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Syftet med studien är att undersöka hur tillförlitliga och likvärdiga lärares bedömningar är 

enligt läsutvecklingsschemat LUS. Detta görs genom att jämföra elevers resultat på norme-

rade lästest som mäter olika dimensioner i läsningen med lärarnas bedömningar enligt 

LUS. För att bedöma vilka möjligheter och hinder lärare har att upptäcka elever i riskzonen 

för läs- och skrivsvårigheter jämförs teoribakgrunden i LUS, dvs. ULL-projektet 1977-

1981, med vad Konsensusprojektet 2001-2006 kommit fram till, vars ambition är att skapa 

samstämmighet, om vilka förutsättningar som spelar roll för en god läsutveckling.  

Studien är förankrad både i den kvantitativa och kvalitativa forskningen då en del av studi-

en är baserad på normerade test och en del av studien är baserad på semistrukturerade in-

tervjuer. Resultatet visar en intressant spännvidd mellan elever bedömda i luspunkt 14 och 

luspunkt 18a, då elever i luspunkt 14 har fler rätt på ett antal tester än elever bedömda i 

luspunkt 18a. Luspunkt 18a är också intressant då den förutsätter att alla elever blir bokslu-

kare dvs. läser frivilligt och gärna medan forskning visar att alla elever inte blir bokslukare 

enligt kriteriet för luspunkt 18a.  

När elever inte utvecklar sin läsning som förväntat bör skolan så tidigt som möjligt utreda 

vad som kan vara hinder i läsutvecklingen. Läsning har sin grund i formeln Läsning = Av-

kodning x Förståelse x Motivation och forskning säger att olika orsaker till läs- och skriv-

svårigheter kräver olika specialpedagogiska insatser. Därför är det viktigt att förstå vad som 

hindrar i läsutvecklingen samt utvärdera ifall insatta åtgärder haft avsedd effekt. Mina av-

slutande reflektioner är att det också kan vara av avgörande betydelse att ”lusläsa” både 

kartläggningsmaterial och manualer till test för att försäkra sig om materialets tillförlitlig-

het, för den enskilde individens möjligheter till en positiv läsutveckling. Att tidigt upptäcka 

hinder i läsutvecklingen är angeläget för att kunna ge adekvat stöd och för att ge eleven 

möjlighet att behålla sin positiva självbild och lust att lära. 

 

Nyckelord: bedömning, kompetens, lästest, läsutveckling, motivation, tillförlitlighet  

Examensarbete 15 hp, G3 

Specialpedagogiska programmet 

Handledare: 

Christer Jacobson 

Linda Fälth 

 

Institutionen för pedagogik 



 3  

 

FÖRORD 
 

Jag vill tacka alla elever som har deltagit i mitt examensarbete på ett föredömligt 

sätt. Jag vill även rikta ett stort tack till alla Er föräldrar som har gett mig förtroende 

och samtycke till att genomföra min undersökning. Jag vill också tacka alla lärare 

som har bidragit med lusbedömningar samt intressanta och givande diskussioner 

kring läsutveckling. Utan ert stöd och samarbete hade inte den här studien varit möj-

lig att genomföra.  

 

En stor eloge vill jag ge till min handledare Linda Fälth för hennes otroliga hjälp-

samhet samt för motiverande och givande samtal under alla våra handledningstillfäl-

len både genom möten och via e-post.  

 

Jag vill också tacka min handledare Christer Jacobson för att jag har fått ta del av 

hans stora erfarenhet när det gäller läsutveckling och att han har låtit mig få tillgång 

till forskningsversionen av testen Ordkedjor och Läsning av O-ord.  

 

Jag vill även tacka mina opponenter Linda Sjögren och Marie Libell som har kommit 

med reflektioner och kommentarer på hur jag ytterligare kan förtydliga och förbättra 

mitt arbete.  

 

Ett speciellt tack vill jag ge min examinator Peter Karlsudd för ett relationellt per-

spektiv på mitt arbete samt ett gott hjärta vid examinationen. 

 

Jag vill dessutom tacka alla på Specialpedagogiskt program som har på olika sätt 

berikat och inspirerat mig inför mina kommande arbetsuppgifter som specialpeda-

gog.  

 

Sist men inte minst vill jag också rikta ett stort tack till min familj och vänner för 

deras uthållighet och engagemang. Denna uppsats hade inte blivit möjlig att genom-

föra utan er stöttning då jag har tillbringat många timmar med att läsa litteratur och 

skriva på min uppsats! Ni är fantastiska! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  

 

INNEHÅLL 

SAMMANFATTNING _______________________________________________ 2 

FÖRORD __________________________________________________________3 

1 INLEDNING ___________________________________________________ 1 

2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING ______________________ 4 

2.1 Literacy - mer än läs- och skrivkunnighet ____________________________ 4 
2.1.1 Vad är läsning och hur man blir läsare ___________________________________ 4 

2.1.2 Faser i läsutveckling __________________________________________________ 5 

2.1.3 Den fulländade läsaren ________________________________________________ 7 

2.1.4 Avkodning __________________________________________________________ 8 

2.1.5 Läsflyt – en bro mellan avkodning och läsförståelse ________________________ 8 

2.1.6 Läsförståelse _________________________________________________________ 9 

2.1.7 Skönlitterär läsning i skolan och på fritiden ______________________________ 11 

2.1.8 Vikten av lust och motivation samt känslan av att lyckas ___________________ 12 

2.1.9 Förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter ____________________________ 13 

2.2 Pedagogisk kartläggning och uppföljning av elevers läsförmåga ________ 16 
2.2.1 Att testa elever ______________________________________________________ 19 

2.2.2 Testteoretiska grundbegrepp __________________________________________ 19 

2.3 Läsutvecklingsschemat LUS ______________________________________ 20 
2.3.1 Teoribakgrund i LUS ________________________________________________ 21 

2.3.2 Tidsperspektiv i LUS _________________________________________________ 23 

2.3.3 Bedömaröverensstämmelse i LUS ______________________________________ 23 

2.3.4 Smitstrategier, läsmotstånd och elever som luras i LUS ____________________ 24 

2.3.5 Punkt 15 - läser flytande och obehindrat med god förståelse ________________ 24 

2.3.6 Punkt 18a – läser mycket, frivilligt och gärna - slukläser ___________________ 25 

2.4 Konsensusprojektet 2001 - 2006 ___________________________________ 26 
2.4.1 Konsensusuttalande om läs- och skrivsvårigheternas natur _________________ 27 

2.4.2 Kriterier för lyckad läsinlärning och läsutveckling ________________________ 28 

3 SYFTE _______________________________________________________ 29 

3.1 Frågeställningar ________________________________________________ 29 

4 METOD ______________________________________________________ 30 

4.1 Design _________________________________________________________ 30 

4.2 Metodval ______________________________________________________ 30 
4.2.1 Argument för val av test ______________________________________________ 30 

4.3 Urval __________________________________________________________ 31 

4.4 Mätinstrument _________________________________________________ 31 
4.4.1 Tester som mäter avkodning __________________________________________ 31 

4.4.2 Test som mäter läsförståelse och läsflyt __________________________________ 32 

4.4.3 Semistrukturerad intervju ____________________________________________ 33 

4.5 Genomförande __________________________________________________ 33 



 5  

 

4.6 Databearbetning ________________________________________________ 34 

4.7 Etiska aspekter _________________________________________________ 34 

5 RESULTAT ___________________________________________________ 35 

5.1 Avkodning _____________________________________________________ 35 

5.2 Läsförståelse och läsflyt __________________________________________ 37 

5.3 Språkets ortografi - stavningssätt __________________________________ 37 

5.4 Elever bedömda i luspunkt 17, läsintresse och val av böcker ____________ 38 

5.5 Elever bedömda i luspunkt 18a, läsintresse och val av böcker ___________ 38 

6 DISKUSSION _________________________________________________ 39 

6.1 Metoddiskussion och val av test samt materials tillförlitlighet ___________ 39 

6.2 Bedömaröverensstämmelse i luspunkt 14 ____________________________ 40 

6.3 Elevens läsintresse som underlag för resursfördelning _________________ 42 

6.4 Tillförlitligheten och likvärdighet i bedömaröverensstämmelsen ________ 43 

6.5 Möjligheter och hinder att upptäcka elever i riskzonen ________________ 44 

7 BEGRÄNSNINGAR I STUDIEN SAMT FÖRSLAG TILL FORSKNING ____ 46 

8 REFERENSLISTA _____________________________________________ 47 

 

BILAGOR _______________________________________________________  52      



 

 

1 INLEDNING 

Skolans viktigaste uppgift är att se till att alla barn lär sig läsa.1 

 

Idag är den uppgiften mer angelägen än någonsin, eftersom skriftspråket får allt stör-

re betydelse i samhällslivet och då det knappast längre finns arbeten som inte ställer 

krav på god läsförmåga. I allt fler jobb är återkommande fortbildning en självklarhet 

och utbildning i alla former förutsätter att man självständigt kan läsa och förstå tex-

ter. En god start har för många elever en helt avgörande betydelse för den fortsatta 

läsutvecklingen.
2
 Det är också av betydelse att kontinuerligt mäta läsförmågan för 

den enskilda individen men likaväl för samhället, då läsförmågan ger en indikation 

på ett samhälles välstånd och utvecklingspotential. PIRLS mäter läsförmågan hos 

elever i år 4 i Sverige och världen och PIRLS 2006 visar att svenska elever i år 4 

lyckas väl med sin läsning i ett internationellt perspektiv. Men samtidigt har det skett 

en tillbakagång under de senaste fem åren. Färre elever klarar mer avancerade läs-

uppgifter. Det är också färre elever som har en mycket positiv attityd till läsning och 

som ofta läser längre texter och böcker på fritiden, för att det är roligt. Läsning av 

kortare texter på Internet och TV konkurrerar också om läsutrymmet.
3
  

 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den till-

fredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.4  

 

Barn kommer till skolan med olika attityder och förutsättningar för att lära sig läsa 

och skriva. Att lära sig att läsa och skriva och genom dessa färdigheter skaffa sig 

kunskap är för många barn en komplicerad process.
5
 Skolan ansvarar för att varje 

elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna, 

läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Alla som arbetar i skolan 

skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att 

göra skolan till en god miljö för lärande och utveckling.
6
 Lärarens kompetens är en 

viktig faktor som korrelerar med hur eleverna klarar undervisningen och vad de lär 

sig. För att möta unga elevers förändrade läsvanor och läsförmåga föreslår PIRLS 

2006 att lärare bör undervisa i och om lässtrategier och att det arbetet måste framhål-

las i tidiga skolår och upp genom skolåren och in i olika ämnen.  PIRLS 2006 under-

stryker också vikten av att lärare i skolans mellanår är observanta på elevers avkod-

ningsstrategier, automatisering av läskoden samt på elevers utveckling av läsflyt. En 

väsentlig del i den pedagogiska processen är också lärarens kontinuerliga bedömning 

av elevers läsutveckling. Det innebär att läraren har kunskap om ett processdiagnos-

tiskt förhållningssätt dvs. att läraren hela tiden kan avgöra var i inlärningsprocessen 

                                                 
1 Lundberg, 2007 s. 4 
2 Lundberg, 2007 
3 PIRLS, 2006 – En undersökning som fokuserar på läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning  
4 Lpo 94 s.7 
5 Johnsen, 2007 
6 Lpo 94 
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en elev befinner sig och utifrån en sådan bedömning ge eleven den hjälp som är nöd-

vändig för läsutvecklingen just då.
7
 

 

I Sverige har det sedan 1970-talet pågått ett ”läskrig” och journalister, föräldrar, lära-

re och andra har fått uppfattningen att forskare är djupt oeniga om hur läsinlärning 

går till, hur läs- och skrivsvårigheter uppkommer, hur och till och med om man skall 

diagnosticera läs- och skrivsvårigheter. Det har också argumenterats om hur fram-

gångsrik läs- och skrivpedagogik bör se ut, vilka specialpedagogiska insatser man 

kan förorda, och vilka hjälpmedel som är lämpliga för elever med läs- och skrivvå-

righeter. Olika metoder och arbetssätt, som ”Reading Recovery”, ”Whole Language” 

(helordsmetoder), ”Läsning på Talets Grund”, ”Wittingmetodik” och fonologiskt 

baserad läsinlärning (ljudmetoder) har debatterats. Olika instrument för att bedöma 

läs- och skrivutveckling, som t ex screeningtest för att identifiera läs- och skrivsvå-

righeter och ”LUS-schemat”, har också föranlett intensiva debatter.
8
 Läsutvecklings-

schemat LUS är ett resultat av skolutvecklingsprojektet ULL dvs. Utvecklingspsy-

kologisk granskning av Läsning och Läsinlärande, som pågick 1977–1981 och som 

var finansierat av Skolöverstyrelsen. Projektet genomfördes med Bo Sundblad som 

projektledare och under vetenskaplig ledning av Åke Edfelt.
9
 Under åren 2001-2006 

har ett liknande projekt genomförts och Skolverket, SCIRA,
10

 Dyslexistiftelsen och 

Dyslexiföreningen har genom ekonomiskt stöd och arbetsinsatser gjort det möjligt att 

genomföra ett svenskt Konsensusprojekt kring insatser för att förebygga och möta 

läs- och skrivsvårigheter. Tjugofyra läsforskare har bidragit med sina specifika kun-

skaper i läsutveckling. Projektledare har Mats Myrberg varit.
11

 

 

Företrädare för Whole Language (helordsmetoder), reagerar starkt negativt på texter 

med svårighetskontrollerat språk, på direkt undervisning om ”hur man gör” för att 

läsa bokstäver, orddelar och ord och prefabricerade arbetsblad dvs. det som kan be-

traktas som centralt för Phonics (ljudmetoder). Adams
12

 identifierar Smith (1971) 

som inspiratör för Whole Language-rörelsen, som framhåller att koncentration på de 

minsta beståndsdelarna i språket, tar bort energi och uppmärksamhet från textens 

mening. Vidare menar Smith att läsförmågan utvecklas lika naturligt som talförmå-

gan och att skolan stör genom strukturerad undervisning i avkodning och förnekar 

bestämt värdet av direkt undervisning i avkodning. Elever lär sig att läsa på egen 

hand om de bara får motiverande, adekvat och meningsfull text att arbeta med.
13

 

