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Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter ut- 
kommer med fyra nummer per år och tar upp 
frågor som berör området läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, det kan 
handla om nya forskningsrön eller 
framgångsrika pedagogiska insats-
er. Nu har vi för första gången gjort 
en specialutgåva av ett antal artiklar 
i ett ämne som vi anser vara extra 
angeläget, nämligen Skolverkets 
bedömningsstöd i svenska i årskurs 1. 
Artiklarna är hämtade ur tidskrifterna 
4/2017, 1/2018, 2/2018 samt 2/2019. 

Skolverket bedömningsstöd, som 
infördes 2017, syftar till att följa upp 
elevers läs- och skrivutveckling. Det är i grunden ett 
gott initiativ och visar att frågan om tidig upptäckt 
och tidiga insatser tas på allvar. Bedömningsstödet, 
som är obligatoriskt att använda, kommer att bli ett 
viktigt instrument för Läsa-skriva-räknagarantin, 
som införs 1 juli 2019. 

Just därför är vi bekymrade över de brister 
Bedömningsstödet har, så som det framgår av ar-

tiklarna. Vi anser det alarmerande 
att Bedömningsstödet inte hittar alla 
elever som är i behov av stöd. Den 
goda avsikten, att tidigt fånga upp de 
elever som är i behov av extra insatser, 
faller därmed, och många riskerar att 
hamna på efterkälken i sin läsutveck-
ling. Eftersom Bedömningsstödet är 
kopplat till Läsa-skriva-räknagaran-
tin finns det stor risk för att garantin 
därmed blir en tandlös reform. 

Detta specialnummer skickas i digi- 
tal form till medlemmar och prenu-

meranter. Det finns också att läsa på www.dyslexi-
foreningen.se samt på föreningens Faceboksida. 
Hjälp gärna till att sprida specialnumret!
   
  Christina Hellman, ordförande i  
  Svenska Dyslexiföreningen

Inledning

            Christina Hellman  
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Svenska Dyslexiföreningen bildades 1989 och är en 

intresseförening för personer som i sin profession kom-

mer i kontakt med barn eller vuxna som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, till exempel lärare, specialpeda-

goger, logopeder, läkare och psykologer.

Föreningen arbetar för att sprida kunskap och skapa 

medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, att 

förmedla aktuell forskning och informera om framgångs-

rika pedagogiska insatser inom området. Föreningen 

har fortlöpande dialog med skolmyndigheter och andra 

relevanta organisationer.

Svenska Dyslexiföreningen ger ut tidskriften Dyslexi 

– aktuellt om läs- och skrivsvårigheter samt anord-

nar utbildningsdagar och kurser. Vart tredje år anordnar 

föreningen, i samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen, 

den Nordiska Dyslexikongressen.

Stöd Svenska Dyslexiföreningen: 

• Bli medlem

• Bli stödorganisation

• Prenumerera på tidskriften

• Ge en gåva (bankgiro 5097-7925)

Mer information finns på www.dyslexiforeningen.se
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Skolverkets bedömningsstöd som är obligatoriskt i 
åk 1, ska kunna ligga till grund för lärarens fortsatta 
planering av undervisningen. Syftet är 
att följa elevens kunskaper i läs- och 
skrivutveckling under åk 1-3 och att 
underlätta lärares bedömning om en 
elev är i behov av extra anpassningar 
eller av ytterligare stimulans.

Elever i åk 1 på vt förväntas kunna 
enligt avstämning A:

• Namnge bokstäver versaler och 
gemener.

• Säga bokstavsljuden.
• Läsa ord.
• Läsa berättande text.
• Svara på frågor till texten.
Eleverna som klarar det får A, men ska helst även 

kunna en tredjedel av uppgifterna från avstämning B, 

som är den förväntade nivån för åk 2.

Bedömningsstödet 
kompletterades
Som övergripande specialpedagog 
med inriktning läs- och skrivproblema-
tik/dyslexi i Sundbyberg anser jag det 
viktigt att följa upp och undersöka 
möjligheten att få en mer fördju-
pad bild av den grundläggande läs-
förmågan hos åk 1 eleverna.

Tidiga insatser är nödvändiga för 
att få med eleverna som behöver 
mer tid för att komma igång med 
läsningen. Därför kompletterades 

resultaten från Bedömningsstödet med test av 
Läskedjor i sex klasser, sammanlagt 145 elever i 
april 2017.

Nr 4 2017
Skolverkets 
bedömningsstöd – ett 
alltför grovmaskigt nät

Bedömningsstödet i årskurs 1, som ska fånga upp eleverna som riskerar läs- och 
skrivsvårigheter, behöver ett komplement med finare maskor för att fånga upp de 
elever som annars riskerar att inte komma med på läståget.

Susann Rådström Drougge, specialpedagog

      Susann Rådström Drougge
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Läskedjor
LäsKedjor -2 (Jacobson -14) för åk 1 som genomförs 
i april, består av två test:

1. Bokstavskedjor där syftet är att få en uppfattning 
om elevens motoriskt-perceptuella snabbhet.

2. Ordkedjor där syftet är att försöka renodla 
avkodningsaspekten och ordförståelsen.

Genom att jämföra de två ger det en uppfattning 
om elevers avkodning, den lästekniska förmågan.

Läskedjor kan utifrån normeringen ge läraren stöd 
för den fortsatta undervisningen på grupp- och in-
dividnivå, eftersom den kan bidra till att visa vilka 
elever som behöver extra anpassningar. Analysen 
av resultaten sker förslagsvis tillsammans med spe-
ciallärare/-pedagog.

Resultat från Bedömningsstöd och 
Ordkedjor
Resultaten för Bedömningsstödet var att 100 % av 
eleverna i åk 1 klarade kraven för läsning, avstämn-
ing A.

Resultaten för LäsKedjor visas i tabell 1 nedan.

Ett standardiserat/normerat test bedöms utifrån en 
niogradig skala där stanine 1 är lägst och stanine 9 är 
högst. Stanine 4-6 motsvarar medelnivå för årskurs-
en.

Som vi ser hamnar ca 40 av eleverna på stanine 
1-3 och skulle behöva särskilda anpassningar och 
extra stöd när det gäller läsningen redan i åk 1!

Oro bland lärare
Denna undersökning bekräftade bara min och andras 
oro för: Hur kan Bedömningsstödet räcka till för 
lärare när det gäller syftet att hitta elever i behov av 

stöd, när alla elever i undersökningen klarade nivå 
A? Det är avgörande för detta syfte att komplettera 
med ett finmaskigare kartläggningsmaterial.

Det behövs tidiga insatser
Elevernas behov behöver uppmärksammas och mö-
tas med tidiga insatser i praktiken och redan från 
F-klass, där repetition av den fonologiska medveten-
heten ges till elever som behöver det. Sedan får elev-
erna precis som SBU-rapporten (2014) förordade, 
strukturerad fonem- (språkljud) och grafem (bokstav)  
-undervisning för elever som annars riskerar läs- och 
skrivsvårigheter, med repetitioner tills att eleverna 
förstår hur fonemsyntes och fonemsegmentering går 
till.
Forskning har visat att elever med stora lässvårigheter 
under andra skolåret fortfarande hade problem det 
åttonde skolåret. Tidiga effektiva insatser är nödvän-
diga och lägger grunden för den fortsatta läs- och 
skrivutvecklingen, samt är en garanti för varje elevs 
delaktighet.
För att möta ovanstående resultat planerar Sund-
byberg för att alla F-3 lärarna ska få fortbildning i 
Bornholmsmodellen, samt strukturerad fonem- och 
grafemundervisning under vt-18.

