner sig och utifrån det kunna alternera mellan olika undervisningssätt.
Pedagogen ska förstå läsprocessen och de olika delar som krävs för att framgångsrik
läsutveckling ska kunna ske och ha förmågan att identifiera tecken på svårigheter i
läsutvecklingen och inte bara fortsätta eleven läsa vidare då det inte är effektivt för eleven
(a.a.). Då Jönsson och Nilsson (2018) menar att lärare med utbildning kan få den viktiga
information om eleverna som bedömningsstödet ger genom löpande observationer och
dokumentation av sin undervisning talar det för att kommunerna är skyldiga att ta ansvar
för vilka som tillåts undervisa i de yngre åren och vid fall av obehöriga lärare ge dem
förutsättningar att klara av denna viktiga undervisning som att till exempel låta dem göra
bedömningsstödet i sambedömning med erfarna pedagoger.

Resultatet i studien visar att de olika skolorna löser själva genomförandet av
bedömningsstödet och undervisningen för övriga elever i klasserna olika. Till exempel
tas resurs, vikarier eller fritidspersonal in och arbetar med klassen medan andra löser det
med att eleverna självständigt får arbeta med enkla uppgifter. Detta är också ett tecken på
att de lokala rektorsområdena inte har gemensamma riktlinjer. I Pedagogiska magasinet
nr 1, 2018 diskuterar Jönsson och Nilsson risken med att eleverna går miste om
undervisning under den tid som bedömningsstödet genomförs. De menar även att lärare
med utbildning kan få den information om eleverna som bedömningsstödet ger genom
löpande observationer och dokumentation av sin undervisning. Det här kan betyda att det
finns klasser som är helt utelämnade till att arbeta självständigt i en bok utan värdefull
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läs- och skrivundervisning. En elev som då ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter
kan då komma ännu längre från målet.

Då 70 % av pedagogerna i studien svarar att det inte finns några riktlinjer för hur
tolkningen av resultaten ska göras, gör detta att bedömningen lämnas till den enskilde
lärarens erfarenhet att tolka och tyda vad resultaten visar. Utifrån tidigare svar har endast
några pedagoger möjlighet till sambedömning med annan pedagog. Det intressanta är att
trots att bedömningsstödet kräver många tillfällen att sitta med eleven är det en stor del
av pedagogerna som är tveksamma till om den egna uppfattningen av elevens läsförmåga
stämmer med resultatet från bedömningsstödet. Ett bedömningsstöd som ska vara till ett
stöd och ligga till grund att snabbt sätta in insatser.

5.3

Åsikter om bedömningsstödet och hur resultatet används

Resultatet från enkäten visar att pedagogerna inte tycker att bedömningsstödet ger
tillräcklig information om elevernas läsförmåga utan 90 % menar att det behöver
kompletteras med andra screeningmaterial. Den forskning vi behandlat i studien förklarar
vikten av att veta syftet med vad som ska testas hos ett barn. Olika tester mäter olika
saker. Forskning säger också att läsförmågan innehåller ett större djup än att bara läsa. En
intressant term Catts et al. (2009) beskriver är att ett barn är a moving target, ett rörligt
mål som är under ständig utveckling både vad gäller de färdigheter som tränas men även
de inre kognitiva processerna som ska falla på plats för att tillägna sig kunskapen. Vi kan
sammanfatta det med att ju yngre ett barn är desto större kan skillnaden vara. Skolverkets
bedömningsstöd ska trots allt vara en hjälp för pedagoger att identifiera elever med svag
läsförståelse, vilket tyvärr många av informanterna känner sig tveksamma till. För årskurs
1 ger pedagogerna exempel som screeningarna Fonolek, Läsinlärning i sju steg samt LäSt
som testar fonologisk medvetenhet och avkodning. Detta är även i enlighet med Drougges
(2017) kritik att bedömningsstödet ej innehåller något specifikt om betydelsen av den
fonologiska medvetenheten för att ge god läsutveckling. Likaså finns studier som menar
att elever med fonologiska svårigheter måste testas i ordavkodning med ett erkänt
standardiserat test som ger tydliga gränsvärden och att det rekommenderas att använda
flera olika standardiserade tester för att kartlägga problemen med lässvårigheterna (Hoien
& Lundberg, 2013). Utmaningen för bedömningsstödet är att det krävs en mer fördjupad
kartläggning av ordavkodning och att det är för låga krav i bedömningsstödet vad som
bör förväntas av elever i årskurs 1 (Drougge, 2017). 17,6 % av pedagogerna har samma
uppfattning om elevernas läsförmåga som bedömningsstödet visar. Detta tolkar vi som
att majoriteten av pedagogerna samstämmer med kritiken om bedömningsstödet.
Övervägande svarar därför att de kompletterar screeningarna på alla elever i klassen och
det med screeningar som testar fonologisk medvetenhet. Förutom den tid det tar att göra
dessa kompletterande screeningar, försvinner viktig grundläggande undervisning från
eleven samt ökar risken att eleven hinner gå vidare upp i klasserna innan svårigheterna
identifieras. Att göra en tidig bedömning av läsförmågan i årskurs 1 innan eleverna fått
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undervisning gör det mer relevant att bedöma predicerande faktorer som
bokstavskunskap, fonemisk medvetenhet och RAN (Castles et al., 2018).