Men Smith har på senare tid fått kritik för sina teorier om elevers läsutveckling:  

                                                 
7 PIRLS, 2006 
8 Myrberg & Lange, 2006 
9 Skolverket, 2007 
10 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/skapa_konsensus.pdf Förkortning för Swedish Council of International Reading Association 
11 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/skapa_konsensus.pdf 
12 Adams i Myrberg, 2003 
13 Adams i Myrberg, 2003 
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Empirisk forskning har sedan Smith skrev sin grundläggande bok 1971 på snart sagt var 

punkt visat att Smith grundat sina läspedagogiska rekommendationer på felaktiga premis-

ser, menar Adams. Hon varnar för WL, om man håller fast vid de grundtaganden om läs-

ning som forskningen utmönstrat även riskerar att de värdefulla ingredienserna också 

ifrågasätts. WL måste överge ”blame it on the teacher”-attityden, och i stället bygga på 

insikter i läsprocessens och läsinlärningsprocessens natur, samt hur dessa varierar mel-

lan barn.14 

 

Sedan början av 1980-talet har forskning om läs- och skrivsvårigheter expanderat 

kraftigt. Forskning har också lett till vetenskapligt hållbara resultat som också har 

relevans i pedagogiska sammanhang. Samtidigt lever dock många föreställningar om 

läs- och skrivsvårigheter kvar: 

Å ena sidan finns en föreställning om vi kan kalla för ”the quick fix”. Ett hjälpmedel, el-

ler en intensiv träningsinsats skall snabbt och varaktigt avhjälpa problemet. Å andra si-

dan finns det en uppfattning om att läs- och skrivsvårigheter mognar bort. Bara man ”har 

is i magen” kommer problemen att försvinna utan några särskilda insatser. Ingen av des-

sa ståndpunkter har något vetenskapligt stöd.15    

Forskning visar på entydigt negativa effekter, på elevers läs- och skrivutveckling, av 

att skjuta upp identifiering, av vilka elever som behöver särskild hjälp. Det finns in-

dikationer som tidigt kan användas för att identifiera kommande svårigheter. Barnlä-

kare, logopeder, psykologer, förskollärare liksom föräldrar kan uppmärksamma indi-

katorer som försenad talutveckling och svårigheter med att förstå ord, redan i försko-

lan. Vid skolstart kan svårigheter att lära sig bokstäver, förstå skriftspråkets sätt att 

fungera, snabbt hitta ord och komma ihåg historier ur sitt verbala minne, bristande 

fonologisk, syntaktisk och morfologisk medvetenhet samt litet aktivt ordförråd, vara 

indikatorer för kommande hinder i läsutvecklingen.
16

  

 

Att ge stöd till elever för att nå målen är också centralt i skollagstiftningen
17

 och re-

geringen har beslutat att från och med 1 juli 2006 införa förändringar i skolformsför-

ordningarna när det gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram. Syftet är att förstärka 

elevens rätt och ange en arbetsprocess som rektor ansvarar för och att det är utred-

ningskravet som har skärpts, vilket förbättrar förutsättningarna för att uppmärksam-

ma behov av särskilt stöd. Ändringarna bör därför leda till att stödåtgärder fortsätt-

ningsvis fattas med ett bättre underlag.
18

 Som specialpedagog är jag intresserad av 

ifall läsutvecklingsschemat LUS är ett tillräckligt tillförlitligt underlag för att fördela 

resurser till elever som är i behov av särskilt stöd samt vilka möjligheter LUS ger 

lärare att upptäcka elever som är i riskzon för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. I 

många kommuner är det ett politiskt beslut hur, när och med vilka material en lärare 

ska bedöma elevers läsutveckling. En oreflekterad användning av ett material utan 

förankring i teorier och senare läsforskning kan få konsekvenser för den enskilda 

individens läsutveckling och därmed begränsa möjligheterna att delta i samhällslivet. 

                                                 
14 Myrberg, 2003 s. 46 
15 Myrberg, 2003 s. 4 
16 Myrberg, 2003 
17 http://www.dn.se/nyheter/sverige/elevernas-ratt-att-fa-hjalp-starks-i-ny-lag-1.888102 Regeringen kommer att föreslå i den nya skollagen att föräldrar med barn i behov 

av särskilt stöd ska kunna överklaga en rektors åtgärdsbeslut om de upplever att barnet inte får det stöd det behöver. Den nya skollagen förväntas träda i kraft den 1 juli 

2011.  
18 http://www.skolverket.se Rektors utredningsansvar skärps för elever i behov av särskilt stöd 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/elevernas-ratt-att-fa-hjalp-starks-i-ny-lag-1.888102
http://www.skolverket.se/
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2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Literacy - mer än läs- och skrivkunnighet 

Literacy är ett engelskt begrepp som numera används allmänt i Sverige och som ofta 

översätts med skriftspråkighet och har kommit att bli en beteckning som markerar en 

vidgad syn på läs- och skrivförmåga.
19

 Läs- och skrivförmåga är mer än läs- och 

skrivkunnighet. UNESCO definierar läs- och skrivkunnighet som att kunna läsa så 

att vardagslivet fungerar
20

  medan OECD definierar läs- och skrivförmåga eller lite-

racy som förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att:
 
 

 fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

 kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

 förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar.21 

 

Läs- och skrivförmågan varierar över tid och från situation till situation, då den som 

inte har tillräcklig läs- och skrivförmåga i en situation, behöver nödvändigtvis inte ha 

det i en annan situation. Läs- och skrivsvårigheter kan då uppstå därför att förmågan 

inte längre svarar mot kraven. Andelen människor med läs- och skrivsvårigheter blir 

då relaterad till de yttre krav som ställs. Ökar kraven utan att förmågan får möjlighet 

att utvecklas ökar också andelen människor med läs- och skrivsvårigheter.
22

 

 

Användning av begreppet literacy innebär också ett vidgat sätt att se på läsandet och 

skrivandet som olika aktiviteter i en mängd praktiker. Det betyder att man läser och 

skriver på olika sätt i olika sammanhang. Kraven på god läs- och skrivförmåga har 

ökat avsevärt under senare delen av 1990-talet. Vad som menas med att kunna läsa 

och skriva har då förändrats över tid, från läskunnighet till en vidare skriftspråklig 

kompetens. I samband med förändrade och ökade krav på läs- och skrivförmåga har 

literacyforskningen uppmärksammats under senare tid och olika literacyperspektiv 

har legat som utgångspunkt i några studier gjorda om svenska skolan. Forskningen 

visar att literacybegreppet är användbart för kunskapen om undervisning om läsande 

och skrivande. Huruvida teorierna håller för det moderna samhällets multimodala 

texter återstår att se. Eventuellt behövs teoriutveckling för studier av det nya skrift-

språkandet.
23

   

2.1.1 Vad är läsning och hur man blir läsare 

I nationalencyklopedin definieras läsning på följande sätt:
 
 

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 

omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkod-

ning och förståelse. Avkodning innebär att man ska kunna identifiera eller känna igen 

                                                 
19 Kullberg & Nielsen, 2008 
20 http://www.sprakaloss.se/Myrberg-sprakgranser.htm 
21 Myrberg, 2003 s. 5 
22 Myrberg, 2003 
23 Skolverket, 2007 

http://www.sprakaloss.se/Myrberg-sprakgranser.htm
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skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läs-

färdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. 24  

 

Att vara läsare innebär att man får förståelse av innehållet i en text och man är läsare 

när man kan läsa ord man inte har sett i skrift förut.
25

 En god läsutveckling vilar på 

grundpelare som språklig medvetenhet, särskilt fonemisk
26

 medvetenhet, bokstavs-

kunskap, ett gott ordförråd, motivation eller uppgiftsorientering. Uppgiftsorientering 

handlar om koncentration, uppmärksamhet, intresse, och uthållighet.
27

 Bokstavskän-

nedom, känna igen ordbilder och att vara språkligt nyfiken är för många elever vägen 

till att bli läsare. Att knäcka läskoden innebär att eleven förstått att ord kan delas upp 

i fonem och att fonemen kan ljudas ihop till ord.
28

  

 

Inom forskningen har det visat sig att elever som är fonologiskt medvetna också har 

en mycket god prognos för att lära sig hur skrivtecken används i läsande och skri-

vande. Men det finns olika åsikter inom forskningen huruvida läs- och skrivinlärning 

förutsätter fonologisk medvetenhet eller om det är tvärtom. Den troligtvis är vanli-

gaste ståndpunkten idag att den fonologiska medvetenheten utvecklas samtidigt med 

läs- och skrivutvecklingen och dessa båda processer sker i interaktion med var-

andra.
29

  En fonologiskt medveten elev har förmågan att skifta sin uppmärksamhet 

från betydelsen, innehållet i det som sägs, till hur det sägs, hur det låter, vilka ljud 

som bygger upp ett ord. För att förstå hur bokstäver kan representera språkljud, krävs 

att elever inser att de talade orden går att dela upp i bitar av fonemstorlek.
30

 Om en 

elev inte har kommit så långt i sin fonologiska medvetenhet, ska lärare inte heller 

förvänta sig att den med lätthet klarar av att avkoda skrivna ord. Det är därför viktigt 

att bedöma hur långt en elev har kommit i sin språkliga medvetenhet för att kunna 

hjälpa eleven vidare, med väl valda och specifikt utformade språklekar.
31

  

2.1.2 Faser i läsutveckling 

En förutsättning för en god läs- och skrivutveckling är att barn tidigt får möta den skrift-

språkliga kulturen och därigenom kunna se nyttan och glädjen med varför det är bra att 

kunna läsa och skriva. Föräldrar, syskon och andra vuxna ”läsförebilder”, som samtalar 

och läser högt för barnen, är positiva faktorer, som stödjer barnets läs- och skrivutveck-

ling.32 

 

En elevs läsutveckling kan beskrivas i olika faser, där olika slags ledtråder används 

vid ordigenkänning. Men alla elever går inte igenom alla stadierna och använder 

olika lång tid för de olika stadierna. Pseudoläsning innebär att eleven läser på skyltar 

                                                 
24 http://databas.bib.vxu.se:2075artikel/247273 
25 Elbro, 2006 
26 http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1158/1158609_RAFT_Broschyr.pdf Vid Göteborgs universitet pågår sedan 2007 ett forskningsprojekt RAFT – Reading and Fluency 

Traning. Syftet med projektet är att hitta bra metoder och goda strategier i skolan för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Projektet består av träning av koppling-

en fonem och morfem, uppnå läsflyt samt goda läsförståelsestrategier. Projektledare är Ulrika Wolff.  
27 Juhlander, 2008 
28 Lundberg & Herrlin, 2007 
29 Liberg, 2007  
30 Lundberg & Herrlin, 2007 
31 Taube, 2007 
32 Sandberg, 2008 

http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1158/1158609_RAFT_Broschyr.pdf
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och vardagsnära saker som t ex ICA, IKEA eller mjölk på mjölkpaketet, utan att ele-

ven egentligen uppmärksammar bokstäverna. På logografisk visuellt stadium läser 

eleven ordbilder och använder sig av särdrag som ordens längd och formen på vissa 

bokstäver, framför allt i början eller i slutet av orden. Eleven använder inte bokstavs-

ljuden och kan inte läsa några nya ord på egen hand. På det alfabetiska – fonemiska 

stadiet tillämpar eleven den alfabetiska principen och läser på ”riktigt”. Eleven ljudar 

sig fram vid mötet med ett nytt ord och fonologisk medvetenhet har därför en avgö-

rande betydelse för läsningen.  

 

Så småningom börjar eleven känna igen högfrekventa delar av ord direkt och närmar 

sig då det ortografiska – morfemiska stadiet där eleven gör en morfofonemisk analys 

och igenkänningsprocessen blir helt automatiserad och sker snabbt och säkert. 
33

 Ef-

tersom vårt svenska skriftspråk är morfofonologiskt, vilket betyder att stavningen 

fångar dels in ordens ljudstruktur, dels deras släktskap och ursprung och kan eleven 

nu också identifiera språkets minsta betydelsebärande delar dvs. fonem och morfem. 

34
  Eleven har nu också fått kunskap om språkets ortografi – stavningsmönster. Orto-

grafisk kunskap uppstår när elever ljudat sig genom ord som innehåller liknade bok-

stavssekvenser, känt igen likheterna och lagrat dessa i långtidsminnet. När eleven har 

mött ett ord många gånger behövs till slut inte sammanljudningen, utan ordet finns 

lagrat i det ortografiska lexikonet.
35

 
36

  

 

I Sverige är vi mycket bra på att lära barn att läsa, men vi är sämre på att utveckla 

läsningen för äldre elever: 
37

 

– Efter fyran är läsutvecklingen ett svart hål. Den första kritiska punkten kommer på mel-

lanstadiet, runt fyran, Där möter eleverna för första gången längre, mer packade, infor-

mationstäta texter och få bilder.38 

 

Det är en viss skillnad att läsa skönlitteratur och faktatexter. När man läser skönlitte-

ratur är läsandet estetiskt och inriktat på den subjektiva upplevelsen. När man läser 

faktatexter behöver man vara mer inriktad på att hämta information från texten. 

Svenskläraren kan inte ensam ta ansvar för att eleverna ska lära sig att läsa faktatex-

ter. Varje ämne har sitt eget ordförråd, sina egna termer och begrepp och texterna är 

uppbyggda på olika sätt. Ett sätt att hjälpa eleverna att förstå de informationstäta, 

packade orden, är att läraren hjälper eleverna att ”packa upp” dem till exempel ordet 

”solförmörkelse” kan packas upp i orden ”solen blir mörk”. På så sätt hjälper man till 

att öppna ordet och se dess beståndsdelar. Men varför solen blir mörk är en annan 

svårighet att förstå.
39

  

                                                 
33 Høien & Lundberg, 2006 
34 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=spraklig_medvetenhet 
35 Høien & Lundberg, 2006 
36 Taube, 2007 
37 Liberg, 2009 
38 Liberg, 2009 s. 30 
39 Liberg, 2009 



 

 7  

 

 

För att läsförmåga ska utvecklas behövs direkta instruktioner som hjälper att utveck-

las läsfärdigheten. Läsförmåga uppstår inte som en följd av naturlig utveckling eller 

en stimulerande läsmiljö utan är beroende av aktivt lärande där föräldrar och äldre 

kamrater kan fungera som vägvisare.
40

 

 
Jag vill ta kål på myten att det räcker om barn läser för att uppnå en god läsförståelse. 