 Bokstavskedjor Ordkedjor 

Stanine 1-3 43 elever, 30 % 37 elever, 26 % 

Stanine 4-6 73 elever, 50 % 82 elever, 56 % 

Stanine 7-9 29 elever, 20 % 26 elever, 18 % 

 

Denna undersökning 
bekräftade bara min 
och andras oro för: Hur 
kan bedömningsstödet 
räcka till för lärare när 
det gäller syftet att hitta 
elever i behov av stöd...

Tabell 1. 



Tanken med att kartlägga och bedöma elevers läs- 
och skrivutveckling är givetvis positivt.  Men frågan 
är om Skolverkets bedömningsstöd i dess nuvarande 
utformning verkligen är tillräckligt 
finmaskigt för att fånga in de elever 
som befinner sig i riskzonen och är 
förslagen på åtgärder fullt tillräckliga 
och adekvata? Båda dessa frågor får 
nog dessvärre besvaras med ett tyd-
ligt nej! Med utgångspunkt från att 
läsning är en produkt av avkodning 
och språklig förståelse kommer i 
det som följer några synpunkter att 
lyftas med fokus på elevers tidiga 
avkodning.   

För lågt satt kravnivå 
För lågt satta kravnivåer sänker förväntningarna 
på vad eleverna förmodas klara av, vilket leder 
till att elever riskerar att ”slinka igenom” och inte 
blir upptäckta i tid. Det kan man upptäcka om man 

jämför bedömningsstödet med avkodningstestet 
H4. Vid en jämförelse med de ljudfiler Skolverket 
tillhandahåller, kan man konstatera att elever som 

läser så få ord som 21 ord per minut 
med lätthet klarar kravnivå A (d.v.s. 
kravnivån för åk 1).

Resultatet kan således komma att 
tolkas som att elever som vid slutet 
av ettan läser endast 21 ord per minut 
inte behöver få extra stöd – de klarar 
ju faktiskt av att läsa texten på A-nivå. 
Men att läsa endast 21 antal ord (t.ex. 
av, så, du) per minut innebär tvärtom 
att läsningen än så länge är mycket 
osäker.  Att på detta sätt överskatta 
elevernas färdighet kan få långtgående 

negativa konsekvenser, såväl i ett nationellt perspek-
tiv som på det individuella planet. 

Det är väl känt bland lågstadielärare att elever 
som inte uppnått en relativt säker avkodning i slu-
tet av första klass försämrar sin läsfärdighet under 

Nr 1 2018
Läsares synpunkter  på  
Bedömningsstödet

Skolverkets bedömningsstöd är obligatoriskt i årskurs 1. Syftet är att följa upp elevens 
kunskaper i läs- och skrivutveckling och att underlätta lärares bedömning om en elev 
är i behov av extra anpassningar eller av ytterligare stimulans. 
I nr 4/2017 av tidskriften skrev Susann Rådström Drougge om sin oro beträffande 
Bedömningsstödet och redaktionen uppmanade läsare att höra av sig med reflektioner. 
Här följer synpunkter från Inger Fridolfsson.

Inger Fridolfsson, speciallärare, fil.mag. i specialpedagogik

           Inger Fridolfsson
           Foto: Carina Wärn
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sommarlovet. Dessa elever får sedan ägna de första 
månaderna i årskurs två till repetition. Därmed ökar 
gapet ytterligare till de kamrater som snabbt har 
kommit igång med en mer självständig läsning. 

Bedömning av avkodning bör inte 
genomföras genom läsning av löpande text 
Många, och i synnerhet de svagpresterande elever-
na, tar då hjälp av kontexten istället för att koda av 
orden.  Det betyder att det finns en stor risk att man 
överskattar elevernas läsprestationer. Är det avkod-
ning man är ute efter att bedöma, är det att föredra att 
låta eleverna läsa orden isolerat. Här finns ett flertal 
normerade avkodningstest att välja mellan som även 
går snabbt att administrera. En del av dessa test är 
dessutom kostnadsfria.

För tidsomfattande
Den tid som läggs på att bedöma elevernas fär-
digheter bör istället gå till att undervisa dem i 
läsning och skrivning. Många skolor har ingen till-
gång till grupptimmar eller ytterligare personal i 
klassrummet, vilket betyder att bedömningen måste 
genomföras av specialläraren. Risken är därmed att 
bedömningsstödet kommer att få en motsatt effekt 
än vad det var tänkt för. De specialpedagogiska re-
surserna går ju åt till att bedöma istället för att arbeta 
pedagogiskt.

För att effektivisera tidsåtgången bör istället en 
enkel screening av samtliga elever genomföras. De 
elever som presterar lågt på screening kan sedan få 
en mer djupgående bedömning. Och att lyssna till 
hur eleverna läser (som ju förövrigt ingår i lärarens 
dagliga verksamhet) kan ju ske med vilken text som 
helst. 

Risk för subjektiva bedömningar 
För att bedöma och tolka ett resultat krävs lång er-
farenhet och god kunskap om barns tidiga läs- och 
skrivinlärning. Vi vet att många lärare idag saknar 
såväl teoretisk kunskap som erfarenheter av läs- och 
skrivundervisning. Risken finns även att lärare av 
ren välvilja godkänner elever som i själva verket har 
stora svårigheter.  Det betyder att intentionen med 
en likvärdig bedömning således inte kan uppfyllas. 

Bedömningsstödet bör istället vara konstruerat så att 
det kan genomföras så objektivt som möjligt. 

Missvisande begreppsanvändning
Begreppet helordsläsning bör slopas. Helordsläsning 
kan lätt syfta till såväl logografisk som ortografisk 
läsning. Istället bör man noga särskilja mellan logo-
grafisk och ortografisk läsning. Inte minst viktigt 
är denna distinktion när man ska ge förslag på åt-
gärder. Åtgärderna för en elev som läser logografiskt 
och en annan som läser ortografiskt är ju helt olika. 
Fokus i bedömningsstödet bör framför allt vara den 
alfabetiska läsningen, det vill säga att bedöma på 
vilket sätt eleverna klarar av att ljuda. 

Åtgärdsförslag saknar stöd i forskning
Då det gäller förslag på åtgärder bör Skolverket ta del 
av de omfattande forskningsöversikter som visat på 
betydelsen av att elever med låg avkodningsförmå-
ga måste få strukturerade övningar på kopplingarna 
mellan bokstäver och ljud.

Istället föreslår Skolverket att eleverna ska få un-
dervisning i läsning med ordbilder. Men mot bak-
grund av att skolan ska vila på vetenskaplig grund 
är denna rekommendation något märklig. Övning av 
ordbildsläsning har ju visat sig ha negativ inverkan 
på läsutvecklingen.

Ge rätt sorts stöd!
Mot bakgrund av att de allra flesta skolor redan in-
nan bedömningsstödet infördes hade tydliga rutiner 
för kartläggning av elevernas läs- och skrivutveck-
ling bör fokus istället förskjutas mot att ge rätt sorts 
stöd.

Många skolor har tack vare rutinmässiga kartlägg-
ning goda kunskaper om vilka elever som behöver 
extra stöd. Den stora knäckfrågan för lärarna på 
dessa skolor är istället att veta hur detta stöd kan 
se ut i praktiken. För när det kommer till kritan hand-
lar likvärdighet inte om att alla skolor genomför exakt 
samma slags kartläggning. Likvärdighet handlar snara-
re om att alla elever ska ha samma rätt till adekvat 
stöd, oavsett vilken kommun eller skola de går i.  
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Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och skrivutveck-
ling är obligatoriskt i årskurs 1. Syftet 
är att följa upp elevens kunskaper i 
läs- och skrivutveckling och att under- 
lätta lärares bedömning om en elev är 
i behov av extra anpassningar eller av 
ytterligare stimulans.