Även om resultatet av vår studie visar att hälften av pedagogerna använder resultaten från
bedömningsstödet till den fortsatta undervisningen och hälften delvis använder resultaten
till den fortsatta undervisningen finns synpunkter på dessa. Ingen av anpassningarna som
pedagogerna beskrivit är grundläggande träning i grafem/fonem som SBU (2014)
förespråkar. Extra anpassningar är till för att skolan snabbt ska kompensera elevernas
behov, men om resultaten från bedömningsstödet tyder på svag läsförmåga förklarar SBU
(2014) tydligt att det effektivaste sättet att förbättra läsnivån är att tydligt öva kopplingen
mellan grafem och fonem i en strukturerad undervisning. Detta eftersom det hjälper barn
att förbättra sin läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och fonologisk
medvetenhet (SBU, 2014). Denna träning ska fortsätta göras tills barnen förstår och är
säkra på fonemsyntes och fonemsegmentering. Precis som Høien och Lundberg (2013)
påpekar ska en intensiv satsning på lästräning i de tidiga skolåren minska behovet av stöd
och specialundervisning i de senare årskurserna.

Endast 10 % av pedagogerna anser att bedömningsstödet ger tillräcklig information om
elevernas läsförmåga medan 90 % ger olika förklaringar till varför bedömningsstödet inte
ger tillräcklig information om läsförmåga eller inte. Som komplettering skriver
pedagogerna att det i vissa fall bekräftar det de redan vet om eleven, i andra fall uppdagas
sådant de inte upptäckt. Som exempel skrivs goda läsare där brister finns i läsförståelsen.
Andra menar att det ändå är ett bra tillfälle att få sitta enskilt med eleven. Att det blir som
ett komplement till övrig undervisning och tillfällen att lyssna på elevernas läsning. “Det
ger en grund men om en brist syns bör det göras fler tester”. Vikten av att se eleven och
dennes läsförmåga är fundamental men då så många pedagoger är tveksamma till om
bedömningsstödet är effektivt borde Skolverket utvärdera och revidera materialet så att
det bättre identifierar de elever som mest behöver det utifrån den moderna forskning som
finns.

5.4

Slutkonklusion

De resultat vi fått visar att det finns stora skillnader mellan de olika
bedömningsverktygen. Då det obligatoriska bedömningsstödet endast identifierar 8 % av
eleverna som inte klarar den första avstämnings nivån (A), som eleverna ska klara i
årskurs 1, ges en tydlig antydan om ett bedömningsstöd som inte har tillräckliga
mätegenskaper för att testa den viktiga ordavkodningen. Av de 15 elever som
identifierades med svag avkodning i Ordkedjor var det endast 3 elever som identifierades
i Skolverkets bedömningsstöd. Likaså identifierades 19 elever med svag läsförmåga i
LäSt medan endast tre elever identifierades med Skolverkets bedömningsstöd.
Bedömningsstödet kan fungera som en kriterierelaterad- och formativ bedömning som
tillsammans kan tala om var eleven befinner sig i förhållande till läroplanens
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kunskapskrav och med annan bedömning hjälpa en elev framåt utifrån var eleven befinner
sig. Det behövs normrelaterade screeningar för att identifiera elever med svag läsförmåga
i relation till förväntat resultat för åldern. Om tid och resurser finns så är det ett bra tillfälle
att lyssna och samtala med eleverna enskilt i lugn och ro. Men kan det motivera den tid
som går till spillo för återstoden av klassen när pedagogen arbetar med
bedömningsstödet?