Dels måste barn och ungdomar läsa olika typer av texter, dels måste de på pedagogisk 

hjälp i hur de aktivt tar itu med texter. De behöver återkommande träning i att brottas 

med texter.41 

 

Läsning i skolans läroämnen ställer olika krav på eleverna. En angelägen uppgift bör 

därför vara att lärare i alla ämnen instruerar eleverna om lässtrategier inom just deras 

ämnesområde. Det gäller att få eleverna medvetna om sina egna tankeprocesser, sina 

egna lässtrategier och sin egen läsförståelse dvs. den egna inlärningen. Om eleverna 

besitter en medvetenhet om den egna inlärningen, så har de möjlighet att förstå, när 

de inte förstår innehållet i en text.
42

 Många elever har stora svårigheter att självstän-

digt, aktivt och konstruktivt läsa faktatexter. Istället för att utgå från att eleverna re-

dan kan läsa faktatexter, borde vi använda läroböckerna för direkt undervisning i 

läsning. En sådan undervisning kan komma alla elever till godo.
43

  Många läromedel 

i skolan är onödigt svårtillgängliga, även för barn som inte har läs- och skrivsvårig-

heter. De innehåller abstrakta, substantivtäta texter med mycket litet vägledning in i 

texten för eleven. På detta sätt riktas elevens uppmärksamhet på faktaåtergivning i 

stället för meningsskapande. Det måste finnas en variation av läromedel i klassen 

som ger läs- och skrivutmaningar på många olika nivåer och av många olika slag.
44

 

2.1.3 Den fulländade läsaren 

A common saying is that in the early grades children learn to read, and in later grades 

they read to learn.45  

  

För att bli en fulländad läsare behöver man både kunna avkoda orden och få en för-

ståelse för det man läser. ”The simple view of reading”
 46

 
47

 innebär att, trots att läs-

ning är en komplex aktivitet, kan den beskrivas i en enkel form. På svenska skrivs 

den i formeln: Läsning = Förståelse x Avkodning och betyder att den samlade läsfär-

digheten är en produkt av avkodning och språkförståelse, som multipliceras med 

varandra.
48

 Båda faktorerna måste ha ett positivt värde för att ekvationen ska kunna 

lösas. Det måste också finnas en balans mellan begreppsparet, då de under själva 

                                                 
40 Høien & Lundberg, 2006 
41 Reichenberg, 2006 i Den hemliga koden s. 99 
42 Reichenberg, 2000 
43 Lundberg, 2007 
44 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/skapa_konsensus.pdf 
45 Wolff, 2005 s.69 
46 Gough & Tunmer, 1986 
47 Hoover & Gough, 1990 
48 Elbro, 2006 



 

 8  

 

läsningen är oskiljaktiga.
49

 Motivation är också av avgörande betydelse.
50

 
51

 Läsning 

är i väsentliga delar en färdighet och för att en färdighet ska utvecklas krävs stora 

doser av övning. Man brukar räkna med minst 5000 timmar av ihärdig träning för att 

bli bra på något, till exempel spela klarinett, hoppa höjd eller att läsa. Därför räcker 

inte skolans tid för att utveckla läsningen till en färdighet och mycket tid måste också 

läggas utanför skolan.
52

  

2.1.4 Avkodning 

En självklar förutsättning för att man ska kunna läsa en text är att man ska kunna 

identifiera det skrivna ordet. Små barn brukar uppmärksamma särdrag i ord som gör 

att de kan skilja dem från andra. På så sätt kan de tidigt känna igen sitt namn eller 

olika varumärken. Även om elever har knäckt den alfabetiska koden, så har de lång 

väg kvar till att ordigenkänningen går snabbt, automatiskt och felfritt. En avancerad 

läsare behöver inte gissa utifrån fragmentariska ledtrådar eller ta hjälp av samman-

hanget, av ordbilder eller illustrationer, för att få stöd för ordavkodningen. En avan-

cerad läsare identifierar orden direkt, automatiserat och utan ansträngning. Man kan 

bara inte låta bli att se vad det står där.
53

  En läsare som behöver lägga stor kraft och 

energi på ordavkodningen, får inte mycket kvar kraft kvar till förståelsearbetet. Att 

läsa med automatisering är inte något som kommer plötsligt. Det är en gradvis pro-

cess och när man har mött ett ord många gånger och i olika sammanhang, ökar chan-

sen att man kan läsa det automatiskt.
54

 
55

 Automatisering uppnås genom övning. För 

effektiv läsning krävs att ordavkodningsprocessen är automatiserad. Det är därför 

centralt att eleverna självständigt läser mycket. Stora svårigheter att lära sig att avko-

da skrivna ord, skriftspråkets principer, kan vara ett av kännetecknen för dyslexi. 
56

 

Ordavkodningen bygger på att den fonologiska medvetenheten har utvecklats men 

den stärks också av läsförståelsen.
57

  

2.1.5 Läsflyt – en bro mellan avkodning och läsförståelse 

Automatiseringen är också en viktig förutsättning för att få flyt i läsningen. Flyt i 

läsningen innebär att texten får liv och man får fram den rätta satsmelodin när man 

läser högt, att man kan läsa sammanhängande med flyt innebär att man kan arbeta 

med förståelsen av en text på ett djupare plan. Den som läser flytande kan identifiera 

ord och förstå samtidigt. Den som läser knaggligt och utan satsmelodi för stora svå-

righeter att ta till sig innehållet i en text och uppmärksamheten inriktas mot ordav-

                                                 
49 Frost, 2007 
50 Taube, 2007 
51 Frylmark, 2006 
52 Lundberg & Herrlin, 2007 
53 Lundberg & Herrlin, 2007 
54 Druid Glentow, 2006 
55 Lundberg & Herrlin, 2007 
56 Elbro, 2006 
57 Lundberg & Herrlin, 2007 
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kodningen och förståelsen hindras.
58

 Upprepad läsning är en beprövad metod som 

ger flyt och säkerhet för att automatisera avkodningen, den hjälper till att ge skrift-

språket en rimlig intonation och på det sättet minska skillnaden mellan skrift och tal. 

Metoden innebär att eleven får läsa ett stycke sammanhängande text många gånger. 

För varje genomläsning registrerar man antalet fel som utelämningar, ersättningar 

eller tillägg av ord, och upprättar tillsammans med eleven ett diagram som visar ned-

gången i antalet fel för varje genomläsning av texten.
59

 Fonologiskt svaga elever kan 

med viss framgång kompensera sin bristande fonologiska förmåga genom att använ-

da morfemen, som analysenhet när de läser. En långsam och mödosam läsning kan 

bero på en för stor belastning på arbetsminnet och/eller bristande koncentration.
60  

 

2.1.6 Läsförståelse 

Flytet i läsningen hänger intimt samman med läsförståelsen då flytet bildar en bro 

mellan avkodningen och förståelsen. Den som läser med flyt behöver inte koncentre-

ra sig på att identifiera det skrivna ordet utan kan istället rikta sin uppmärksamhet 

mellan tankar och idéer som uttrycks i texten och sina egna erfarenheter och kunska-

per.
61

 Det är därför viktigt som lärare att vägleda eleverna i sin läsning, där reflektio-

ner och inferenser görs utifrån textens innehåll. Med samtalet som en brygga in i 

skriftspråket får eleven möjlighet att lyssna, dra slutsatser och reflektera och på så 

sätt utveckla en god förståelse för läst text. God läsförståelse förutsätter en god 

språklig förmåga, kunskap om ord som ingår i texten, fungerande arbetsminne, för-

måga att dra slutsatser om sådant som inte konkret står i texten samt en förmåga att 

aktivera tidigare kunskaper och veta när man förstår och inte förstår. Såväl avkod-

ning och förståelse förutsätter att eleven är koncentrerad, motiverad och riktar sin 

uppmärksamhet på läsandet.
62

   

 

Läsning är ett möte mellan läsaren och texten. Läsaren är medskapare och konstrue-

rar innebörder från texten utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar. En 

förutsättning för att detta ska ske är att läsaren kan genomföra ordavkodningen utan 

ansträngning och tillräckligt snabbt för att på så sätt kunna uppfatta och utnyttja me-

ningsbyggnaden i textens språk och att läsaren vet vad orden betyder. Lärare kan 

vara förebilder genom att stanna vid lämpliga punkter i texten, formulera hypoteser 

om vad som ska inträffa och på så sätt visa konkret, hur man gör inferenser och ut-

nyttjar sitt förhandsvetande och sin bakgrundskunskap i läsningen.
63

  

 

                                                 
58 Lundberg & Herrlin, 2007 
59 Sandberg, 2008 
60 Myrberg, 2007 
61 Lundberg & Herrlin, 2007 
62 Frylmark, 2006  
63 Lundberg & Herrlin, 2007 
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Bakgrundskunskapen eller förförståelsen gör det möjligt att läsa mellan raderna, dvs. 

göra inferenser, att gå bortom den givna informationen.
64

 När vi gör inferenser kon-

struerar vi en slags inre föreställning som gör att meningarna hänger ihop och vi blir 

då medskapare och utnyttjar ledtrådar i texten för att få inre bilder eller föreställning-

ar om den värld som texten behandlar. När vi aktiverar vår förförståelse modifierar vi 

lämpliga scheman, som vi eventuellt behöver revidera, när vi får nya ledtrådar. Ett 

schema är då ett tankesystem eller ett referenssystem som ger oss bilder, associatio-

ner eller minnen som väcks till liv när vi hör eller läser ett ord i en text. Scheman är 

olika för olika personer, då vi har olika erfarenheter och kunskaper. Därför är det 

viktigt att ha många olika scheman att ta till, som vi kan aktivera när vi läser och som 

gör att vi får en bättre förståelse för det lästa. Ett schema kan till exempel handla om 

restaurangbesök, om man sitter vid borden och beställer maten eller tar en bricka och 

betalar innan man sätter sig vid bordet.
65

 Men även schemateorin är ifrågasatt och 

skolan bör rikta uppmärksamheten på elevers egna strategier för att tillgodogöra sig 

textens innehåll.
66

  

 

Omfånget på läsarens ordförråd är den viktigaste enskilda faktorn för ökad språkför-

ståelse och redan tidigt i läsutvecklingen blir omfånget på vardagsläsningen en 

mycket viktig källa till nya ord. Ett gott ordförråd är alltså en förutsättning för god 

läsförståelse samtidigt som mycket läsning är en viktig källa till ett gott ordförråd.  

Strategier som kan vara användbara för mer vana läsare, är att kunna försöka gissa 

ordets betydelse utifrån morfemen, sammansatta ord eller släktord, eller försöka lista 

ut ordets betydelse med hjälp av sammanhanget.
67

 Högläsning är också positivt för 

den ger ett passivt och aktivt ordförråd, då eleven blir exponerad för text.
68

  

 

För att elevens ska kunna använda sitt ordförråd är det av avgörande betydelse hur 

precist och tydligt ordens ljud bevaras. Många elever förenklar sitt uttal, till exempel 

tellfon och levpastej och det i sin tur kan ge dem svårigheter med sin läsutveckling. 

Att läsa och lyssna till skönlitterära texter är bra för att öka elevens ordförråd och 

läsförståelse. Tillsammans kan man ställa frågor på texten. För att göra det menings-

fullt är det viktigt att behandla texter som är intressanta för eleven. Man kan göra en 

ordlista på de viktigaste orden och begreppen och på så sätt hjälpa eleven med dess 

innebörd.
69

 Det största tillskottet till ett fungerande ordförråd kommer från den frivil-

liga läsningen. De goda läsarna läser oändligt mycket fler böcker än de som inte läser 

så bra.
70

  

                                                 
64 Lundberg & Herrlin, 2007 
65 Sandberg, 2008  
66 Myrberg, 2003 
67 Elbro, 2006 
68 Sandberg, 2008 
69 Sandberg, 2008 
70 Wolff, 2005 
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2.1.7 Skönlitterär läsning i skolan och på fritiden 

I skolan utgörs elevernas skönlitterära läsning huvudsakligen av lärarnas högläsning 

eller bänkboksläsning. Läsningen betraktas som en färdighetsträning, som syftar till 

bättre högläsning eller mängdläsning, vilket innebär att innehållet i det lästa inte dis-

kuteras i samband med undervisningen i svenska eller andra ämnen. Även i läspro-

jekt av olika slag ligger läsningen utanför den övriga undervisningen. De skönlitterä-

ra böckerna som läses, väljs ofta med avseende på tillgång och bibliotekets hjälp-

samhet, snarare än utifrån didaktiska avvägningar. Motiven för läsning av skönlitte-

ratur är att skönlitteratur är nyttig och bra för stavning och för att bli bättre på att 

läsa, men ansvaret för den skönlitterära läsningen lämnas till eleverna.
71

 Men det 

finns i stort sett inga vetenskapliga belägg för att tyst läsning av barnlitteratur ut-

vecklar elevers läsförmåga.
72

 The National Reading Panel
73

 kom bland annat fram 

till: 

that independent silent reading in classroom settings could not prove to be effective for 

developing fluency or any other reading skills, especially not for children who have not 

yet developed critical alphabetic and word reading skills.74 

 

Åldern mellan nio och tolv år har ofta kallats för bokslukaråldern, med hänvisningar 

till elevers sätt att läsa och mängden lästa böcker.
75

 Flera studier har modifierat bil-

den av denna läsperiod något. Bland annat har en undersökning av mellanstadieele-

vers läsvanor på fritiden visat att endast 20 procent var riktiga bokslukare som läste 

mycket och gärna. 20 procent var ”småläsare” som läste sällan eller aldrig på friti-

den. 60 procent var ”mellanläsare” som läste ibland. Bokslukarna konsumerade allt 

från serietidningar till enklare vuxenböcker och läste hellre än tittade på TV. ”Smålä-

sarna” var oftast pojkar som saknade läslust och som hellre tittade på TV. ”Mellanlä-

sarna” läste gärna i skolan, men sällan hemma. Om de läste var det oftast långserie-

böcker.
76

  