Men det finns en hel del frågeteck-
en kring Bedömningsstödet och vi 
har därför ställt frågor till Skolver-
ket. Frågorna besvarades av Anders 
Boman, enhetschef för enheten Natio-
nella prov.

FRÅGA. Anser Skolverket att Bedömningsstö-
det i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 är tillräck-
ligt finmaskigt och effektivt för att upptäcka 

elever som är i behov av extra anpassningar? 

SVAR. Under hösten 2017 genom-
förde Skolverket en uppföljning 
av bedömningsstöden i form av en 
enkätundersökning riktad till 750 
skolenheter. Uppföljningen följde 
av att Skolverket under åren 2017 
och 2018 reviderar de obligatoriska 
bedömningsstöden i läs- och skriv-
utveckling samt i taluppfattning i 
årskurs 1 (enligt regeringsuppdrag 
U2017/02561/S).

Mot bakgrund av utfallet av 
Skolverkets interna enkätundersökning ser vi positivt 
på möjligheten att nå syftet att upptäcka elever som 
är i behov av extra anpassningar. I enkäten ställ-

Nr 2 2018
Svar från Skolverket 
angående Bedömnings-
stödet i årskurs 1

Svenska Dyslexiföreningen har fått en hel del signaler från lärare om att Skolverkets 
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 inte fungerar som det var 
tänkt. I nr 4/2017 och 1/2018 har också två av tidskriftens läsare, Susann Rådström 
Drougge och Inger Fridolfsson, skrivit varsin artikel med kritiska synpunkter på 
Bedömningsstödet. Svenska Dyslexiföreningen har bett Skolverket om förtydliganden. 

Susanne af Sandeberg, redaktör
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des bland annat en fråga till lärare om huruvida fler 
elever fångades upp än vad som skulle ha varit fallet 
utan bedömningsstöden och ca 64 procent svarade 
att så var fallet i stor eller mycket stor utsträckning.

FRÅGA. De senaste åren har det publicerats två 
svenska rapporter som rör forskning om läsning. 
SBU gav ut rapporten Dyslexi hos barn och ung-
domar. Tester och insatser. En systematisk littera-
turöversikt 2014. Rapporten togs fram på förfrågan från 
Socialstyrelsen och var en del av ett regeringsuppdrag. 
2015 publicerade Vetenskapsrådet Kunskapsöversikt 
om läs- och skrivundervisning för yngre elever. Ar-
betet skedde på uppdrag av regeringen och syftet var 
att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det 
nybildade Skolforskningsinstitutet.

Både SBU-rapporten och Vetenskapsrå-
dets kunskapsöversikt har haft den så kallade 
”Simple View of Reading” (Gough & Tun-
mer, 1986) som utgångspunkt. Den säger att 
läsning på ett förenklat sätt kan betraktas som 
produkten av avkodning och språkförståelse. 
I Bedömningsstödets lärarinformation (sid.2) står 
det att ”den vetenskapliga teoretiska bakgrund som 
Nya Språket lyfter! utgår ifrån och som beskrivs där, 
är densamma för Bedömningsstöd i läs- och skrivut-
veckling”.

A) I de två publikationernas litteraturförteckningar 
nämns varken SBU-rapporten, Kunskapsöversikten 

eller Simple View of Reading. Varför?

B) Delar Skolverket synsättet att läsning förenklat 
kan betraktas som produkten av avkodning och 
språkförståelse?

SVAR A. Beträffande val av referenslitteratur i olika 
material som Skolverket tar fram görs olika urval 
och avgränsningar. Skolverket värdesätter givetvis 
fler kunskapsunderlag än enbart de som finns med 
i referenslitteraturlistor och ser stort värde i både 
rapporten och kunskapsöversikten som nämns ovan.
Bedömningsstöden ger lärare stöd i att göra bedöm- 
ningar av elevers kunskapsutveckling i förhållande 
till respektive ämnes kursplaner med kunskaps- 
krav. Bedömningsstöden bygger därför också på ut-
tolkning om vad läsning är utifrån dessa kursplaner. 

SVAR B. Skolverket ser ingen anledning att ifrå-
gasätta det kunskapsunderlag som här hänvisas till.

FRÅGA. Forskning visar att 5-8 % av befolkningen 
har dyslexi. Det innebär att det i varje klass finns 
några elever som har fonologiska svårigheter. Vid 
läsinlärningen riskerar de att få problem med att 
koppla språkljud till bokstäver och att avkoda. De 
knäcker inte läskoden på egen hand, men forskning 
har visat vad som hjälper dessa elever. I SBU:s rap-
port Dyslexi hos barn och ungdomar står bland an-
nat följande på sidorna 19 och 26:

• Sid 19. Det finns en form av insats för 
barn och ungdomar med dyslexi som har 
vetenskapligt underlag. Den kallas phonics 
på engelska. Vi har inte motsvarande term på 
svenska, men phonics innebär bl.a. att barnet 
tränar sambandet mellan fonem (språkljud) 
och grafem (bokstäver) på ett strukturerat sätt. 
Ofta börjar träningen på en mycket grundläg-
gande nivå med fonemisk medvetenhet och en 
enkel fonem–grafem-koppling för att succes-
sivt övergå till mer avancerade principer om 
skriftspråket. Insatsen har visat sig stärka 
barnets förmåga att läsa korrekt och snabbt 
samt förbättra stavning, läsförståelse och 
fonologisk medvetenhet. 
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Anders Boman, enhetschef för enheten 
Nationella prov vid Skolverket



• Sid 26. Rapporten ger vetenskapligt stöd 
för att strukturerad träning av fonem– 
grafem-koppling har positiv effekt på att 
förbättra läsförmåga, stavning, läsförståelse, 
läshastighet och fonologisk medvetenhet jäm-
fört med ordinarie undervisning.

Varför nämner inte Bedömningsstödet dessa slut-
satser? 

SVAR. Här behöver bedömningsstödets syfte 
beaktas. Syftet är att följa upp elevens kunskaper 
i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3 respektive 
1–4 i specialskolan. Materialet är också tänkt att 
vara ett stöd för lärarens fortsatta undervisning. Det 
ger läraren stöd för bedömningen av om eleven når 
kunskapskraven i läsförståelse i årskurs 1 samt ger 
stöd i lärarens bedömning av om en elev är i behov 
av extra anpassningar eller om en elev som har kom-
mit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av 
ytterligare stimulans. Läraren kan också med stöd 
av materialet upptäcka områden som den fortsatta 
undervisningen i klassen behöver fokusera på.

Om det vid lärarens analys av resultaten efter ge-
nomförandet visar sig att en elev är i behov av extra 
anpassningar så kan det som nämns i rapporten ovan 
vara ett av flera sätt att gå vidare. Det är förstås bero-
ende av vad analysen av resultatet av genomförandet 
visar. 

FRÅGA. För att lära sig läsa och skriva är det 
viktigt att man uppfattar språkljuden i det talade 
språket, och snabbt kan koppla språkljud (fonem) till 
bokstäver (grafem). Man ska också, när man ser en 
bokstav, snabbt kunna minnas dess språkljud. Själva 
bokstavsnamnen har ingen betydelse vid läsningen. 

I Bedömningsstödet får eleverna namnge geme-
ner och versaler. De får också säga språkljudet 
för bokstäver som visas. Men varför testar inte 
Bedömningsstödet även om en elev som får höra 
språkljud kan skriva bokstaven?