Våra resultat visar att elevernas avkodningsförmåga och läsförståelse är svår att mäta med
texten i bedömningsstödet. Bättre är att läsa ordlistor och non-ord för att mäta avkodning.
Läsförståelsen bör även den testas med fler olika texter på flera olika nivåer. Det
alternativa screeningsverktyget Ordkedjor identifierade många fler elever med
avkodningssvårigheter under de två minuter testet tog att göra och redan här kunde
värdefull undervisningstid och eventuella resurser sparats till förmån för elevernas
läsutveckling. Dock mäter inte heller Ordkedjor alla aspekter av avkodningsförmågan.
Ordkedjor kan fungera som ett första kartläggning som fångar upp elever i riskzonen,
sedan krävs naturligtvis en mer fördjupad individuell bedömning av avkodning av
nonord, ord, fonologisk medvetenhet med de elever som fastnat i Ordkedjor och inte med
alla elever.

Att bedöma läsförståelse utifrån fem enkla meningar som även har en informativ bild kan
ge en falsk bild av elevens läsförmåga. Detta är heller inte troligt att de möter dessa texter
i övrig undervisning i skolan. En bild som dessutom visar en typisk svensk kontext och
som skulle kunna vara en orsak till att exempelvis sva-elever i skolorna inte helt rättvist
bedöms utifrån sina förutsättningar. I LäSt tvingas eleven avkoda för att få all information
i texten och inga ledtrådar finns att tillgå. Detta kan upplevas stressande av långsamma
eller svaga läsare på grund av denna begränsade tid. Elever med låga resultat i Läst bör
följas upp om det är avkodningen eller läsförståelsen som gett svagt resultat, men bara
med de med låga resultat.

De lågt satta kraven i bedömningsstödet gör att elever i behov av stöd riskerar att inte
fångas upp utan att behöva göra kompletterande screeningar. Om inte undervisande
pedagoger har kunskaper i läsutveckling så kan många elever förbli oidentifierade med
lässvårigheter i årskurs 1. Den tid det tar att utföra bedömningsstödet i kontrast med att
återstoden av klassen sitter självständigt och arbetar, gör att värdefull undervisningstid
försvinner för de elever som behöver det mest. Mycket anmärkningsvärt då skolan är en
lagstadgad verksamhet som ska erbjuda alla elever en undervisning och inte förvaring.
Den goda intentionen till trots, talar fakta i studien för att flertalet av eleverna som
behöver tidiga insatser, riskerar att gå obemärkt förbi med bedömningsstödet. I de skolor
som faktiskt kompletterar bedömningsstödet med annat screeningsmaterial finns dock
chans att dessa elever identifieras.
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5.5

Metoddiskussion

I vår studie använde vi oss av två standardiserade och normerade screeningar, Ordkedjor
(Jacobsson, 2014) samt LäSt (Elwér et al., 2016) eftersom de testade avkodning och
läsförståelse och är lämpliga för åldern. Vidare kunde dessa screeningar effektivisera
bedömningarna då alla eleverna gjorde dem samtidigt och med samma tidsintervall och
instruktion av oss som testledare. Vi valde Ordkedjor eftersom meningskedjor kan vara
svårt på hösten i årskurs 2 och bokstavskedjor ej mäter avkodning. Ordkedjor är normerat
för oktober i årskurs 2. Med reliabilitet menas hur tillförlitliga mätinstrumenten är och
om det ger liknande utslag vid upprepade mätningar (Bryman, 2011). Båda screeningarna
har hög test-retest-reliabilitet enligt manualerna (Elwér, 2016; Jacobson, 2014). Studien
har mätt elevernas läsförståelse genom att använda ett standardiserat och normerat test,
LäSt och låga resultat där kan stå för avkodningssvårigheter. Studien har mätt avkodning
genom att använda Ordkedjor. Dock fångar inte Ordkedjor upp alla aspekter av
avkodning men är ett snabbt första screeningsverktyg för att fånga upp elever med
eventuella avkodningssvårigheter i en klasscreening. För att sedan följa upp med mer
noggrann individuell bedömning om eleven har svårigheter och vad dem i sådana fall
beror på. LäSt kan upplevas stressade av vissa elever eftersom den görs på tid. Testledarna
har följt manualerna och försäkrat sig om att göra på samma sätt genom att följa
beskrivningar med information och tidsramar. Båda testerna med eleverna gjordes på
förmiddagarna och vi startade alltid med LäSt. Läsförståelsetestet i materialet LäSt kan
vara en utmaning för elever i årskurs 2 men kan ändå, enligt manualen, göras då de haft
ett års undervisning i läsning och syftet är att identifiera elever med risk för lässvårigheter.