 

Slukaråldern är omstritt både som begrepp och som existerande fenomen, men de 

flesta är eniga om att slukaråldern eller bokslukaråldern, om den nu finns, inträffar 

just i åldern 9-12 år men att slukaråldern inte är något som berör alla barn, utan sna-

rast en minoritet av dem.
77

 Det är också omtvistat ifall bokslukarna är smala i sitt 

genreval eller om de är ”allätare”. Eftersom empirisk forskning inte styrkt att bok-

slukarna är smala i sitt genreval kan det vara lika tänkbart att åtminstone en del av 

bokslukarna är ”allätare” och väljer läsning ur många genrer samtidigt. Kritik riktas 

även till läsutvecklingsschemat LUS som säger att en period med ”dåliga böcker” är 

                                                 
71 Skolverket, 2007 
72 Myrberg, 2007  
71 http://www.nichd.nih.gov/research/supported/nrp.cfm 
74 Wolff, 2005 s. 67 
75 Skolverket, 2007 
76 Johansson, 1989 Referens i Brink, 2000 samt http://www.svd.se./nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_193827.svd 20070122  
77 Brink, 2000 

http://www.nichd.nih.gov/research/supported/nrp.cfm
http://www.svd.se./nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_193827.svd
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en förutsättning för att läsa ”goda böcker” och att smalheten är naturlig och är avgö-

rande för hela den fortsatta läsutvecklingen.
78

  

 

På fritiden läser cirka två tredjedelar av eleverna skönlitterära berättelser och knappa 

hälften faktatexter minst någon gång per vecka. Läsning av långa texter konkurrerar 

med andra aktiviteter som också kan innebära läsning av mer korta texter. Det är 

broschyrer, reklamblad, textremsan på TV, chatt-, e-post och SMS-meddelanden och 

menyer på TV- och datorspel. De texttyperna brukar också ofta understödjas av 

mycket bilder.
79

 

Sverige ligger mycket lågt i jämförelse med andra länder när det gäller elevernas skatt-

ning av hur mycket tid de använder för att läsa berättelser eller artiklar i böcker eller tid-

skrifter på fritiden en normal skoldag. Detsamma gäller för deras skattning av hur mycket 

tid de använder för att läsa de båda texttyperna på nätet på fritiden en normal skoldag.80 

 
Flickor är oftast mer välrepresenterade än pojkar i de grupper som ingår i aktiviteter där 

man läser olika typer av mer korta texter mycket ofta. Pojkar dominerar dock kraftigt i 

grupperna som tittar på TV eller video och spelar TV- eller datorspel tre timmar eller 

mer per dag. 81 

2.1.8 Vikten av lust och motivation samt känslan av att lyckas 

Elever som inte följer sina kamraters läsutveckling kan känna att ”something´s 

wrong with me” och eleven kan få en bild av sig själv som annorlunda, långsam och 

lat. I skolan kan en elev med hinder i sin läsutveckling bli utsatt för situationer, där 

elevens svagheter blir synliga för både lärare och andra elever. Eleven jämför sig 

med andra och märker att den inte klarar uppgifter lika bra som de andra. Kraven på 

att klara uppgiften kan komma både från omgivningen och eleven själv och det kan 

medföra en risk för inlärd hjälplöshet eller att eleven använder ett starkt försvar eller 

inte gör någonting alls.
82

  

 

Elever som får svårigheter i läsinlärningen brukar undvika svårigheterna, de läser 

mindre, de väljer lättare texter och lästimmarna i skolan kan bli en upplevelse av 

misslyckande. Den som inte utvecklar sin läsförmåga kan få ett läshandikapp när 

kraven ökar. Upplevelser att inte vara en duktig läsare kan färga av sig på självupp-

fattning och attityder till skolan i allmänhet. Eleven kan hamna i en ond cirkel som 

egentligen har sin början i oupptäckta läs- och skrivsvårigheter eller en läsinlärning 

som inte gagnade eleven.
83

 Cirkeln brukar kallas Matteuseffekten; ”Var och en som 

har, han skall få, och det i överflöd, men de som inte har, från honom skall tas också 

det han har.” De elever som knäcker koden tidigt upplever läsning som något positivt 

och de läser ofta och gärna och ordigenkänningen blir att mindre resurskrävande och 

en uppåtgående cirkel har börjat. En elev som får svårigheter läser mindre och und-

                                                 
78 Brink, 2000 
79 PIRLS, 2006 
80 PIRLS, 2006 s.69 
81 PIRLS, 2006 s.70 
82 Jacobson & Svensson, 2006 
83 Myrberg, 2007 
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viker läsning vilket försenar en automatiserad ordigenkänningsförmåga och en ned-

åtgående cirkeln har börjat på grund av negativa upplevelser kring läsning.
84

 

 

Då framgång eller misslyckande vid läsinlärningen kan få konsekvenser för i stort 

sett alla ämnen i skolan, är det också viktigt att de som ansvarar för elevers läsut-

veckling inte bara har kunskaper om deras språkliga utveckling och om själva läs-

processen, utan också hur framgång och misslyckande samspelar med en individs 

självbild och motivation för fortsatt lärande.
85

 Elevers självbild kan beskrivas som att 

eleverna har en tydlig identitet, att de vet vilka de är, vad de vill och vad de står för 

och som gäller både i ögonblicket och över tid. Självkänslan utvecklas i samvaro 

med ”viktiga andra” och betydelsefulla personer för en människas utveckling. Själv-

förtroendet kan kopplas till kompetens och tilltro till sin egen förmåga inom olika 

områden och blir då mer beroende av hur de presterar i en viss situation, till exempel 

vid läsning.
86

 För att eleven ska behålla en god självbild är det av yttersta vikt att 

diagnostisera tidigt och att det är välutbildade lärare som arbetar med elever med läs- 

och skrivsvårigheter. För att åtgärderna ska fungera så bra som möjligt är det också 

viktigt att försöka få en bild av elevens självbild. Vet läraren att eleven har en förhål-

landevis bra självkänsla men att självförtroendet sviktar i en specifik situation, kan 

åtgärderna direkt fokusera de specifika problemen. Men är självkänslan låg kanske 

läraren får lägga mycket energi för att få en bärande relation med eleven, att eleven 

vågar lita på lärarens avsikt att stötta eleven i dess svårigheter.
87

  

 

För att vända en nedåtgående spiral måste utgångspunkten vara att motivation inte är 

en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemö-

tande man får. Det kan vara lärarens intresse, engagemang och förväntningar som 

kan vara starten till en positiv förändring för den enskilde individen.
88

 För att utveck-

la läs- och skrivförmågan framhåller forskarna vikten av att eleven upplever ”jag-

kan-känsla” genom att fokusera på det som eleven är bra på och träna eller kompen-

sera svagare förmågor. Eleven ges då möjligheter att utveckla strategier som bygger 

på lyckade inlärningserfarenheter.
89

 

2.1.9 Förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter 

Olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter kräver också olika pedagogiska insatser.90   

 

Det är relativt enkelt för lärare och andra vuxna att avgöra om en elev har läspro-

blem. Men det verkar inte vara lika enkelt att avgöra vad som är problemet och vilka 

                                                 
84 Taube, 2007 
85 Taube, 2007 
86 Jacobson & Svensson, 2006 
87 Jacobson & Svensson, 2006 
88 Jenner, 2004 
89 Myrberg & Lange, 2006 
90 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/Konf+Kunskaps%F6verf%F6ring/Ulrika_Wolff.pdf Utskrivit 090501 
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pedagogiska insatser som behövs. För att en elev med läs- och skrivsvårigheter ska få 

adekvat hjälp krävs det att man förstår vad det är som hindrar i läsutvecklingen.
91

  

It is an important educational challenge to understand the characteristics and features of 

poor reading. Unfortunately, this field has not been in focus for educational research in 

Sweden for a long period of time.92 
 

Läs- och skrivsvårigheter kan helt enkelt bero på för lite träning och en orsak till det 

kan vara att en elev har vuxit upp under ogynnsamma hemförhållanden där det inte 

har funnits utrymme att öva på att läsa. Eleven kan också ha mött en bristande läran-

demiljö som inte kunnat ge eleven adekvat stöd. Att ha ett annat modersmål än 

svenska kan också vara en orsak till att eleven har svårigheter med att läsa.
93

 Även 

bristande fonologisk medvetenhet kan vara ett hinder i läsutvecklingen. Det innebär 

att läsaren har svårt att skilja mellan närliggande ljud i språket,
94

 vilka de är och i 

vilken ordning de kommer och att eleven ofta läser fel på ord som liknar varandra, 

till exempel igen och ingen.
95

 För att mildra och förhindra att elever utvecklar läs- 

och skrivsvårigheter krävs förebyggande insatser i förskolan som innehåller fonolo-

giska övningar under en lång tid och som är genomförda på ett systematiskt sätt ger 

alla elever ett mjukare möte med skriftspråket. I skolan har man funnit att ett syste-

matiskt arbete med språkljud, en planmässig bokstavsinlärning och en noggrant 

övervakad ordavkodning är effektiva vägar att gå. Dessutom har forskning runt om 

hela världen gång på gång visat att fonologisk medvetenhet är av kritisk betydelse 

för läsutvecklingen.
96

 

 

En annan orsak till läs- och skrivsvårigheter kan vara bristande fonologisk ordmobi-

lisering, vilket innebär att det tar för lång tid för läsaren att hitta det lästa ordet och 

dess betydelse i sitt inre ordförråd.
97

 Eleven får då svårigheter att känna igen skrivna 

ord snabbt och automatsikt. Elever som har långa åtkomsttider får troligtvis stora 

problem med att uppnå kriteriet att ”läsa med flyt och god läsförståelse”. 
98

 För att 

kunna läsa med flyt och säkerhet och få god förståelse måste ordavkodningen vara 

precis dvs. det räcker inte med ungefärläsning eller gissningsläsning. För att uppnå 

flyt i läsningen kan Upprepad läsning vara en metod som kan t ex förbättra läshas-

tighet, precision, förståelse och uttrycksfullhet.
99

  

 

En elev med fonologiska svårigheter kan också ha uttalsproblem, särskilt vid konso-

nantgrupper och använder kortare och mindre syntaktiska komplexa meningar, vilket 

kan bero på att eleven har mindre ordförråd, både passivt och aktivt samt svårigheter 

                                                 
91 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/Konf+Kunskaps%F6verf%F6ring/Ulrika_Wolff.pdf Utskrivit 090501 
92 Wolff, 2005 s. 16-17 
93 Myrberg, 2006 i Den hemliga koden  
94 www.forskning.se/download/18.caa241c11a39c26e6980001484/DYSLEXI.pdf 
95 Elbro, 2006 
96 Lundberg & Herrlin, 2007 
97 www.forskning.se/download/18.caa241c11a39c26e6980001484/DYSLEXI.pdf 
98 Myrberg, 2007 
99 Lundberg, 2001 
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att hämta ord i sitt ordförråd dvs. att snabbt hitta exakt rätt ord för något specifikt.
100

 

Svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift och på så sätt få ner sina tankar på ett pap-

per och skriva berättelser kan också vara ett kännetecken för fonologiska svårigheter. 

När elever har ett begränsat ordförråd, blir meningarna kortare och mindre syntak-

tiskt komplexa, vilket i sin tur leder till att berättelserna ofta också blir kortare och 

med enklare innehåll.
101

  

 

För elever med fonologiska svårigheter kan stavning också vara ett stort problem. 

Frekventa ord bildar så småningom ett ortografiskt lexikon i elevens minne, där or-

dens visuella form och särdrag kan matchas mot bestämda mönster av bokstäver i 

texten. Av någon anledning verkar en del elever inte ha tydliga representationer av 

ord i minnet dvs. orden blir inte tillräckligt tydliga och distinkta.
102

 När de sedan ska 

skriva ordet, skriver de det ord som lagrats ”slarvigt” i det ortografiska lexikonet, då 

blir ordet ofta fel, till exempel biblotek istället för bibliotek.
103

  

En hypotes är att den ortografiska analysen inte är tillräckligt djup hos individer med det-

ta problem oavsett läsvanor. De gör en för ytlig analys av den visuella ordbilden när de 

läser. Resultatet visar sig inte i första hand i dålig läsning eller dålig textförståelse, utan 

främst i dålig stavning av ord som inte följer normala stavningsregler.104 

 

Bristande fonologiskt arbetsminne innebär svårigheter för läsaren att komma ihåg det 

han eller hon just läst. Början på ordet eller meningen glöms bort innan läsaren har 

kommit till punkt.
105

 Läsningen blir då långsam och mödosam då eleven läser bok-

stav för bokstav och ord för ord. Orden måste hållas kvar i arbetsminnet tills inne-

börden i meningen har klarlags. Ordigenkänning är en färdighet som kan automatise-

ras.
106

 Elevens arbetsminne och koncentration är faktorer som kan vara avgörande 

för läsförståelsen, då en långsam och mödosam läsning försvårar förståelsen och ele-

ven får inte något sammanhang i texten. Elevers uppgiftsorientering som uppmärk-

samhet, koncentration, uthållighet kan också vara faktorer som gör att de kan miss-

uppfattas, då eleven glömmer läxor, böcker, pennor eller annat material som behövs, 

för att kunna utföra uppgifter. Arbetsminne krävs också då eleven ska minnas en 

instruktion, delstegen vid huvudräkning eller de olika delarna i en lång mening. Kon-

centrationssvårigheter kan drabba förståelseprocesserna, då eleven kan ha svårt att 

hantera språklig information, vara avledbar och ha problem att förstå lärares anvis-

ningar.
107

   
 

Men ett antal elever utan problem med fonologisk analys får ändå läs- och skrivpro-

blem. Bristande läserfarenhet och ofullständig analys av ordbilden kan leda till svå-