SVAR. Vid framtagandet av bedömningsstödet har 
vissa avgränsningar gjorts i syfte att skapa ett mate-
rial som är användarvänligt. Det finns fler moment 

som lärare brukar använda i undervisningen än vad 
som ryms i bedömningsstödet i läs- och skrivutveck-
ling.

FRÅGA. I Bedömningsstödet gör Skolverket bl.a. 
en analys av en elevuppläsning som eleven ”Arvid” 
gör. Det visar sig att Arvid bl.a. felaktigt läser välke 
när han ska ljuda till ordet äpple. Han gissar först på 
Tindra när han ser namnet Tanja. I Bedömningsstö-
dets analys står det också: Han försöker läsa de två 
första raderna i den sammanhängande texten, men 
han tar sig inte igenom hela texten. Han ger uttryck 
för att han tycker att det är svårt genom att en bit 
in på tredje raden säga att han inte kan läsa hela 
meningar.

Skolverket ger endast följande förslag till vidare 
undervisning för Arvids fortsatta läsutveckling: Han 
behöver få fortsätta att möta enklare texter och del-
ta i textsamtal för att bli en säkrare läsare. Även i 
fortsättningen behöver han få undervisning i läsning 
med ordbilder.

A) Varför föreslår Bedömningsstödet inte en fördjupad 
kartläggning beträffande vilka fonem Arvid uppfattar, 
samt vilka fonem- grafemkopplingar Arvid är säker/
osäker på?

B) Varför ger Bedömningsstödet inga förslag på 
hur Arvid kan träna fonemisk medvetenhet, fonem- 
grafemkoppling och avkodning?

C) Vilken forskning stöder sig Skolverket på när 
man föreslår att Arvid ska få undervisning i läsning 
med ordbilder?

SVAR A-C. Skolverket har ett pågående re-
geringsuppdrag om revidering av de obligatoriska 
bedömningsstöden i grundskolan och specialskolan. 
Från den 1 juli 2018 kommer reviderade versioner 
av bedömningsstöden att finnas som ger lärare ett 
ännu tydligare underlag för bedömning, analys av 
bedömningar och mer information om vilket stöd 
som kan behöva sättas in.

Inom ramen för detta uppdrag revideras även viss 
text som avser analys av elevexempel. Mot bakgrund 
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av synpunkter som inkommit till Skolverket, exem-
pelvis gällande elevexempel Arvid, kommer texten 
om vidare undervisning i elevexemplen att förtyd-
ligas något. Avsikten i elevexemplet Arvid har inte 
varit att förespråka en specifik metod eller en alle-
narådande väg att gå, men eftersom det har före-
kommit missförstånd om detta ser vi behov av att 
nu korrigera och förbättra exemplet.

FRÅGA. Det visar sig att Arvid visar förståelse för 
innehållet vid lärarens högläsning genom att samta-
la om innehållet och jämföra med egna erfarenheter. 
Men i sammanfattningen i Bedömningsstödet står 
det: Arvid klarar ännu inte alla punkter i denna del 
av Avstämning A. Han har ännu inte knäckt läskoden 
helt. Om avstämningen genomförts i slutet av årskurs 
1 visar denna att eleven inte når kunskapskravet i 
läsförståelse i årskurs 1.

A) Borde inte Bedömningsstödet i informationen 
till lärarna tydliggöra skillnaden mellan att förstå 
innehållet och att uppfylla kravet ”läsförståelse” 
i kunskapskraven? För Arvids självkänsla skulle 
det vara viktigt att han fick en förklaring; han visar 
förståelse av texten men har svårt för det lästekniska, 
d.v.s. avkodningen.

B) I läroplanens kunskapskrav finns följande rubrik: 
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse 
i slutet av årskurs 1. Det torde innebära att man för att 
klara kunskapskravet för läsförståelse måste klara 
allt som står i texten under? Borde rubriken för 
kunskapskraven i årskurs 1 ha en annan formuler-
ing? T.ex. när det gäller kunskapskraven i årskurs 3 
är rubriken annorlunda. Där står det:  Kunskapskrav 
för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

SVAR A. Bedömningen av elevens läsutveckling 
görs individuellt med varje elev. När samtliga punk-
ter i en avstämning är avklarade antecknar läraren 
detta i en sammanställningsblankett. Hur eller vad 
läraren väljer att återkoppla direkt till eleven vid det 
aktuella tillfället är inte specificerat i bedömningsstö-
det.

För årskurs 1 gäller att Avstämning A i bedöm- 

ningsstödet samspelar med kunskapskraven för god-
tagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs-
en enligt kursplanen.

Om det kan befaras att en elev inte kommer att 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 
1 och senare även i årskurs 3 respektive årskurs 4 
ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra an-
passningar. En elev som inte klarar den aktuella 
avstämningen, eller som befinner sig i gränslandet 
för vad avstämningen kräver för respektive årskurs 
vid läsårets slut, kan behöva mer individinriktade 
stödinsatser. Det kan till exempel ske i form av extra 
anpassningar inom den ordinarie undervisningen.

SVAR B. Anledningen till att ordet läsförståelse står 
med i kunskapskraven i årskurs 1 är för att synlig-
göra att de enbart avser en del av ämnena svenska 
och svenska som andraspråk till skillnad från årskurs 
3 där kunskapskraven omfattar hela ämnet. Det stäm-
mer att allt som står i texten under ett kunskapskrav i 
kursplanen ska uppnås.

FRÅGA. I Bedömningsstödets lärarinformation 
finns det bl.a. information om kunskapskraven i 
årskurs 1. På sid 3 står det i samband med detta:
… lässtrategier är ett begrepp som både omfattar 
strategier för avkodning och för förståelse.
… i årskurs 3 används begreppen läsa med flyt, 
lässtrategier och läsförståelse för att beskriva elev-
ens läsförmåga.
… Även i begreppet läsförståelse ingår både avkod-
ning och förståelse.
Anser Skolverket att orden ”lässtrategier”, ”läsa med 
flyt”, ”läsförståelse” i kursplanen medför att Skolver-
ket inte behöver testa avkodning och förståelse 
separat utan att avkodning och förståelse istället 
ska prövas samtidigt?

SVAR. Nej, denna tolkning gör inte Skolverket. De 
delar som ovan nämns och som alla tre förekom-
mer i kunskapskraven i svenska och svenska som 
andraspråk i årskurs 3 kan prövas på olika sätt. I 
bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 
1–3 prövas detta inte heller på samma sätt som i ex-
empelvis nationella prov i svenska och svenska som 
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andraspråk i årskurs 3, med anledning av att respek-
tive material har olika syften.

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling är 
tänkt att vara ett stöd för lärarens fortsatta under-
visning och syftet är att följa upp elevens kunskaper 
i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3 respek-
tive 1–4 i specialskolan. Det ger läraren stöd för 
bedömningen av om eleven når kunskapskraven 
i läsförståelse i årskurs 1 samt ger stöd i lärarens 
bedömning av om en elev är i behov av extra an-
passningar eller om en elev som har kommit längre 
i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare 
stimulans. Läraren kan också med stöd av materialet 
upptäcka områden som den fortsatta undervisningen 
i klassen behöver fokusera på. 

Syftet med nationella prov i svenska och svenska 
som andraspråk i årskurs 3 är i huvudsak att stödja 
en likvärdig och rättvis bedömning. 