Likaväl som intervjuareffekten kan påverka informanter finns risk att vi som testledare
hade en negativ inverkan hos eleverna som testades. Även om vi kom in i klassrummet
med en positiv inställning kan vi inte veta om eleverna känt sig otrygga och på så sätt inte
presterat på samma nivå som med sin egen lärare. Vi kan inte garantera hur elevernas
dagsform och koncentration påverkade testtillfällena.

Bedömningsstödet är inte standardiserat och normerat. Datan från bedömningsstödet vi
använt för analysen gjordes av olika pedagoger med olika utbildningsnivåer och kan
därmed försämra reliabiliteten i vår studie. Det betyder att om denna studie görs med en
annan lärargrupp finns risken att de tolkar kriterierna i bedömningsstödet på ett annat sätt
och det blir ett annat utfall i hur många elever som blir identifierade i behov av stöd. Detta
är ett problem som gäller genomförandet av bedömningsstödet generellt och inte bara i
denna studie. Bedömningsstödet genomförs av både behöriga och obehöriga lärare som
har fått varierande grad av information och stöd kring hur de ska genomföra och tolka
bedömningsstödet.
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Vårt val av enkät som metod avgjordes genom vårt syfte och frågeställningar där vi ville
fånga upp ett större antal informanter. Enkäten användes även på grund av
tidsbegränsningar för denna undersökning, men även för att det gav möjligheten till både
kvalitativ och kvantitativ data. Vidare att det gav informanten möjlighet att svara när tid
fanns för dem. Enligt Bryman (2011) uppnås hög validitet genom att varje fråga när den
formuleras ställs på det sätt att den verkligen mäter det som avses att mäta. Antalet öppna
frågor bidrog till högre validitet då varje informant själv hade möjlighet att skriva sina
egna åsikter. Vår bedömning var att frågorna i enkäten svarade mot syfte och
frågeställningarna i studien. En svaghet i vår frågekonstruktion var att vid de öppna
svarsalternativen där vi ville fånga upp åsikter, lämnades endast korta svar av
informanterna. Nackdelen med att använda enkät kan bli ett bortfall av svar, vid en
intervju hade vi kunnat ställa följdfrågor och täckt in de teman som var av intresse. Det
etiska övervägandet gjorde det svårt att påminna pedagogerna om att svara.

Dock kan vi inte generalisera resultaten då informanterna är få och inte representativa för
alla landets skolor. Men då mönstret är detsamma i alla sex deltagande klasser ges viss
tillförlitlighet till resultatet. Studiens resultat kan vara en indikation på hur det kan vara
ute i verkligheten. Vidare forskning vore att göra en fördjupning med kvalitativa
intervjuer med både behöriga och obehöriga personal som arbetar i årskurs 1 och göra en
större studie med fler elever för att öka generaliserbarheten.

Studiens styrka var att studien genomfördes i olika kommuner i olika klasser, stora som
små och ändå fanns ett mönster som gick att analysera och diskutera

5.6

Studiens relevans för speciallärarens yrkesroll

För vår examen ska vi visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt
arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd. Utifrån detta ska vi
ha tillförskaffat oss värdefulla kunskaper inom språk-, skriv- och läsutveckling för att
belysa elevernas möjligheter och rätt att utvecklas genom att finna effektiva arbetsformer
som stämmer överens med deras behov.