                                                 
100 Elbro, 2006 
101 Elbro, 2006 
102 Jacobson & Svensson, 2006 
103 Elbro, 2006 
104 Myrberg, 2003 s.17 
105 www.forskning.se/download/18.caa241c11a39c26e6980001484/DYSLEXI.pdf 
106 Taube, 2007 
107 Juhlander, 2008 
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righeter med ord som inte följer vanliga stavningsregler. Elever som har svårigheter 

med fonologiskt minne behöver både intensitet och kvalitet i insatserna för kunna 

svara positivt på träningen de får. Ett antal elever kommer även med bästa möjliga 

pedagogik inte nå tillfredställande läsförmåga. För dem är kompensatoriska insatser 

nödvändiga.
108

 Inre kompensation kan handla om att hitta egna vägar runt sina pro-

blem och yttre kompensation kan handla om lärares och anhörigas accepterande för-

hållningssätt eller tekniska hjälpmedel.
109

 

 

Modell över inre och yttre kompensation.
 110

 

 

2.2 Pedagogisk kartläggning och uppföljning av elevers läsförmåga 

”Vänta och se”-pedagogiken kan vara utbredd i svenska skolor. Lärare tolkar miss-

lyckanden i läs- och skrivinlärningsstaten som bristande läsmognad. Om man avvak-

tar och ser tiden an kommer problemet att lösa sig självt. För den lärare som har kun-

skaper om elevers språkliga utveckling är tecknen på hotande läs- och skrivinlär-

ningsmisslyckanden enkla att se. För lärare utan nödvändiga kunskaper blir ”vänta 

och se”-attityden ett argument att inte genomföra särskilda insatser. För många ele-

ver som fått ”vänta och se”-pedagogiken sätter skolan så småningom in särskilt stöd, 

men det kommer för sent och med för små insatser.
111

 Forskare anser att skolan har 

otillräckliga kunskaper om elevernas läs- och skrivutveckling och menar att norme-

                                                 
108 Myrberg, 2003 
109 Jacobson & Svensson, 2006 
110 Jacobson & Svensson, 2006 s. 110 
111 Myrberg & Lange, 2006  
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rade läs- och skrivtest
112

 bör användas i större utsträckning än idag. Forskare tvistar 

om att testa elever. En del forskare ser faror i sortering och marginalisering som en 

följd av tester, medan andra forskar betonar värdet av kontinuerlig resultatuppfölj-

ning i skola och förskola.
113

 God praxis fyller flera funktioner samtidigt. Använd-

ningen av läs- och skrivtest skall leda till en god uppfattning av undervisningsresulta-

ten men ska också fungera som ”larmklocka” om enskilda individer inte visar nöd-

vändiga framsteg i sin läs- och skrivutveckling. Lärares bedömningar måste därför 

grundas på såväl läsutvecklingsscheman som normerade test.
114

 

 

I ett pedagogiskt sammanhang är det också av vikt att sträva efter att förstå elevens 

svårigheter i ett relationellt perspektiv. Det punktuella perspektivet uppmanar läraren 

att noggrant studera elevens behov. Behovet är individuellt och betecknar en brist 

eller ett beteende hos eleven och för att kunna åtgärda problemet och tillfredsställa 

behovet, behöver läraren finna bristen. Att relationellt utgå från eleven innebär att 

”inta elevens perspektiv” och mot bakgrunden av Moira von Wright rekonstruktion 

av Meads teori om intersubjektivitet innebär det att inta elevens perspektiv ett väx-

lande där ömsom elevens perspektiv tas, ömsom sina egna och det centrala blir vad 

eleven kan bli, vilka utvecklingsmöjligheterna är och vilka mål eleven kan nå. I ett 

relationellt perspektiv är inte behovet eller beteendet något eleven bär med sig, utan 

något som förstås i situationen och är knutet till ett specifikt sammanhang. 
115

 Utifrån 

det relationella perspektivet blir eleven i svårigheter och svårigheterna uppstår då i 

mötet med olika situationer och företeelser i uppväxt och lärandemiljö, vilket gör att 

förståelsen av elevens svårigheter inte enbart går att förstås i den enskilda individens 

beteende eller förutsättningar.
116

  

 

Kompetensen att identifiera, utreda och åtgärda vid läs- och skrivsvårigheter skall 

finnas på skolan.
117

 Att hjälpa elever med mindre goda förutsättningar till framgång-

ar i läs- och skrivutveckling är en av de mest krävande uppgifter en lärare kan ställas 

inför. De skickligaste lärarna måste få ansvar för att hjälpa elever med de sämsta 

förutsättningarna. En vanlig lösning i skolan är att elever för stödundervisning istället 

får specialundervisning dvs. ”mer av samma sak” av det som redan visat sig vara 

verkningslöst.
118

 Lärare måste kunna visa eleverna en positiv utveckling samtidigt 

som eleverna blir medvetna om både sina styrkor och svagheter. Kartläggning, do-

kumentation av elevers framgångar och kompetenta lärare är förutsättningen för en 

lyckad läs- och skrivutveckling. Utgångspunkten för undervisningen är, oavsett om 

                                                 
112 Smedler, 1993 Att bestämma testpoängsfördelningens utseende är liktydligt med att normera ett test. Normering ger upplysningar om variationen inom ett visst 

åldersintervall. En förutsättning är att testet har utprovats på ett stort stickprov ur den population där det sedan ska användas. I Sverige brukar stanineskalan (M =5, s=2) 

användas.”Stanine” är en förkortning av engelskans ”standard nine”.  
113 Myrberg & Lange 2006 
114 Myrberg & Lange 2006 
115 von Wright, 2001 
116 Persson, 2001 
117 www.ki.se/dyslexi/pdf/utredningsmodell 2006 
118 Myrberg, 2007 



 

 18  

 

det handlar om sjuåringar eller tolvåringar, att bedöma var deras optimala utma-

ningsnivå ligger, då den kunskap som ska läras in, måste ligga inom barnets lärför-

måga,
119

 vilket korrelerar den ryske psykologen Vygotskijs tankar om den proximala 

(närmaste) utvecklingszonen. Han menade att ett barn, med hjälp av en vuxen eller 

ett mer erfaret barn, kunde utföra saker som barnet annars inte skulle ha klara av och 

att barn lär sig i samspel med omgivningen, i det sociala sammanhanget och i den 

kultur barnet växer upp.
120

 

 

Svenska dyslexiföreningen har utarbetat en modell för utredning av läs- och skriv-

svårigheter där läraren undersöker alla elevers läs- och skrivförmåga med hjälp av 

normerande screeningmaterial samt något läsutvecklingsschema. Screeningen bör 

göras höstterminen år 2, 4 och 7 och gymnasiet år 1. Testen ger läraren en översiktig 

och allmän bild av klassens och enskilda elevers färdigheter på det som testen avser 

att mäta. Screeningen görs av läraren för att försäkra sig själv, eleven och föräldrarna 

om att eleven klarar av att läsa på en för åldern acceptabel nivå och för att identifiera 

de elever som behöver utredas vidare, så att orsaken till bristande prestationer kan 

klargöras. Modellen säger att redan under skolår 1 skall elevens tidiga läsutveckling 

noggrant följas och förskolläraren kan ge värdefull information om elevens språkut-

veckling.
121

  

 

Efter en fördjupad kartläggning av en elevs möjligheter och hinder och analys av 

behov kan läraren få en god uppfattning om var eleven befinner sig i sin läsutveck-

ling. När en bedömning av elevens behov av åtgärder är genomförd, ansvarar rektorn 

för att ett åtgärdsprogram utarbetas.
122

 Åtgärdsprogrammet bör skrivas tillsammans 

med elev, föräldrar och lärare, för att det ska bli ett levande dokument. Det är också 

av vikt att de kortsiktiga målen är realistiska, att eleven känner att målen är möjliga 

att nå och att han/hon har kontroll över sitt lärande. Syftet med åtgärdsprogram är att 

påverka förutsättningarna för elevens aktiva deltagande.
123

 Åtgärdsprogrammet har 

en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom att vara redskapet för lärarna 

när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den 

enskilde eleven. Det är samtidigt en skriftlig bekräftelse av de stödåtgärder som ska 

vidtas och bidrar till att ge en överblick. Det är också av yttersta vikt att skolan re-

gelbundet följer upp och utvärderar stödåtgärderna för att försäkra sig att de har haft 

avsedd effekt.
124

  

                                                 
119 Frost, 2007 
120 Partanen, 2007 
121 www.ki.se/dyslexi/pdf/utredningsmodell 2006 
122 www.riksdagen.se Grundskolförordningen kapitel 5. 
123 Gadler, 2008 
124 Skolverket, 2008 
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2.2.1 Att testa elever 

En förutsättning för att det skall vara aktuellt med testning av ett barn är förstås att det 

finns ett behov av en fördjupad individriktad diagnostik.125   

 

Individualdiagnostik kan vara aktuell när man behöver få ökad förståelse för vad som 

kan förbättra en elevs möjligheter att utvecklas. Men det måste också finnas resurser 

att tillgodose de behov, man med individualdiagnostikens hjälp kommer till insikt 

om. Inom skolan kan elever visa upp svårigheter på många olika sätt men fokus på 

de problem som har det mest omedelbara sambandet med skolarbetet brukar göras. 

Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, andra inlärningssvårigheter, perceptuel-

la och motoriska störningar, hyperaktivitet eller koncentrationssvårigheter.
126

  

2.2.2 Testteoretiska grundbegrepp 

Vid granskning av kunskaper och färdigheter eller kompetens sker informationshäm-

tandet på olika sätt, beroende på omständigheter och förutsättningar. Trovärdigheten 

i den information som hämtas är utgångspunkten för det som i mätsammanhang bru-

kar kallas för reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet och relevans är andra termer 

som också används för de båda begreppen. Sätten att fastställa reliabilitet och validi-

tet varierar men grunden är densamma och handlar om att ta reda på om den infor-

mation som finns är att lita på och om den är relevant.
127

 

 

Utgångspunkten för att bestämma informationens reliabilitet är att försöka bestämma 

om den insamlade informationen är stabil och hur stabil den är. Det handlar om att 

bestämma vad som är en ”sann” variation i det man mäter och vad som är slumpmäs-

sig variation. Med variation menas hur elever eller personer skiljer sig i det man vill 

mäta.  I det här sammanhanget är det viktigare att se att det finns många faktorer att 

ta hänsyn till, snarare än att lära sig att hantera varje faktor. Källor till variationen i 

insamlad information via test eller andra instrument kan bland annat handla om indi-

videns förmåga, tillfälliga egenskaper som hälsa, trötthet, motivation eller stress. Det 

kan också handla om tillfälliga och specifika egenskaper som förståelse av testet eller 

vana att lösa test. Slumpmässiga faktorer som kan påverka bedömningen av testet 

kan också vara tidsgränser, klarhet i instruktioner eller samspel mellan den som blir 

testad och den som testar. Under en testsituation kan det också inträffa ett tillfälligt 

störningsmoment eller så har testdeltagaren helt enkelt gissat rätt svar utan att ha 

kunskaper om det specifika området som testet avser att mäta (bilaga 3).
128

 

 

Validiteten har att göra med relevans i det som mäts eller i den information som sam-

las in. Validiteten har i princip tre aspekter. Det första gäller en bedömning av inne-

                                                 
125 Smedler, 1993 s. 13 
126 Smedler, 1993 
127 Wedman, 2007 
128 Wedman, 2007 
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hållet i en mätning eller en intervju. Innehållsvaliditet handlar då om att fastställa 

eller på annat sätt bestämma om innehållet i mätningen eller i bedömningen är rele-

vant för ändamålet. I praktiken handlar en bedömning av innehållsvaliditeten i ett 

instrument om att göra oberoende mätningar av hur innehållet kan anses som rele-

vant. Det andra har fokus på empiriska samband mellan sätten att inhämta informa-

tion som man tror är relaterad till det egna instrumentet. Empirisk validering innebär 

då att man jämför resultatet på sitt eget instrument eller bedömning med andra sätt att 

mäta eller erhålla motsvarande information.  Sätten att göra empiriska valideringar 

kan ske på många olika sätt. Möjligheterna tar aldrig slut och fler bedömningar kan 

alltid göras. Praktiska omständigheter får i princip avgöra när man anser att valide-

ringen har avslutats. Det tredje avser den innebörd som resultatet kan ha i relation till 

annan kunskap. I begreppsvalideringen ges merinformation som kan vara till nytta av 

i det fortsatta bedömningsarbetet. I praktiken innebär begreppsvalidering att finna 

teoretiska utgångspunkter för det som ska mätas eller bedömas, att pröva de förutsä-

gelser som kan göras utifrån en viss teori.
129

  

 

Vid val av screeningmaterial eller test bör man också ta hänsyn till ifall normgruppen 

för utprovningen av testet var tillräckligt stor och om den var adekvat för den grupp, 

som testet avser att omfatta. Tidpunkten för normeringen bör också överensstämma 

någorlunda väl med tidpunkten då testningen ska genomföras om man vill kunna 

jämföra testen. Det är speciellt angeläget med elever i de lägre skolåren. Trots detta 

är det viktigt att poängtera att test aldrig är helt perfekta och att test inte säger hela 

sanningen. Några elever kan felaktigt bedömas ha läs- och skrivsvårigheter trots att 

de inte har svårigheter och andra elever kan förbigås även om de i själva verket har 

läsproblem.
130

 

2.3 Läsutvecklingsschemat LUS 

ULL-projektet som genomfördes 1977-1981 var ett skolutvecklingsprojekt finansie-

rat av Skolöverstyrelsen och projektet utfördes med Bo Sundblad som projektledare 

under vetenskaplig ledning av Åke Edfeldt. Projektet var ett omfattande samarbete 

med ett hundratal lärare och resulterade i läsutvecklingsschemat LUS
131

 samt LUS - 

en bok om läsutveckling.
132

 Boken reviderades och skrevs om över en sommar och 

gavs ut 2001 under namnet Nya Lusboken – en bok om läsutveckling. Författarna 

medger att de inte är riktigt nöjda med punkternas placering. Enligt en kommentar 

som författarna gjorde var att önskad placering av punkterna skulle ha blivit 18a, 19, 

18b, 18c, ifall mer tid hade funnits. Två år senare kom Komplement till Nya Lusbo-
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ken för att författarna hade insett att beskrivningarna i Nya Lusboken inte alltid var 

tillräckligt tydliga och precisa.
133

  

 

Lärarens samlade bedömarkompetens är grunden i läsutvecklingsschemat. Bedöm-

ningarna görs i det dagliga arbetet, då läraren ger akt på elevernas läsning för att av-

göra var respektive elev befinner sig i läsutvecklingsschemat. Läsutvecklingsschemat 

är uppbyggt av kvalitativa steg som en lärare kan se i elevers läsutveckling och be-

står av tre faser, den utforskande, den expanderande och den litterat läsande. Faserna 

innehåller sammanlagt 19 punkter (bilaga 2) för avstämning och tanken är att klasslä-

raren fortlöpande bedömer hur långt eleven har kommit i sin läsutveckling genom att 

skriva datum för bedömningen på punkterna i ett läsutvecklingsschema.
134

 Läraren 

observerar kännetecken och elevernas strategier och jämför dem med de olika lus-

punkterna.
135

 Lusbedömningen ska göras i en lässituation som för eleven är den mest 

gynnsamma och bedömningen ska grundas på det som eleven själv väljer att läsa.
136

  

 

Figuren visar en sammanfattande uppställing av luspunkterna 13 – 19. 
137 

 

2.3.1 Teoribakgrund i LUS 

Basen för ULL-projektets teoretiska grund var Edfelts modell för ”Läsprocessen” 

från 1979.  Edfelt som var vetenskaplig ledare i projektet betonade särskilt inne-

hålluppfattning och förförståelsens betydelse i läsprocessen och att läsning är en 

komplex aktivitet som alltid bör bedrivas med utgångspunkt i förståelse av det läs-
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134 www.bibo.se Läsutvecklingsschemat LUS 
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ta.
138

 Kritik riktades till det avkodningstekniska perspektivet då läsningen kunde bli 

vad som helst, riktiga ord eller nonsensord, ifall orden inte fanns i ett sammanhang. 