För information om Skolverkets uttolkning av vad 
det innebär att kunna läsa och hur det prövas på olika 
sätt i nationella prov i olika årskurser i grundskolan, 
se Skolverkets webbplats:

https://www.skolverket.se/bedomning/natio-
nella-prov/anpassning/las-och-skrivsvarigheter/
delprov-som-provar-elevernas-lasformaga-i-gr-
undskolans-nationella-prov-i-svenska-och-svens-
ka-som-and-1.229125

Reflektioner
Frågan kvarstår: Är Bedömningsstödet tillräckligt 
finmaskigt? De jämförelser som Rådström Drougge 
(nr. 4/2017) och Fridolfsson (nr. 1/2018) har gjort 
tyder på att så inte är fallet.

Skolverket skriver att 64 % av de tillfrågade skol- 
enheterna svarade att Bedömningsstödet fångar upp 
fler elever än tidigare. Men ”fler än tidigare” säger 
egentligen inte så mycket. En möjlig tolkning är att 
dessa 64 % inte har haft någon kartläggning innan 
Bedömningsstödet infördes och därför upptäcker 
fler elever nu än tidigare. Det vore också intressant 
att veta mer om de resterande 36 % av skolenheterna 
som inte upplever någon förbättring. Kanske hade 
de redan screeningplaner och behövde inget annat? 

Läsning 
The Simple View of Reading är väl etablerad bland 
både forskare och praktiker och även regeringen har 
visat sitt stöd för detta synsätt. Det framgår bl.a. av 
att regeringen gav Vetenskapsrådet i uppdrag att ta 
fram Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning 
för yngre elever (Taube, Fredriksson, Olofsson, 2015).

Kunskapsöversikten bygger på resultat från 70 
meta-analyser och systematiska översikter som till-
sammans inkluderar drygt 4000 studier. Rapporten 
utgår från Simple View of Reading. Men denna syn 
på läsning tycks inte få genomslag i Skolverkets ma-
terial.

Fråga 2 och 7 gäller läsning och i båda fallen hän-
visar Skolverket bl.a. till kursplaner:

• På fråga 2 blir svaret bl.a. att ”Bedömnings- 
stöden bygger därför också på uttolkning om 
vad läsning är utifrån dessa kursplaner”.

• På fråga 7 blir svaret ”För information om 
Skolverkets uttolkning om vad det innebär att 
kunna läsa och hur det prövas på olika sätt i 
nationella prov i olika årskurser i grundsko-
lan, se Skolverkets webbplats".

På denna webbplatsen står det bl.a. att ”Prov-
en konstrueras utifrån kursplanernas syften och 
centrala innehåll, och bedömningen utgår från 
kunskapskraven i kursplanerna. Delproven som 
prövar elevernas läsförmåga i grundskolans natio-
nella prov utgår från att avkodning och läsförståelse 
följs åt. Att kunna läsa innebär att både kunna avko-
da och förstå.”

Nytt uppdrag från regeringen
Skolverket har fått i uppdrag att revidera bedöm- 
ningsstöden i årskurs 1 och de nationella proven i 
årskurs 3. Syftet är, enligt regeringen, att ge lärar-
na ett tydligare underlag för bedömning av elevens 
kunskapsutveckling och mer information om vilket 
stöd som eventuellt ska sättas in.

Skolverket ska också ta fram förslag till kartlägg- 
ningsmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt 
tänkande för förskoleklassen. Kartläggningsmateri-
alet ska vara forskningsbaserat och konstrueras med 
utgångspunkt från läroplanen. Uppdraget ska redovi-
sas senast 15 juni 2018 (U2017/02561/S).
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Slutsats
Regeringen ger Skolverket i uppdrag att konstruera 
kartläggningsmaterial och bedömningsstöd utifrån 
kursplanerna, och säger samtidigt att materialet ska 
vara forskningsbaserat. Men kraven på forsknings-
baserat material kommer inte att få genomslag så 
länge kursplanerna inte är uppdaterade utifrån 
modern forskning. 

I kursplanen för årskurs 1-3 står det ytterst lite 
om grundläggande läsinlärning. Slutsatserna i 
Kunskapsöversikten märks inte heller, och synsättet 
i Simple View of Reading framgår ej. I förskolans 
läroplan nämns inte fonologisk medvetenhet, trots 
att forskning har visat att utveckling av fonologisk 
medvetenhet kan påverkas genom pedagogiska in-

satser och sådan verksamhet ger effekter på läsut-
vecklingen under de första skolåren.

Kursplanerna behöver ses över så att synsättet i 
Simple View of Reading samt aktuell forskning gäl-
lande läs- och skrivundervisning framgår. Det skulle 
kunna leda till att Bedömningsstödet förändras och 
bl.a. testar avkodning och förståelse var för sig. 
(Alternativt kan man använda de screeningtest som 
redan finns.)  På så sätt skulle man snabbt hitta de 
elever som har avkodningssvårigheter. Elever som 
”Arvid” skulle få helt andra åtgärdsförslag än de 
som föreslås i nuvarande Bedömningsstöd. 

Det skulle också framstå som självklart att de na-
tionella proven i svenska i årskurs 3 och 6 kan testa 
avkodning och förståelse separat, och att elever som 
har läs- och skrivsvårigheter kan få använda sina or-
dinarie hjälpmedel vid förståelseprovet.

13Svenska Dyslexiföreningen  spec.nr. 1 2019

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. 

Läs mer!  
Följande finns att ladda ner: 

Regeringsbeslut 2017-06-01. Uppdrag att ta fram 
kartläggningsmaterial och revidera obligatoriska 
bedömningsstöd och nationella prov i 
grundskolan, sameskolan och specialskolan.  
U2017/02561/S

Regeringsbeslut  2015-06-17. Uppdrag om 
kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska 
bedömningsstöd i årskurs 1. U2015/03529/S

Skolverket. (2016). Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling, årskurs 1. Stockholm. 
Skolverket.

Skolverket. (2011, reviderad 2017). Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Stockholm. Skolverket.

Skolverket. (2017). Nya språket lyfter! Stockholm.

SBU-rapport. (2014). Dyslexi hos barn och 
ungdomar. Tester och insatser. Stockholm. 
Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Vetenskapsrådets rapport. (2015) Kunskapsöversikt 
om läs- och skrivundervisning för yngre elever. 
Stockholm. Vetenskapsrådet.



Den första juli 2019 träder Läsa, skriva, räkna garan-
tin i kraft. Med det nya lagkravet ska elevens språkliga 
medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas 
redan i förskoleklass med hjälp av ett nytt obliga-
toriskt kartläggningsmaterial (Hitta språket och Hit-
ta matematiken). Sedan tidigare finns det nationella 
bedömningsstödet (Skolverket, 2017) för bedömning 
av läs- och skrivutveckling i årskurs 1, 2 och 3.

Det har diskuterats i vilken utsträckning Skolver-
kets obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 
verkligen fångar upp elever med svag läsförmåga 

(bl. a. i denna tidskrift se nr  2017/nr 4 och 2018/nr 
1 och nr 2). Vi valde därför att i vårt examensarbete 
vid speciallärarutbildningen (med inriktning språk-, 
skriv- och läsutveckling) undersöka detta närmare. 
Studien bestod av 53 elevers resultat från Skolver-
kets bedömningsstöd i åk 1 som sedan jämfördes 
med samma elevers resultat från två standardiserade 
och norm-refererade screeningsmaterial i avkod-
ning, Ordkedjor (Jacobsson, 2014) och läsförståelse, 
LäSt (Elwér et. al, 2016) från början av höstterminen i 
årskurs 2. Eleverna gick i fem olika skolor i två olika 
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bedömningsstöd - ett 
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kommuner. Vi ville även ta reda på hur pedagoger 
upplevde att bedömningsstödet fungerade. En enkät 
skickades därför ut till 27 pedagoger i grundskolan 
i två olika kommuner för att ta del av deras erfaren-
heter och åsikter om bedömningsstödet.