Som speciallärare förväntas vi ta elevernas behov i beaktande för att göra val i
undervisningen som är till fördel för eleverna. Vi ska kunna visa kunskap om områdets
vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap
om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen. Det innebär att vi kritiskt ska granska oss själva, den undervisning och
organisation vi och eleven befinner sig i, samt använda oss av den forskning som finns
tillgänglig och som kan vägleda oss i vårt val av rekommendationer. I denna studie har vi
valt att granska Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för unga elever för att
analysera om denna uppfyller sitt eget syfte; att tidigt identifiera elever i behov av stöd
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och sätta in tidiga insatser. Genom studiens resultat och publicering sänder vi signaler till
lärosäten, andra verksamma pedagoger och skolledare om vikten av att säkerställa att
varje verksam pedagog i de tidiga skolåren ska äga de kunskaper som krävs för att bedriva
den första viktiga läs- och skrivundervisningen. Det är viktigt att varje pedagog har de
rätta kunskaperna då vi dagligen gör dessa informella bedömningar av eleverna för att
arbeta proaktivt vad gäller tidiga insatser. Vår studie visar att bedömningsstödet inte testar
avkodningen tillfredsställande, det vill säga läsningens alla viktiga delar utifrån SVR. Det
räcker med andra ord inte att endast göra en enda kartläggning av elevens läsförmåga,
utan elevens utveckling måste följas över tid för att säkerställa att den viktiga
avkodningen och läsförståelsen infinner sig. Viktigt att vi som speciallärare vet syftet med
de kartläggningar och tester vi utför på elever. Speciallärarens roll att i samråd med
undervisande klasslärare tolka utfall i bedömningsstödet, hjälpa till att införa rutiner för
screeningar med normerade test som komplement till bedömningsstödet, kunna
genomföra och tolka bedömningar av elevers läs- och skrivförmåga och omsätta utfall i
bedömningsstöd och normrelaterad testning till pedagogiska insatsertid.
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Bilaga 1
Information
till
pedagoger
om
examensarbete
på
speciallärarprogrammet om Skolverkets Bedömningsstöd
hösten 2018.
Vi är två speciallärarstudenter Umeå Universitet som ska skriva vår D-uppsats under
hösten 2018. Vi vill med detta brev be dig, som verksam pedagog, att svara på en
enkätundersökning om Skolverkets bedömningsstöd. I det här dokumentet får du
information om projektet och om vad det innebär att delta. Hälsningar Maria Bäckström
och Marita Nykäinen
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?
I skolan ska läraren, förutom att bedriva undervisning, även göra olika bedömningar av
sina elever för att så snabbt som möjligt hitta de elever som behöver stöttning eller
ytterligare utmaningar i sin språk- och läsutveckling. Skolverket har därför utvecklat ett
obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 där resultatet ska vara pedagogen till hjälp för
eventuella stödinsatser. Vi vill titta närmare på om Skolverkets bedömningsstöd är
effektivt i att tidigt identifiera elever som behöver extra stöd i sin läsutveckling. Vi
kommer att jämföra utfallet i Skolverkets bedömningsstöd med utfallet i normerade och
standardiserade screeningmaterial som syftar till att bedöma elevers avkodning och
läsförståelse. Men vi vill även veta mer om hur lågstadielärare upplever att användningen
av Skolverkets bedömningsstöd fungerar till exempel när det gäller genomförande av
uppgifterna, tolkning av resultatet, identifiering av elever i lässvårigheter, samt som stöd
för fortsatt pedagogisk planering.

Hur går studien till?
Denna enkät skickas ut till drygt 20 lågstadielärare och specialpedagoger i sju skolor i två
olika kommuner. Enkäten syftar till att ta reda på pedagogers uppfattning och erfarenheter
om Skolverkets Bedömningsstöd. Enkäten behandlar bland annat åsikter om materialets
tillförlitlighet och hur elevernas resultat följs upp i undervisningen samt hur olika skolors
planering och genomförande av detta material ser ut. Enkäten tar ca 5-10 minuter att
besvara, en länk till enkäten skickas till er mail. Dina svar och åsikter är ett viktigt bidrag
till att förstå mer om hur bedömningsstödet fungerar på olika skolor.
Möjliga följder och risker med att delta i studien
Det finns inte några risker för Dig att delta i projektet. Dina svar kommer helt i
avidentifierad form tillbaka till oss och går inte att härleda tillbaka till dig.
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Vad händer med mitt svar?
Projektet kommer att samla in och registrera information om dina svar. Svaren är helt
anonyma då vi inte ser avsändare på svaren och därmed inte vet vem som svarat vad.
Svaren används enbart för att utvärdera bedömningsstödet. Endast vi som
speciallärarstudenter har tillgång till vilka som fått enkäten. De anonyma svaren kommer
att ingå som statistik och underlag i ett examensarbete som kan bli tillgängliga för
forskare och pedagoger, men det kommer inte att vara möjligt att veta vilken pedagog
eller skola/kommun som deltagit.
Hur får jag information om resultatet av studien?
Uppsatsen kommer att publiceras på Divaportal VT 2019.
Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du
väljer att inte delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte uppge varför, och det
kommer heller inte att påverka dig på något sätt.
Ansvarig för studien
Ansvarig för studien är: Maria Bäckström, X skola i X kommun, telefon XXX, och Marita
Nykäinen, X skolan X kommun, telefon XXXX
Samtycke till att delta i studien
Jag har fått muntlig eller skriftlig information om studien och jag får behålla den skriftliga
informationen.
Mitt namn:

____________________________________________________

☐ Jag samtycker till att delta i studien Skolverkets Bedömningsstöd – ett effektivt
verktyg för att identifiera elever i behov av stöd?
☐

Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i
forskningspersonsinformationen.