Grundtanken var att läsning måste ha fokus i berättelsen, tankeinnehållet, för att inte 

leda in barnen i mekanisk läsning. Det var också mycket osannolikt att elever som 

lärde sig läsa på egen hand, skulle utvecklas till mekaniska avläsare.
139

 

 

Läsutvecklingsschemat har också sin grund i Frank Smith forskning och teorier:  

Hans bok Läsning (1986) gav många aha-upplevelser. Den är en översättning av hans 

bok Reading (1978) som tyvärr inte gör honom rättvisa. Först när man läser originalet 

börjar man förstå hans verkliga betydelse. Hans storhet blir ännu tydligare i boken ”Un-

derstanding reading” (1982), som först publicerades redan 1971. Boken Reading är en 

populärversion av denna bok. Hans teorier om läsning hjälpte mig att förstå att barnen 

måste göra arbetet själva, när de lär sig läsa. Ett oklokt förhållningssätt från läraren 

t.o.m. försvårar för barnet.
140

 

 

Läsutvecklingsschemat grundar sig också i en ”kunskapsstandardmodell” dvs. en 

modell som har till huvudsyfte att avgöra ifall eleverna har nått en uppsatt kunskaps-

standard. Författarna till Nya Lusboken menar att test- utvärderings och bedömnings-

instrument som är av ”mätmodell” dvs. en modell som har till huvudsyfte att rang-

ordna och sortera elever, inte är förenliga med mål- och resultatstyrning.
141

 Förfat-

tarna förtydligar också följande:  

 LUS beskriver en pågående process 

 LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument 

 Lusbedömningen ska göras i den lässituation som för eleven är den mest gynnsamma 

 Bedömningen grundas på vad barnen väljer att läsa 

 LUS innebär en systematisering och ett utnyttjande av det som lärare sysslar med 

dagligdags – uppmärksammandet av elevernas utveckling142 

 
 LUS är inte ett diagnosinstrument i vanlig bemärkelse 

 LUS är inte en ”linjal” eller ”stege”, dvs. inte en skala med olika skalsteg 

 Man ska inte arrangera speciella diagnostillfällen 

 Man ska inte förvandla punkterna till testinstrument 

 LUS är inte heller ett träningsschema  

 LUS innefattar inte ett färdigt åtgärdspaket 

 LUS ska inte användas för att utröna barns brister143 

 

Läsutvecklingsschemat korrelerar också med Vygotskijs tankar om varje människas 

proximala utvecklingszon, då författarna arbetar med litteratur i skolan:  

När vi i skolan arbetar med litteratur, framför allt på högstadiet, rör vi oss gärna inom ele-

vernas närmaste utvecklingszon, vilket innebär att vi visar på och lyfter fram sådant som 

eleverna ännu inte hittar på egen hand men hittar i samverkan med oss.144   

 

Luspunkt 16 överensstämmer också med Vygotskijs proximala utvecklingszon då 

den förespråkar ett samspel med någon annan kunnig när det gäller att läsa och förstå 

en instruktion eller arbetsbeskrivning samt kunna visa sin förståelse genom handling. 
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2.3.2 Tidsperspektiv i LUS 

LUS är en utvecklingsbeskrivning där varje punkt är en anhalt. Figuren nedan visar 

att de tidiga punkterna i början av läsutvecklingen kan uppnås relativ snabb följd, 

men de senare, var för sig, kräver betydligt längre tid av läsande innan de kan nås.
145

 

 

Figuren nedan förtydligar hur det tidsmässigt kan variera i de olika luspunkterna. 
146

 

 

2.3.3 Bedömaröverensstämmelse i LUS 

LUS hjälper läraren att synliggöra den utveckling som varje elev genomgår. LUS 

bygger på en bedömaröverensstämmelse dvs. att en och samma elevs läskvalitet ska 

bedömas likartat, oberoende av vilken lärare som bedömer eleven. Arbetet med be-

dömaröverensstämmelsen underlättas av att det finns ett fungerande forum för att 

föra en öppen diskussion där det alltid är tillåtet att ”syna” en kollegas bedömning, 

eftersom det alltid ökar bedömaröverensstämmelsen. Grundidén med LUS är att den 

lärare som har ansvar för läsundervisningen själv ska göra bedömningen då den lära-

ren har viktig kringkunskap om varje elev. Denna kunskap är också underlag för det 

fortsatta arbetet. Om någon annan än den ordinarie läraren gör lusbedömningarna, 

går denna kunskap förlorad då mycket av det som den bedömande läraren sett och 

hört går helt enkelt inte att överföra.
147

    

För en del lärare är LUS något nytt och obekant som de ”kastas” in i utan tillräcklig för-

beredelsetid. Ingen lärarhandledning, som i detalj beskriver hur man ska gå till väga, 

medföljer. Lärare har bara sig själva att lita till. Vem skulle inte i en sådan situation kän-

na osäkerhet, kanske tvivel inför att kunna klara av att använda instrumentet?148 

 

Hur den som läser och tolkar de olika luspunkterna definierar kvalitéerna i punkterna 

och avgör därmed i vilken punkt en elev ska placeras. Kravnivåerna att läsa flytande, 

med säkerhet och god förståelse, att slukläsa av lust och via sin läserfarenhet kunna 

läsa mer än handling och det som står mellan raderna, ger stort tolkningsutrymme. 

Det krävs kontinuerliga bedömaröverensstämmelsediskussioner för att minska detta.  

Kraven i sig innebär inte att eleverna är framme i respektive kvalitet. Lärarens för-

                                                 
145 Allard & Askeljung, 2003 s. 5 
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väntningsaspekt påverkar bedömningen och den är så stark och i kombination med 

tolkningsutrymmet kan bedömningar variera till och med på samma skola.
149

 

2.3.4 Smitstrategier, läsmotstånd och elever som luras i LUS  

Författarna menar att de elever som inte läser utan besvär i slutet av de lägre 

skolåren, som inte är framme i att kunna läsa obehindrat när de lämnar år 3, kommer 

att få svårigheter att ta till sig kunskaper också i andra ämnen och detta blir ett 

problem som ofta består under hela skoltiden. De kommer att förlita sig på snälla 

kamrater och lärare som återger texternas innehåll och de tvingas in i smitstrategier 

för att hantera läsningen. När elever har svårigheter i olika skolämnen, kan orsaken 

vara att de har stannat i sin läsutveckling, vilket man kanske inte har 

uppmärksammat beroende på att de har en väl utvecklad förmåga att dölja sin låga 

läskvalitet.
150

 Elever med läsmotstånd dvs. elever som inte läser mer än de tvingas 

till, kan använda sökläsning som en smitstrategi, alltså blir sökläsningen en strategi 

för slippa läsa.
151

 Smitstrategier är en vanlig syn på mellan– och högstadiet i dag. Det 

handlar om:  

elever som utvecklat strategier för att kompensera sin bristande läsförmåga eller elever 

som lyckats ”smita undan” läsningen redan tidigt på mellanstadiet och lyckats få vara 

ifred.152  

 

Lärare ska också vara uppmärksam på att det finns elever som är ”mycket 

kompetenta vad gäller att avkoda en lärare”. Detta gör att vi ibland luras att tro att de 

nått längre i sin läsutveckling än de faktiskt har.
153

 

2.3.5 Punkt 15 - läser flytande och obehindrat med god förståelse   

Punkt 15 innebär att eleven läser flytande med god förståelse och föredrar att läsa 

tyst. I punkt 15 kan elever nu läsa böcker vars innehåll bärs fram enbart med hjälp av 

text eller som är sparsamt illustrerade. De behöver inte längre ha bilden som stöd för 

sin läsning. Ett tydligt tecken är att de korrigerar sig själva, vilket betyder att de för-

står vad de läser. Korrigeringen hämmar själva flytet men utan att ge egentliga av-

brott. Ett annat tecken är att de orkar läsa längre texter utan att tröttna och ge upp.
154

 

När man iakttar/bedömer elevernas läsutveckling, gör man noteringar utifrån deras hög-

läsning, trots att tystläsningen nu har tagit överhanden. Det kan hända att barn då inte 

visar upp ett flyt vid läsningen, även om tystläsningen fungerar utmärkt. Denna motsätt-

ning kan bero på att den tysta läsningen är betydligt snabbare, jämfört med den tid de tar 

att uttala samma text, dvs. läsa högt.
155

 

 

Men författarna till Nya Lusboken menar att en del elever inte kommer längre än till 

punkt 15 då ett flertal barn blir kvar i punkten. Eleverna upplever att deras lässätt 
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räcker. Elever i luspunkt 15 kan läsa igenom de böcker skolan erbjuder, förstår hand-

lingen och kan återge skeendet dvs. grunden i många boksamtal. Efterfrågas en redo-

visning av personer och platser kan de gå tillbaka till texten och via sökläsning 

plocka ut information. Av de elever som stannar i punkt 15 vad gäller löpande läs-

ning tar sig ändå många en bit vidare. Parallellt med utvecklingen i löpande läsning, 

utvecklas läsfunktionerna. Med både sökläsning och kunna läsa instruktioner och 

arbetsbeskrivningar har de ett funktionellt läsande dvs. de klarar att ”vardagsläsning” 

och även faktatexter inom sin erfarenhetsvärld eller intresseområde.
156

 

2.3.6 Punkt 18a – läser mycket, frivilligt och gärna - slukläser  

Luspunkt 18a innebär att eleven läser med behållning bokserier och liknade utan 

bärande bilder, där handlingen okomplicerat förs framåt dvs. klassiskt bokslukande. 

Att vara bokslukare innebär att man förlorar sig i texten och efter en tid ”vaknar” 

efter sträckläsningen och eleven:  

visar en ”smalhet” i sitt val av böcker. Som vi ser det är denna ”smalhet” naturlig och 

avgörande för hela fortsatta läsutvecklingen. Det är föga troligt att barn utan denna 

”smalhet” i bokvalet överhuvudtaget kan nå den goda läsning som följer av punkt 18 och 

som utgör grunden för de följande punkterna.157 

 

Läsning i punkt 18 sträcker sig över en lång tidsperiod. Den omfattar det klassiska 

bokslukandet 18a med läsning av bokserier, vidgas till ungdomsböcker 18b och slut-

ligen vuxenböcker 18b. En elev kan gå in i bokslukandet redan i år 3 och ligga kvar i 

18a i ett par, tre år innan de utvecklingsmässigt är beredda att ta steget in i ungdoms-

litteraturen. Sedan kanske de befinner sig där under ett par år och har då börjat på 

högstadiet.
158

 Kännetecken för att eleven befinner sig i 18a är:  

De är ofta ”sparsmakade” vad gäller genreval och läser en genre. Böckerna kan handla 

om vänskap, kärlek och ibland skräck. Eller så styr intresset innehållet och det blir t.ex. 

hästböcker eller sportrelaterade historier i olika former. Alternativt kan det vara bokty-

pen som tilltalar och de kan hitta alla Wahlströms-böcker de hittar. Gemensamt är att det 

är lite ”platta” texter, som beskriver ett skeende, utan nyanser eller djup i t.ex. personbe-

skrivningarna, med en färdig ”ram”, så att fokus kan ligga på händelseförloppet. De är 

okomplicerade vad gäller komposition, struktur och språk och allt serveras kronolo-

giskt.159  

 

En del böcker är kan läsas så att de kan uppfattas höra hemma både i lus-

punkt 15 och 18a. 