Studien tyder på att det finns stora skillnader mel-
lan Skolverkets bedömningsstöd av läsförmågan i 
åk 1 och de normerade screeningmaterialen när det 
gäller identifiering av elever med svag läsförmåga. 
Det ger en indikation att bedömningsstödet inte i 
tillräckligt stor utsträckning fångar upp de svagaste 
läsarna. Av de 15 elever som identifierades med 
svag avkodning (stanine 1-2) i Ordkedjor var det 
endast tre elever som identifierades i Skolverkets 
bedömningsstöd. Likaså identifierades 19 elever 
med svag läsförståelse (stanine 1-2) i LäSt medan 
endast tre elever identifierades med Skolverkets 
bedömningsstöd. Se tabell 1 och 2.

Bedömningsstödet kan fungera som en kriterie- 
relaterad- och formativ bedömning som indikerar 
var eleven befinner sig i förhållande till läroplanens 
kunskapskrav. Men den här studiens utfall tyder på 
att det behövs normrelaterade screeningar för att 
identifiera alla elever med svag läsförmåga i relation 
till förväntat resultat för åldern.

Pedagoger saknar tydlighet
Enkäten visade att en stor del av de tillfrågade lärar-
na (70 %) faktiskt ifrågasätter det kriteriebaserade 
nationella bedömningsstödets kapacitet att identi- 
fiera barn i riskzonen för lässvårigheter. Hela 90 % 
menar att de måste komplettera med andra screening-
material för att kartlägga alla aspekter av elevernas 
läsutveckling.

• 60 % av pedagogerna vet inte/svarar nej om 
det finns gemensamma riktlinjer för skolorna i 
kommunen för när och hur bedömningsstödet 
ska genomföras i kommunerna.

• 70 % av dem menar att de inte fått någon 
informations- och introduktionsutbildning om 
bedömningsstödet och dess genomförande.

• Vidare svarar 70 % att det inte finns några rikt- 
linjer för hur tolkning av resultaten ska göras i 
de aktuella kommunerna. Övriga 30 % svarar 
att de inte vet om det finns några riktlinjer. 

Tidpunkten för genomförandet av bedömningsstö-
det varierar. 53 % av pedagogerna menar att de gör 
bedömningsstödet så tidigt som möjligt på terminer-
na för att veta var eleverna ligger i sin läsutveckling, 
medan 47 % gör dessa så sent som möjligt med mo-
tivering att se hur eleverna svarat på undervisningen. 
Svaren indikerar att vissa av skolorna saknar en or-
ganisatorisk planering då flera säger att det inte finns 
ett så kallat årshjul eller språkplan för när och vilka 
olika bedömningar eller screeningar som ska göras.

Studien visar att de olika skolorna löser genom-
förandet av bedömningsstödet och undervisningen 
för övriga elever på olika sätt. Till exempel tas re-
surs, vikarier eller fritidspersonal in hos några av 
skolorna medan andra löser det med att elever-
na får arbeta självständigt med enkla uppgifter. 
Bedömningsstödet i läsning genomförs enskilt 
med varje elev i ca 20 till 40 minuter. 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 in-
formation om eleverna som bedömningsstödet ger 
genom löpande observationer och dokumentation av 
sin undervisning.

Kritiska punkter
Elevernas avkodningsförmåga bedöms genom 
högläsning av text i Skolverkets bedömningsstöd 
och utifrån ett antal uppställda kriterier (namnge 
bokstäver, avkoda enkla ord, urskilja enkla ord i tex-
ten, läsa ord och enkla meningar). I tidigare studier 
framkommer att ordlistor och “non-ord” är effekti-
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Tabell 1

 

 

 

 

 

 

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 %) 

Av dessa 53 elever identifierades fyra elever med Skolverkets bedömningsstöd 
fördelat tre elever stanine 1-2, en elev stanine 3. 
 

 

Tabell 2

 

 

 

 

 

 

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 %) 

Av dessa 52 elever identifierades tre elever med Skolverkets bedömningsstöd. 
 



vare än högläsning av text vid bedömning av avkod-
ningsförmågan eftersom det är viktigt att eleven inte 
kan dra nytta av kontexten när man mäter avkodning 
(Gustafson, et al. 2013; Høien, T. och Lundberg, I., 
2013). I screeningmaterialet Ordkedjor (Jacobsson, 
2014) läser eleverna ordlistor och betydligt fler 
elever identifierades med avkodningssvårigheter un-
der de två minuter testet tog att genomföra i helklass 
jämfört med bedömningsstödet.

Hur vet vi då att Ordkedjor fångar rätt elever? I 
manualen framgår att materialet har prövats både 
vad gäller reliabilitet och validitet, test-retest-reliabi-
liteten är 0,89. I en studie av Nordström, Jacobsson 
& Söderberg (2016) framgår även att resultatet från 
ordkedjor i åk 2 för 1700 elever predicerade en stor 
del av variationen i flera ämnesbetyg i åk 9. Vi vet 
utifrån detta att Ordkedjor har goda mätegenskaper 
och även kan predicera läsförmåga och skolresul-
tat på längre sikt. Dock mäter inte Ordkedjor alla 
aspekter av avkodningsförmågan men kan fungera 
som en första kartläggning som fångar upp elever i 
riskzonen. Sedan krävs en mer fördjupad individuell 
bedömning av avkodning av “non-ord”, ord, fonolo-
gisk medvetenhet med de elever som fått ett svagt 
resultat i Ordkedjor.

I bedömningsstödet däremot får den enskilde 
läraren bedöma elevens avkodningsförmåga utifrån 
kriterier, t.ex. känner igen de flesta bokstäver och vet 
hur de låter, urskiljer ord i meningar. Kriterierna är 
möjliga att tolka på olika sätt och i handledningen 
framgår inte att någon prövning har gjorts vad gäller 
t.ex. validitet och interbedömarreliabilitet.

I Skolverkets bedömningsstöd får eleven läsa 
fem enkla meningar med bildstöd och därefter svara 
på några frågor om texten i bedömningen av läs-
förståelse. Även här bedöms elevens läsförståelse 
genom att visa förståelse av egen högläsning. Tex-
tens svårighetsnivå är betydligt enklare jämfört med 
många av de texter eleverna möter i skolämne-
na i åk 2 och 3. Elevens läsförståelse bedöms i 
avstämning A utifrån kriteriet: visar förståelse för 
innehållet. Bedömningen lämnas öppen att tolka på 
olika sätt av olika bedömare.

I LäSt (Elwér et al., 2016) får eleven i helklass 
läsa ett flertal texter och svara på alternativfrågor i 

sammanlagt 30 min. Texterna innehåller inte bild-
stöd och ligger närmare de texter eleverna möter i 
skolämnena när det gäller svårighetsnivå. Poäng ges 
för varje korrekt svar och delprovet är normerat för 
åk 2 till 6, vilket innebär att testmaterialet inte på 
samma sätt blir sårbart för olika lärares tolkningar av 
elevernas svar. Även här bör man vara medveten om 
att inte heller LäSt fångar alla aspekter av en så kom-
plex förmåga som läsförståelse, men kan ge en god 
första varningssignal om att elevens läsförståelse be-
höver följas upp med extra stöd.

Lärarens roll
Alatalos (2011) ståndpunkt är att undervisande pedago-
ger i de tidiga skolåren ska äga så pass mycket kunskap 
om läs- och skrivutvecklingen så att de kan bedöma 
var i utvecklingen en elev befinner sig och utifrån 
det alternera mellan olika undervisningssätt. Peda-
gogen ska förstå läsprocessen och de olika delar som 
krävs för en framgångsrik läsutveckling. Det talar 
för att kommunerna är skyldiga att ta ansvar för vil-
ka som tillåts undervisa i de yngre åren. Obehöriga 
lärare bör ges förutsättningar att klara av denna vik-
tiga undervisning som till exempel låta dem göra 
bedömningsstödet i sambedömning med erfarna 
pedagoger.