Plats och datum

Underskrift
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Bilaga 2

Information till vårdnadshavare om examensarbete på
speciallärarprogrammet om Skolverkets Bedömningsstöd
hösten 2018.
Vi är två speciallärare studenter vid Umeå Universitet som ska skriva vår D-uppsats
under hösten 2018. Vi vill med detta brev fråga dig som förälder om vi får använda det
avidentifierade anonyma resultatet från Skolverkets Bedömningsstöd, som ditt barn
gjorde i VT årskurs 1, till en studentuppsats på avancerad nivå om hur behjälplig olika
screeningar är för pedagogen? I det här dokumentet får du information om projektet och
om vad det innebär att delta.
Hälsningar Maria Bäckström och Marita Nykäinen
Vad är det för projekt och varför vill ni att mitt barn ska delta?
I skolan ska läraren, förutom att bedriva undervisning, även göra olika bedömningar av
sina elever för att så snabbt som möjligt hitta de elever som behöver stöttning eller
utmaning i sin språk- och läsutveckling. Skolverket har därför utvecklat ett obligatoriskt
bedömningsstöd för årskurs 1 där resultatet ska vara pedagogen till hjälp för eventuella
stödinsatser. Vi vill därför titta närmare på om Skolverkets bedömningsstöd är en effektiv
hjälp eller om det finns andra effektivare screeningar som kan säkerställa att de elever
som behöver stöttning hittas och får stöd så tidigt som möjligt.

Hur går studien till?
För att inte påverkas av våra egna uppfattningar vill vi ta del av elevernas resultat från
Skolverkets bedömningsstöd gjorda av annan lärare under VT årskurs 1 och därefter göra
en egen klasscreening för att sedan jämför resultaten med varandra. Elevernas insats i
detta blir att under två tillfällen göra en screening i avkodning och en screening i
läsförståelse.
Det är frivilligt för dig som vårdnadshavare att låta oss använda ditt barns resultat i detta
forskningssyfte.
Möjliga följder och risker med att delta i studien
Det finns inte några risker för eleverna med att delta i projektet. Eleverna kommer att
uppleva tillfällena som vanliga igenkända skolaktiviteter fast med annan lärare i
klassrummet.
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Vad händer med mitt barns uppgifter?
Projektet kommer att samla in och registrera information om ditt barns resultat. Alla
resultat kommer att avidentifieras. Det sker genom att alla resultat kodas med en siffra
istället för namn. Kodlistan kommer att förvaras i ett låst skåp på X och X:s skola.
Resultaten används enbart för att utvärdera vilket av bedömningsstöden som fungerar
bäst. Endast medverkande lärare och speciallärarstudent har tillgång till de
avidentifierade resultaten. Endast medverkande lärare och speciallärarstudent kommer
att veta vilken elev som har fått vilket resultat i sammanställningen. De avidentifierade
resultaten kommer att publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare
och pedagoger, men det kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev eller skola som
har deltagit.
Ditt barns resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
Ansvarig för ditt barns personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om ditt barn
som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att
uppgifter om ditt barn raderas samt att behandlingen av ditt barns personuppgifter
begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Maria Bäckström eller
Marita Nykäinen. Dataskyddsombud nås på 090-786 50 00 . Om du är missnöjd med hur
ditt barns personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Hur får jag information om resultatet av studien?
Om du vill ta del av ditt barns resultat i avkodning och läsförståelseuppgifterna så kan du
kontakta Maria Bäckström eller Marita Nykäinen
Försäkring och ersättning
Ingen försäkring behövs utöver barnets ordinarie grundförsäkring via skolan och
sjukvården.
Deltagandet är frivilligt
Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet.
Om du väljer att ditt barn inte ska delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte
uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt barns skolgång på något sätt.
Om du eller ditt barn vill avbryta deltagandet ska du kontakta den ansvariga för studien
(se nedan).
Ansvarig för studien
Ansvarig för studien är: Maria Bäckström, X skola i X kommun, telefon XXX eller Marita
Nykäinen, X skola i X kommun telefon XXX
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Samtycke till att delta i studien
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

Barnets namn:

____________________________________________________

☐ Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien Skolverkets Bedömningsstöd – ett
effektivt verktyg att identifiera elever i behov av stöd?
☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i
forskningspersonsinformationen.

Plats och datum

Underskrift
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Bilaga 3
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