Harry Potter har fått många ungdomar som inte läser i vanliga fall att börja läsa och 

många barn har redan i år 4 läst alla fyra. I recensioner berättar de att de är spännande 

och bra och inte så farliga, att de handlar om Harry Potter, vars pappa var trollkarl och 

mamma häxa, men att de nu är döda och han därför bor hos sin moster, att han går på in-

ternat (trollkarlsskola) där några är dumma och andra snälla och upplever spännande 

äventyr. I sådana sammanfattningar är det tydligt att de läser böckerna på handlingspla-

net, troligen punkt 15 eller punkt 18.160 
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En elev kan vara i punkt 18a utan att vara bokslukare, ifall de läser på ett speciellt 

sätt, men då är det troligt att de har haft en bokslukar, eller textslukar period tidiga-

re.161 

Det finns också elever som läser mycket men ändå inte läser många böcker. De har några 

favoritböcker som de läser om gång på gång, men inte på det slukande sättet, snarare su-

gande, smakande på innehållet. Man skulle kunna säga att de är sparsmakande på innehål-

let. Beroende på vilka slags texter dessa elever väljer, hör de kanske hemma i 18b, eftersom 

de klassiska slukarböckerna inte innehåller så mycket att ”suga och smaka på”, vilket där-

emot texter i 18b gör.162  

 

Men lärare bör också vara uppmärksamma för det finns en risk att elever som har 

börjat boksluka böcker tidigt kan sluta upp att läsa. Dessa elever behöver vägledning 

och hjälp att hitta texter de tycker om för att inte ge upp. Vägledande bör elevens 

eget val av böcker vara utifrån intresse, behov och lust. Problemet är elever som inte 

väljer alls. Den vuxne får då pröva sig fram, läsa för eleven eller berätta lite om in-

nehållet för att eleven ska återfå sitt intresse för att läsa. Det krävs tid och engage-

mang från läraren att återigen fånga elevens intresse för att läsa böcker.
163

 

2.4 Konsensusprojektet 2001 - 2006 

Mellan 2001 och 2006 pågick det s.k. Konsensusprojektet vars huvudsyfte var att 

skapa samstämmighet om vilka förutsättningar som spelar roll för en god läsutveck-

ling. Ett av delsyftena med projektet var att identifiera en grupp lärare som represen-

terar god yrkesskicklighet när det gäller att undervisa elever som stött på hinder i sin 

läsutveckling. Ett annat delsyfte var att inventera forskning och undervisningspraxis 

som leder till minskad risk för läs- och skrivsvårigheter.
164

 Skolverket, SCIRA, Dys-

lexistiftelsen och Dyslexiföreningen har genom ekonomiskt stöd och arbetsinsatser 

gjort det möjligt att genomföra det svenska Konsensusprojektet kring insatser för att 

förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Mats Myrberg från Lärarhögskolan i 

Stockholm har varit projektledare för Konsensusprojektet. Tjugofyra svenska forska-

re från olika universitet och högskolor har bidragit genom att låta sig intervjuas, samt 

delta i bedömningsarbetet som har format basen för projektet.
165

 Inom projektet har 

forskare med bakgrund inom pedagogik, psykologi, medicin och språkvetenskap 

arbetat.
166

 Läsforskare från olika universitet och högskolor var bland andra Ingvar 

Lundberg och Monica Reichenberg vid Göteborgs universitet, Caroline Liberg vid 

Malmö Högskola, Åke Olofsson
167

 vid Umeå universitet, Christer Jacobson vid Väx-

jö universitet och Karin Taube
168

 vid Högskolan i Kalmar.
169
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Inom Konsensusprojektet har betydelsen av pedagogisk metod tonats ned då metod-

valet inte är av avgörande betydelse menar de intervjuade forskarna. Det är lärar-

kompetensen som ger utslaget. En skicklig lärare behärskar många olika metoder och 

har dessutom förmåga att anpassa dessa efter elevernas behov. Att ensidigt tillämpa 

en metod ses till och med som riskabelt för elevernas läs- och skrivutveckling.
170

 

Den skicklige läraren utmärks av ingående kunskaper om barns språkutveckling, om 

läs- och skrivprocessen och ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som har sin 

utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella strategier.
171

 Forskarna menar 

också att systematiken inte behöver stå i konflikt med lusten och glädjen i läsandet 

och skrivandet. Läsglädje skapas bland annat genom högläsning och besök på biblio-

tek. Välkänt är också numera behovet av språklekar, rim och ramsor som stimulerar 

den språkliga medvetenheten, som är en faktor av avgörande betydelse i den första 

läsutvecklingen.
172

 

2.4.1 Konsensusuttalande om läs- och skrivsvårigheternas natur 

Konsensusforskarna menar att läs- och skrivsvårigheter kan vara såväl avkod-

nings/inkodningsproblem som läsförståelseproblem. Elever som fungerar normalt i 

talspråkssammanhang men har svårt att förstå och meddela sig med hjälp av skrift-

språk kan ha läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är en av flera former av läs- och 

skrivsvårigheter. Dyslexi har en språkbiologisk grund men läs- och skrivsvårigheter 

kan också ha sin grund i bristande förutsättningar för språklig utveckling i skolan 

och/eller i uppväxtmiljön. Problemen visar sig i de flesta fall i samband med läs- och 

skrivinlärningsstarten men de kan ha sina rötter i småbarnårens talspråkliga utveck-

ling. Ett antal elever klarar den inledande läs- och skrivinlärningen utan påtagliga 

problem men utvecklas sedan inte i takt med sina kamrater och med de ökade kraven 

i skolår tre och uppåt. Det kan röra sig om bristande läsförståelsestrategier, syntak-

tisk förmåga, förmåga att analysera ord, ordförrådsutveckling eller automatisering 

och läsflyt.
173

 Det kan finnas ett samspel mellan miljöbetingelser och biologiska be-

tingelser som gör att bristande miljöförutsättningar och bristande biologiska förut-

sättningar samverkar i uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter. Mycket goda miljö-

förutsättningar som god pedagogik och stimulerande hemmiljö kan reducera risken 

att få läs- och skrivsvårigheter trots ogynnsamma biologiska förutsättningar. Å andra 

sidan kan ogynnsamma förutsättningar i skola och hemmiljö öka risken att få läs- 

och skrivsvårigheter trots relativt gynnsamma biologiska förutsättningar.   

 

 

                                                 
170 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=lasundervisning 
171 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/skapa_konsensus.pdf 
172 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=lasundervisning 
173 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/skapa_konsensus.pdf 

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=lasundervisning
http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=lasundervisning
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Figuren visar samspelet mellan miljöbetingelser och biologiska betingelser för läs- och 

skrivutveckling.
174

 

  

2.4.2 Kriterier för lyckad läsinlärning och läsutveckling 

Kriterier för en lyckad läsinlärning är följande enligt Konsensusprojektet 2003: 

 Effekten av intensivträningsprogram dvs. program som sträcker sig över en termin eller 

mindre tenderar att avta över tid. 

 Effektiva program tränar elevens läsning och skrivning på alla nivåer. De inkluderar så-

väl ljudbildsanalys och rättstavningsövningar som strategier att förbättra läsförståelsen. 

 Program lyckas sämre om de inte inkluderar träning av fonologisk medvetenhet. 

 Det räcker inte med ”more of the same”. Programmet måste ge ett adekvat tillskott till 

den vanliga undervisningen. 

 Särskilt utbildade lärare bör hålla i programmen. 

 Integration med andra den individuella undervisningens innehåll och den vanliga klass-

rumsundervisningens innehåll ger bättre resultat. 

 Program med individuell undervisning är kostnadseffektivt jämfört med halvklassarran-

gemang med reguljär undervisning. 

 Tid för direkt läs- och skrivträning varierar kraftigt mellan olika program. De program 

som ger mest direkt läs- och skrivträning lyckas bäst. 

 Lärarskicklighet, arbetssätt, klassrumsklimat och föräldrastöd har storbetydelse oavsett 

program.
 175 

 

Enligt Konsensusprojektet 2006
 
 finns det en rad generella faktorer för en lyckad läs- 

och skrivpedagogik för elever som ligger i riskzon för läs- och skrivsvårigheter:  

 Vikten av att man ägnar mycket tid åt läs- och skrivinlärningen och att de specialpedago-

giska insatserna sätts in tidigt för att eleverna inte ska hinna drabbas av negativ självbild 

eller fastna i verkningslösa strategier.  

 Läslust och motivation samt att eleven får känna att han eller hon lyckas i sitt arbete ”Jag 

kan!” är förutsättningar för att inlärning ska ske. 

 Läraren måste därför kunna bedöma var i sin läs- och skrivutveckling eleven befinner sig 

i, uppmärksamma och förstå de strategier eleven använder för att klara sina uppgifter 

och därifrån hjälpa eleven vidare i sin utveckling. Läraren måste också känna till och 

bemästra olika metoder för att hjälpa barn med dyslexi. Det finns ingen universalmetod, 

alla barn lär sig bäst på olika sätt.  

 En förutsättning för att eleven ska kunna träna ostörd och på sin nivå är att eleven får en-

till-en-undervisning av sin lärare och att eleven då också får träna sina fonologiska för-

mågor.  

 Datorbaserat stöd till eleverna kan också vara till stor hjälp om det används på rätt sätt. 

Datorn får inte ersätta kommunikationen med läraren, programmet får inte heller vara 

svårt att hantera. 

 Det är också viktigt med upprepad läsning där eleven får samma text flera gånger och 

känna att det går bättre och bättre, samtidigt som det blir tydligt för läraren vilka fel som 

blir kvar och alltså de största stötestenarna för eleven.176 

                                                 
174 www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/skapa_konsensus.pdf s.6 
175 Myrberg, 2003 s. 28 
176 www.forskning.se/download/18.caa241c11a39c26e6980001484/DYSLEXI.pdf - 

http://www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/skapa_konsensus.pdf
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tillförlitliga och likvärdiga lärares be-

dömningar av elevers läsutveckling är. Detta görs utifrån läsutvecklingsschemat 

LUS, genom att jämföra elever med samma lusbedömning, med elevernas resultat av 

normerade tester, som mäter olika dimensioner i läsningen.  

 

Ett annat syfte med denna studie är att jämföra teoribakgrunden i LUS, dvs. ULL-

projektet 1977-1981, med vad Konsensusprojektet 2001-2006 kommit fram till, vars 

ambition är att skapa samstämmighet, om vilka förutsättningar som spelar roll för en 

god läsutveckling. Detta görs för att bedöma vilka möjligheter lärare har att upptäcka 

elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 

3.1 Frågeställningar 

 

 Hur tillförlitliga och likvärdiga är lärares bedömningar av elevers läsut-

veckling utifrån läsutvecklingsschemat LUS? 

 Vilka möjligheter och hinder har lärare att upptäcka elever i riskzon för 

läs- och skrivsvårigheter med bedömningsinstrument LUS? 

 Hur tillförlitligt är läsutvecklingsschemat LUS för att fatta beslut om 

stödåtgärder?  
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4 METOD 

4.1 Design 

Studien har fallstudiekaraktär, vilket innebär att fokuseringen ligger på en avgränsad 

grupp människor i en skola, som är förknippad med en viss lokal eller plats. Fallstu-

dier inbegriper ofta en tillämpning av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Kvantitativ forskning bygger på att samla fakta och sammanställa den till ett resultat 

och sedan därifrån dra slutsatser.
 177

 En del av studien bygger på resultat från norme-

rade test vilket gör att den delen av studien är förankrad i den kvantitativa forskning-

en. Kvalitativ forskning lägger sin vikt vid vad som sägs i en undersökning och inte 

vid hur många som ingår i undersökningen.
178

 För att få veta mer om elevernas läsin-

tresse och vad eleverna läser när de själva får välja, använde jag mig av den semi-

strukturerade intervjun. En semistrukurerad intervju innebär att forskaren oftast har 

en intervjuguide och att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt.
179

  Den här delen av studien är därför förankrad i den kvalitativa delen av 

forskningen. 

4.2 Metodval 

En forskningsmetod utgör en teknik för insamling av data.
180

 För att kunna jämföra 

och bedöma lärares möjligheter och hinder att upptäcka elever i riskzon för läs- och 

skrivsvårigheter, redogör jag i min inledning, bakgrund och tidigare forskning för 

svenska läsforskares samlade mening kring kriterier för en god läsutveckling enligt 

Konsensusprojektet och jämför med teoribakgrunden i Nya Lusboken och Komple-

ment till Nya Lusboken. I diskussionen ligger fokus på luspunkt 14, då luspunkt 15 

innebär att kunna läsa flytande och obehindrat och som för många är ett stort steg att 

ta. Jag har också valt att fokusera på luspunkt 17, då luspunkt 18 förutsätter att alla 

elever läser mycket – lustläser och därmed blir bokslukare dvs. kriteriet för luspunkt 

18a. I läsutvecklingsschemat finns också luspunkt 18b, 18c samt 19, som jag inte 

kommer att beröra, eftersom ingen av eleverna var bedömd att ligga på de punkterna. 

Ett komplett läsutvecklingsschema finns med som bilaga 2. 

4.2.1 Argument för val av test 

För att kunna jämföra lärarnas lusbedömningar användes normerade test som mäter 

olika dimensioner i läsningen. Utgångspunkten var att läsning är en produkt av av-

kodning, förståelse och motivation dvs. L = A x F x M.  

                                                 
177 Bryman, 2007 
178 Bryman, 2007 
179 Bryman, 2007 
180 Bryman, 2007 
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4.3 Urval 

Urvalet i studien utgörs av samtliga eleverna och deras lärare på en skola i år 2 till år 

4, vilket i detta fall innebär 29 elever.  När jag valde att rikta studien till eleverna och 

lärarna på en skola i ett rektorsområde, gjorde jag ett så kallat ”bekvämlighetsurval”, 

då respondenterna fanns tillgängliga för mig. Eftersom jag valde samtliga elever och 

lärare i år 2 till 4 så utgör de ett representativt urval av en population i miniatyr dvs. 

barn med olika läsutveckling och lärare med olika kompetenser och erfarenheter. 
181

 

 

Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen och kan uppstå då indivi-

derna väljs ut, till exempel då vissa respondenter vägrar samarbeta, inte kan hittas för 

en intervju eller är oförmögen att lämna den information som eftersöks. 
182

  I studien 

tackade två respondenter nej till att delta och två respondenter svarade inte alls på 

min förfrågan om att delta. Kvar i studien är då 25 elever fördelade på år 2, 3 och 4. 

4.4 Mätinstrument 

Elevernas ordinarie lärare gör fyra bedömningar av elevernas läsutveckling per läsår 

och dokumenterar det i skolans omdömesdatabas (PODB).
183

 I studien jämförs lärar-

nas bedömning av elevernas läsutveckling i vecka 7 med normerade test som har 

genomfört i grupp och individuellt med eleverna under februari till mars 2009.  