De lågt satta kraven i bedömningsstödet gör att 
elever i behov av stöd riskerar att inte fångas upp. 

Den goda intentionen 
till trots, talar fakta i 
studien för att flertalet 
av eleverna som 
behöver tidiga insatser, 
riskerar att gå obemärkt 
förbi med Skolverkets 
bedömningsstöd för åk 1.
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Det finns även en risk att bedömningen inte blir 
likvärdig mellan olika skolor eftersom kriterierna är 
så öppet formulerade att de kan tolkas på olika sätt. 
Det behövs förstås fler studier med fler deltagare för 
att säkerställa i vilken mån elever i lässvårigheter 
inte fångas upp av bedömningsstödet. Men denna 
studie indikerar att bedömningsstödet bör  komplet-
teras med normerade screeningar av läsförmågan 
om man vill säkerställa att alla elever med svag läs-
förmåga identifieras.

Den tid det tar att utföra bedömningsstödet (ca 20-
40 min/elev) jämfört med den korta tid som krävs 
för att genomföra screening av helklass i avkodning 
(10 - 15 min i helklass) och läsförståelse (40 min i 
helklass) bör också beaktas. Under genomförandet 
av bedömningsstödet visar flera av svaren att åter-
stoden av klassen sitter självständigt och arbetar och 
värdefull undervisningstid faller bort för alla elever. 

Den goda intentionen till trots, talar fakta i studien 
för att flertalet av eleverna som behöver tidiga insats-
er, riskerar att gå obemärkt förbi med Skolverkets 
bedömningsstöd för åk 1. De skolor som vill vara 
säkra på att fånga upp alla elever med lässvårigheter 
bör därför komplettera bedömningsstödet med an-
nat normerat screeningsmaterial. I nuläget är dock 
bedömningsstödet obligatoriskt att genomföra och 
utifrån det blir det även viktigt att kommunerna ser 
över sina rutiner för genomförandet och tolkning 
och att man särskilt tänker över hur obehöriga lärare 
ska få det stöd de behöver för att genomföra och tol-
ka materialet på ett korrekt sätt.

Examensarbetet finns att läsa i sin helhet på 
www.diva-portal.org: Skolverkets bedömningsstöd - 
Ett effektivt verktyg för att identifiera elever i behov 
av stöd? 
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Den1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen 
(2010:800) gälla angående en garanti för tidiga stöd- 
insatser i förskoleklass och lågstadiet. Syftet med 
garantin är bl.a. att en elev i behov av stöd, tidigt ska 
få stöd utifrån sitt behov. Därför är det bekymmer-
samt att Skolverkets bedömningsstöd i svenska i års- 
kurs 1, som är obligatoriskt att använda, inte fångar 
upp alla elever som är i behov av stöd.

Bristerna i bedömningsstödet tas upp i en artikel 
av Maria Bäckström och Marita Nykäinen på sid 16-
19 i detta nummer, samt i tidigare artiklar i denna 
tidskrift (Rådström Drougge nr 4/2017, Fridolfsson 
nr 1/2018, af Sandeberg nr 2/2018). De synpunkter 
som framförs är bl.a. följande:

• Bedömningsstödet är tidskrävande.
• Bedömningsstödet fångar inte upp alla elever 

som är i behov av stöd.
• Det finns andra, snabbare och bättre sätt att 

upptäcka om en elev har svårigheter och vilka 
insatser som behövs.

Artikelförfattarna framhåller behovet av att elever- 
nas avkodningsförmåga och språkliga förståelse tes-
tas separat. Men hos Skolverket finns en annan upp- 
fattning. I nr 2/2018 intervjuades Anders Boman, en-
hetschef för Nationella prov vid Skolverket, av tid-
skriftens redaktör Susanne af Sandeberg. I artikeln 
framkom bl.a. följande:

• Kursplanerna fastställs av regeringen. Skolver-
ket utgår från innehållet i kursplanen i svenska 
när de gör sin uttolkning om vad läsning är. 
Skolverkets slutsats är: Att kunna läsa innebär 
att både kunna avkoda och förstå.

• Skolverket utgår från kursplanerna när de 
konstruerar bedömningsstöd och nationella 
prov. Skolverkets delprov som prövar elever-
nas läsförmåga utgår från att avkodning och 
läsförståelse följs åt.

• Skolverket utgår från kursplanernas syfte 
och centrala innehåll när de formulerar 
kunskapskraven. Skolverket utgår sedan från 
kunskapskraven när de tar fram riktlinjer för 
bedömning.  

Viktiga delar saknas i kursplanen
Skolverket utgår alltså från innehållet i kursplanen i 
svenska när de uttolkar vad läsning är. Men i nuva-
rande kursplan saknas några viktiga delar vilket får 
konsekvenser både när det gäller undervisning och 
bedömning. Det är betydelsefullt, och allvarligt, att 
följande två delar saknas:

1. Synsättet i The Simple View of Reading 
framgår inte 
The Simple View of Reading (Gough & Tun-
mer, 1986) beskriver läsning som en produkt 

Nr 2 2019
Brister i kursplaner 
leder till brister i 
bedömningsstöd och 
nationella prov
Susanne af Sandeberg, redaktör
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av de två huvudkomponenterna avkodning och 
språklig förståelse. Detta synsätt är väl etable- 
rat  bland både nationella och internationella 
forskare. 
Om läroplanen omformulerades så att syn-
sättet i The Simpel View of Reading framgick 
så skulle det påverka Skolverkets tolkning av 
vad läsning innebär. Skolverket borde då be-
höva ändra utformningen av Bedömningsstö-
det så att avkodning och förståelse testades 
separat istället. Därmed skulle skolor få ökade 
möjligheter att upptäcka elever som är i behov 
av stöd och snabbt sätta in individanpassade 
åtgärder.  
Dessa ändringar i kursplanens formulering- 
ar skulle också påverka utformningen av 
nationella prov i svenska och engelska. Det 
borde leda till att elever som har avkod-
ningssvårigheter kunde få möjlighet att använ-
da hjälpmedel i de delprov där det i dagsläget 
inte är tillåtet. 

2. Det finns ingen rubrik som gäller läsinlär- 
ning i svenska årskurs 1-3 
Under "Centralt innehåll" i kursplanen i 
svenska i årskurs 1-3 finns följande rubriker: 
Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala, 
Berättande texter och sakprosatexter, Språk-
bruk, Informationssökning och källkritik. 
Men det finns ingen rubrik om läsinlärning 
trots att det är ett av skolans viktigaste upp- 
drag! Det saknas också text som rör avkodning.

Möte med Skolverket
Skolverket arbetar just nu med revidering av kurs- 
planer. Syftet har inte varit att förändra ovanstående 
inom läs- och skrivområdet. Men i samband med 
revideringen har Svenska Dyslexiföreningen och 
Svenska Dyslexistiftelsen, tillsammans med Dys-
lexiförbundet, träffat Skolverket och framfört sina 
synpunkter (se tidskriften nr 4/2017).

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dys-
lexistiftelsen överlämnade också en skrivelse till 
Skolverket med förslag gällande Centralt innehåll 
i svenska i årskurs 1 – 3. I det centrala innehållet 
bör det lyftas fram att eleverna ska få utveckla sin 
språkliga förmåga (semantik, grammatik, syntax 
och pragmatik).

Det är också angeläget att Centralt innehåll 
synliggör den tekniska delen av läsprocessen, d.v.s. 
avkodningen. En väsentlig del av lågstadietiden bör 
avsättas för färdighetsträning.  

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dys-
lexistiftelsen föreslår att det införs en rubrik 
Läsinlärning under Centralt innehåll i svenska års- 
kurs 1 – 3.  Där bör bl.a. följande ingå:

• Träning i fonemisk medvetenhet
• Strukturerad träning fonem-grafemkoppling
• Färdighetsträning

Skrivelsen tar också upp vikten av att synsättet i The 
Simpel View of Reading genomsyrar alla skolämnen 
som lär ut alfabetiska skriftspråk, d.v.s. svenska, svens-
ka som andraspråk, engelska och moderna språk.

Skrivelsen finns att läsa på www.dyslexi-
foreningen.se/aktuellt. 

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för ut-

bildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med 

kunskapskrav

    Kursplaner och kunskapskrav

• Kursplaner är förordningar som fast-
ställs av regeringen.

• Kunskapskrav är myndighetsföreskrifter 
som fastställs av Skolverket. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
(reviderad 2018)
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Kerstin Hyrefelt är special- och dyslexipedagog och styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Hennes 
nya bok ger exempel på läs- och skrivfrämjande insatser och inleds med översiktliga och generella förslag på 
åtgärder som kan vara till nytta för många elever

Skriftens andra del ger förslag på individanpassade åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra efter att 
läraren analyserat elevens styrkor och svagheter vid en kartläggning/utredning. I skriften finns bl.a. förslag 
på screeningmaterial samt exempel på material och metoder som till stor del stämmer överens med vad forsk-
ningen säger är framgångsrik läs- och skrivinlärning.  

Kerstin Hyrefelt har tidigare skrivit ”Skapa förutsättningar för en god läs- och skrivförmåga". Boken 
beskriver insatser som kan förhindra att elever får läs- och skrivsvårigheter. 

Boktitel: Skapa förutsättningar för en god läs- 
och skrivförmåga
Författare: Kerstin Hyrefelt
Utgivare: Svenska Dyslexiföreningen 2017
Antal sidor: 30

Boktitel:Stärk läs- och skrivförmågan!
Författare: Kerstin Hyrefelt
Utgivare: Svenska Dyslexiföreningen 2019
Antal sidor: 30

Kerstin Hyrefelts bok "Skapa förutsättningar för en 
god läs- och skrivutveckling" har fått en uppföljare:

Stärk läs- och skriv-
förmågan!

  Pris: 50 kr/styck
  Beställning: www.dyslexiforeningen.se
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SVENSKA DYSLEXIFÖRENINGEN

KURS

Fem dagars kurs (halvdagar)

Förebygg, upptäck och sätt in åtgärder vid 

  läs- och skrivsvårigheter!

Innehåll
• Exempel på insatser i förskola, förskoleklass och tidiga skolår som kan 

minska antalet elever som får läs- och skrivsvårigheter
• Språkets roll för läs- och skrivutvecklingen
• Forskningsbaserad läs- och skrivundervisning
• Dyslexi, definition m.m.
• Åtgärder för att förbättra läs- och skrivförmågan vid dyslexi
• Screeningplaner
• Förslag på åtgärder efter screening/kartläggning

Föreläsare: Ingrid Häggström, Inger Fridolfsson, Kerstin Hyrefelt, Elisabeth 
Marx, Anna Refors, Eva Sundberg

Plats: Stockholm (nära Centralen) 
Datum: 1/10, 17/10, 7/11, 21/11, 3/12 
Tid: Kl. 13.00 – 16.30 
 
Information: Susanne af Sandeberg, susanne@dyslexiforeningen.se

Anmälan: www.dyslexiforeningen.se 

Kursen, som startar i oktober, ger konkreta verktyg för läs- och skriv-
undervisningen. Kursen riktar sig till skolpersonal i F - 6. Syftet är att 
sprida forskningsbaserad kunskap om hur skolor kan reducera antalet 
elever som har läs- och skrivsvårigheter. 
Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen får rabatt på kursen. När en 
skola är stödmedlem får all personal det lägre kurspriset. 
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Program
08.15–09.00 Registrering 
  Kaffe och smörgås
09.00–09.10 Inledning  
  Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen
09.10–10.40 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter 
  Eva-Kristina Salameh    
10.50–11.50 Bli en läsare med läsinlärning i 7 steg (från mellanstadiet till vuxna)
  Maj Örtendal   

11.50–13.10 Lunchrast 

13.10-14.10 Ominlärning med Wittingmetoden 
  Kerstin Hyrefelt 
14.15-15.15 Assisterande verktyg för elever som har läs- och skrivsvårigheter 
  Simon Sjöholm 
15.15–15.40 Kaffe
15.40–16.40 SOL - läs- och skrivträning för äldre elever. Innehåll, organisation
  och erfarenheter, Anders Blomdahl 

UTBILDNINGSDAG

SVENSKA DYSLEXIFÖRENINGEN

Att arbeta med läsningen 
när man tror att "tåget har gått"

Dagen tar upp läsutvecklande insatser för elever som har  
läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola

18 september 2019 

ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Målgrupp: Personal i grundskola och gymnasieskola
Deltagaravgift: 1500 kr. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 1000 kr. Heltids- 
studerande vid universitet/högskola 500 kr. Kaffe ingår.
Anmälan: Formulär finns på www.dyslexiforeningen.se. Anmälan är bindande.
Mer information: info@dyslexiforeningen.se, tel. 08-437 462 39 
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SVENSKA DYSLEXIFÖRENINGEN

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.se

Stöd oss! 
Svenska Dyslexiföreningen är en 
ideell organisation som inte erhåller 
statsbidrag. Stöd föreningens 
verksamhet genom att bli medlem, bli 
stödorganisation eller ge en gåva.

Exempel på föreningens verksamhet

Kurser och utbildningsdagar
Föreningen arrangerar varje år kurser och utbildningsdagar. Tema är exem-
pelvis tidiga insatser, läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter, svenska som nytt 
språk, matematiksvårigheter. Medlemmar får rabatt på avgiften.

Kongress
Vart tredje år anordnar Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexi- 
stiftelsen den Nordiska Kongressen om Dyslexipedagogik. Nästa kongress  
anordnas den 20-22 augusti 2020.

Tidskrift 
Svenska Dyslexiföreningen ger ut tidskriften ”Dyslexi. Aktuellt om läs- och 
skrivsvårigheter” i samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen. Tidskriften, som 
belyser aktuell forskning, ges ut i tryckt form 4 gånger per år. Medlemmar har 
också tillgång till tidigare nummer i ett digitalt arkiv. 

Publikationer
På hemsidan går det att ladda ner eller beställa föreningens publikationer.  

Rådgivning 
Föreningen ger råd och stöd en dag/vecka via telefon och e-mail. Aktuella tider 
finns på hemsidan.

Remissinstans
Föreningen fungerar som remissinstans och har fortlöpande dialog med myn-
digheter och med arbetsmarknadens parter. 

Regionavdelningar
Föreningen har flera regionavdelningar som anordnar lokala aktiviteter. 
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Svenska Dyslexiföreningen

www.dyslexiforeningen.se

Följ  

Svenska 
Dyslexiföreningen 

på Facebook!

Detta är ett specialnummer ur tidskriften 
DYSLEXI - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter.

Tidskriften utkommer med fyra ordinarie 
nummer per år, samt ev. specialnummer. 

Specialnummer 1/2019:

Skolverkets bedömningsstöd
  

Artiklar ur tidskriften