4.4.1 Tester som mäter avkodning 

Testet Ordkedjor är ett screeningsinstrument för bedömning av elevers lästekniska 

förmåga och eleverna har två minuter till sitt förfogande. Testen är användbart för att 

få en klassöversikt av elevernas ordavkodningsförmåga och därmed också använd-

bart för att identifiera elever med ordavkodningsproblem. Uppgiften i Ordkedjor är 

att med två streck markera var mellanrummen ska vara i en sekvens av tre samman-

skrivna ord t.ex. 

snöbåtko gulgrynute bilmusvatten brordåligbulle 

 

De ingående ordens längd varierar mellan två till sju bokstäver. Orden är substantiv, 

verb, adjektiv eller räkneord. Testet ställer relativt låga krav på läsförståelse och or-

den finns normalt i de yngre barnens ordförråd. Testet är normerat från år 2 till gym-

nasiet. 
184

  

 

H4 är ett ordavkodningstest och går ut på att eleven ska hinna avkoda så många en-

staka ord som möjligt på en minut. Listan börjar med enkla ord på två bokstäver, för 

att därefter bli längre. Värdet av detta test är också att man kan göra om det då och 

                                                 
181 Bryman, 2007 
182 Bryman, 2007 
183 http://www.podb.se/ Webblösningar för skolans kommunikation, dokumentation och administration. 
184 Jacobson, 2001 

http://www.podb.se/
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då, med veckors mellanrum eller hellre månaders mellanrum och att eleven som re-

gel alltid förbättrat sina resultat, vilket i hög grad stärker självförtroendet och ger 

bevis på att det lönar sig att satsa på lästräning. Testet är normerat från år 2 till 6 

år.
185

  

 

Läsning av O-ord (pseudoord) går ut på att under en minut, läsa ord som ser ut som 

riktiga ord men som inte betyder något, så korrekt som möjligt. Alla O-orden är möj-

liga att läsa som riktiga ord och ska läsas som de är skrivna. Exempel på ord är: 

da             piv              blav             sprunt             snebbar             röltir  

Som fel lästa ord räknas ord som läses med fel vokal, fel konsonant eller eventuella 

omkastningar. Däremot räknas ”felaktig” vokalklang eller avvikande betoning som 

rätt. Syftet med testet är att se om eleven klarar av att läsa (ljuda samman) ord när de 

inte har några erfarenheter av ”ordet”, de har aldrig läst det tidigare och kan alltså 

inte använda sitt inre ordförråd när de läser ordet. Läsning av nonsensord antas ske 

huvudsakligen via den fonologiska vägen dvs. eleven kan inte använda den ortogra-

fiska ”direkta” vägen, eftersom de inte känner igen orden.
186

  

 

Testet Vilket är rätt är ett screeningstest som kan göras i klass eller individuellt. Tes-

tet görs på två minuter och är ett ordavkodningstest som mäter den ortografiska för-

mågan. Testet består av 20 rader text på varje sida. Uppgiften är att stryka under det 

ord som är rätt på varje rad dvs. avgöra vilken ortografisk form (stavning) som är den 

rätta av två olika ord (stavningar) men med lika fonologisk form (uttal) t.ex. vämm 

eller vem. Testet mäter även stavningsförmågan. Testet är normerat för år 2 till år 

9.
187

 

4.4.2 Test som mäter läsförståelse och läsflyt 

Vilken bild är rätt är en klassdiagnos som ger klassläraren en uppfattning av elevens 

läsflyt och förståelse. Uppgiften är att tyst för sig själv läsa en eller ett par meningar 

och avgöra vilken av fyra bilder som passar bäst till texten. Skillnaderna i bilderna är 

i allmänhet små och det korrekta valet förutsätter att eleven kan läsa med precision, 

både när det gäller att identifiera enskilda ord och när det gäller att uppfatta textens 

grammatiska uppbyggnad. Ett felaktigt svar kan avslöja vilken typ av fel eleven har 

begått. En slarvig läsning som bygger på den första delen av texten, leder till ett visst 

felaktigt val, medan en miss av ett kritiskt ord senare i texten kan leda till ett annat 

felaktigt alternativ. På så sätt inrymmer felvalen en god diagnostisk möjlighet. Dia-

gnosen kan väljas att göra på fem eller tio minuter och den finns utprövad och nor-

merad för år 2 och år 3. Rekommenderad tidsgräns på diagnosen är 10 minuter.
188

      

                                                 
185 Franzén, 1996 
186 Jacobson & Svensson, 2007 
187 Olofsson, 1994 
188 Lundberg, 2001 
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4.4.3 Semistrukturerad intervju 

För att få en uppfattning av elevernas läsintresse och vad de läser när de själva får 

välja, användes semistrukturerade intervjuer. Samtliga 25 elever som deltog i studien 

har intervjuats om läsintresse. Men bara de elever som är bedömda att ligga i lus-

punkt 17 och luspunkt 18a kommer att redovisas då elevens läsintresse är en förut-

sättning för att bli bedömd i luspunkt 18a.  Frågor som kommer att redovisas är: 

 Tycker du om att läsa? 

 Vad läser du när du själv får välja? 

4.5 Genomförande 

Arbetet med studien inleddes med att få rektors medgivande om att få genomföra 

studien på skolan. Idén förankrades också hos elevernas lärare, eftersom idén om att 

jämföra lusbedömningar med normerade test, byggde på att de skulle samverka ge-

nom att göra lusbedömningar. Lärarna har arbetat efter Nya Lusboken under många 

år och de har därför gedigen erfarenhet att bedöma efter läsutvecklingsschemat LUS.  

 

Eftersom det var frivilligt att delta i studien och studien involverade elever under 

femton år behövdes både elevernas och föräldrarnas samtycke om att delta (bilaga 1). 

När samtycke från elever och föräldrar returnerats, så bestämdes tider med de olika 

lärarna och klasserna, när de testerna skulle kunna genomföras. 

 

Testen Ordkedjor och Vilket är rätt genomfördes vid ett tillfälle i varje klass, då tes-

ten gick snabbt att göra. Klassdiagnosen Vilken bild är rätt gjordes vid ett separat 

tillfälle i de olika klasserna, då diagnosen tog längre tid att göra. Testet H4 och Läs-

ning av O-ord genomfördes individuellt med varje elev och då fick jag också den 

enskilda elevens tillåtelse att spela in deras läsning i en diktafon. När jag träffade 

eleverna enskilt, så intervjuade jag också eleverna om deras läsintresse och läsvanor. 

 

När man träffar elever i den specifika situation som testning skapar bör man vara 

medveten om att elever kanske är på ett annorlunda sätt än de vanligtvis är med sin 

vanliga lärare. Det är också viktigt att uppmärksamma tecken hos eleven ifall 

han/hon inte känner sig bekväm med situationen.
189

 Jag förberedde mig genom att 

läsa på de olika testens instruktioner. När jag träffade de olika eleverna i grupp och 

individuellt var det viktigt för mig att skapa en avspänd stämning genom att planera 

så att det fanns gott om tid för att kunna prata lite kring de olika testen och vikten av 

att kunna läsa. 

 

                                                 
189 Smedler, 1993 
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Respons på läsuppgifterna har lämnats till eleverna och deras föräldrar i ett litet häfte 

där läsutveckling beskrivs med hjälp av formeln L = A x F x M. 

4.6 Databearbetning 

Studien bygger på normerade test och anvisningar i de olika testens manualer har 

följts vid rättning och bedömning. I de semistrukturerade intervjuerna har elevernas 

spontana svar skrivits ner och redovisas i resultatet. I diskussionsavsnittet jämförs 

elevernas svar med kriterierna för de olika punkterna i läsutvecklingsschemat LUS.   

4.7 Etiska aspekter 

Studien omfattar elever som inte är myndiga och detta medför att det är av högsta 

prioritet att man följer alla etiska regler som finns. Det är ett grundläggande individ-

skyddskrav, som kan konkretiseras i fyra allmänna huvuddrag; informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
190

  

 

Informationskravet innebär att jag ska informera uppgiftslämnarna och undersök-

ningsdeltagarna om deras uppgift i undersökningen, att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar. Samtyckekravet innebär 

att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och 

ifall undersökningsdeltagarna är under femton år skall också samtycke inhämtas från 

föräldrar. Konfidentialitetskravet säkerställer att uppgifter om enskilda personer inte 

ska finnas tillgängliga för obehöriga personer och nyttandekravet handlar om att 

uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för det ändamålet un-

dersökningen avser dvs. uppgifterna får inte användas för beslut eller åtgärder som 

direkt påverkar den enskilde, utom efter särskilt medgivande av den berörda. 
191

  

 

I ett brev informerade jag eleverna och deras föräldrar om syftet med min undersök-

ning samt att jag önskade deras medgivande om samtycke för att eleverna skulle få 

möjlighet att delta i min undersökning (bilaga 1). I brevet fanns också information 

om att inga uppgifter om enskilda elevers läsutveckling skulle finnas med i mitt ex-

amensarbete samt att jag hade rektors medgivande till min undersökning. Jag erbjöd 

dessutom elever och föräldrar att få ta del av resultaten av läsuppgifterna. Jag är 

medveten om nyttjandekravet och jag kommer inte att använda uppgifterna från stu-

dien till något annat syfte än just denna specifika studie.  

 

                                                 
190 Vetenskapsrådet, 2008 
191 Vetenskapsrådet, 2008  
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5 RESULTAT 

Resultatet som följer redovisas med utgångspunkt i frågeställningen hur tillförlitliga 

och likvärdiga lärares bedömningar är, enligt läsutvecklingsschemat LUS. Detta görs 

genom att jämföra elever som är bedömda att ligga i luspunkt 14, med andra elevers 

resultat, på normerade tester som mäter olika dimensioner i läsningen. Bedömda lus-

punkter jämförs med antalet rätt på de olika testen för att underlätta jämförelsen med 

bedömd luspunkt.  

 

5.1 Avkodning 

Figur 1. Visar hur bedömd luspunkt korrelerar med antal rätt på ordavkodningstestet Ord-

kedjor. Till exempel har en elev i år 4, som är bedömd i luspunkt 14, 33 rätt på testet medan 

en elev i år 3 som är bedömd i luspunkt 18, 21 rätt på testet.   
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Figur 2. Visar hur bedömd luspunkt korrelerar med antal rätt på ordavkodningstestet H4. 

Ett exempel är en elev i år 2 som är bedömd i luspunkt 14 som har 103 rätt på testet medan 

en elev i år 4 som är bedömd i luspunkt 18 har 90 rätt på testet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Visar hur bedömd luspunkt korrelerar med nonsensordstestet Läsning av O-ord. 

Testet mäter den fonologiska avkodningen. Ett exempel är en elev i år 2 som är bedömd i 

luspunkt 14 som har 35 rätt på testet medan en elev i år 4 bedömd i luspunkt 18 som har 24 

rätt på testet. 
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5.2 Läsförståelse och läsflyt 

Figur 4. Visar hur bedömd luspunkt korrelerar med diagnosen som mäter läsförståelse och 

läsflyt. Ett exempel är att en elev i år 2 som är bedömd i luspunkt 14 har 35 rätt medan en 

elev i år 4 som är bedömd i luspunkt 18 har lika många rätt. 

 

 

5.3 Språkets ortografi - stavningssätt 

Figur 5. Visar hur bedömd luspunkt korrelerar med testet som mäter språkets ortografi dvs. 

språkets stavningssätt. Ett exempel är en elev i år 4 som är bedömd i luspunkt 14 som har 46 

rätt medan en annan elev i år 4 som är bedömd i luspunkt 18 har 26 rätt. 
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5.4 Elever bedömda i luspunkt 17, läsintresse och val av böcker 

För att få en uppfattning om elevernas motivation och läslust i luspunkt 17 och 18 

redovisas följande frågeställningar: 

 Tycker du om att läsa? 

 Vad läser du när du själv får välja? 

 

En flicka i år 4 säger att hon inte tycker om att läsa och när hon själv väljer böcker 

läser hon helst hästböcker. 

 

En pojke i år 4 säger att han tycker att det är sådär roligt att läsa och att hans mamma 

får påminna honom när han ska läsa. När han själv väljer böcker så läser han fakta-

böcker om hockey och Suneböcker. 

 

En pojke i år 3 säger att det är rätt så roligt att läsa, men det var roligare att läsa in-

nan. När han själv får välja böcker att läsa så väljer han någon ”svår” bok, Eva & 

Adam och Kalle Anka. 

 

En pojke i år 3 tycker att det är roligt att läsa och när han själv väljer så läser han 

Kalle Anka - pocket och Suneböcker.  

 

En pojke i år 3 säger att han tycker att det är lite roligt att läsa och när han själv väl-

jer böcker så läser han allt möjligt t ex Suneböcker eller faktaböcker om djur. 

5.5 Elever bedömda i luspunkt 18a, läsintresse och val av böcker 

En pojke i år 4 tycker att det är roligt att läsa ibland och att det beror på vad han lä-

ser. När han själv får välja läser han faktaböcker, pocketböcker som handlar om 

hockey, sportbilagan och TV-texten. 

 

En pojke i år 4 tycker att det är roligt att läsa och när han själv får välja läser han om 

Star Wars, Sciencefiction och TV-texten. 

 

En pojke i år 4 tycker att det är lite sådär roligt att läsa och när han själv får välja 

läser han Kalle Anka, böcker om Lasse-Majas detektivbyrå och TV-texten. 

 

En pojke i år 3 säger att han tycker om att läsa och när han själv får välja läser han 

Harry Potter, Sagan om ringen, Kalle Anka och Femböcker. 

 

En flicka i år 3 säger att hon tycker om att läsa och när hon själv får välja läser hon 

böcker om Sigge och böcker om Lasse-Majas detektivbyrå. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion och val av test samt materials tillförlitlighet 

Den här studien är av fallstudiekaraktär och urvalet fanns tillgängligt vill jag fram-

hålla att resultatet representerar just den här skolan. Formeln L = A x F var utgångs-

läget vid diskussionen av vilka test som kunde vara relevanta och möjliga att genom-

föra. Växjö universitet erbjöd också en möjlighet att använda forskningsversionen av 

Ordkedjetestet och testet Läsning av O-ord. Testen Vilken bild är rätt, Vilket är rätt 

och H4 är kopieringsunderlag, vid tillgång till manualen och handledningen. När det 

gäller reliabiliteten och validiteten vid test så bör man alltid beakta källor till varia-

tion i insamlad information via test och andra instrument (se bilaga 3). 

 

Nya Lusboken och Komplement till Nya Lusboken har enbart fokus på läsförståelse 

och hävdar att fokusering på avkodning gör eleverna till mekaniska läsare utan läs-

förståelse. Konsensusforskarna vidmakthåller att det finns elever som behöver ha 

direkt undervisning om bokstävernas ljud för att kunna bli säkrare avkodare och 

därmed läsa med mer flyt. Argument för att fokusera och mäta elevers avkodnings-

förmåga är dels att avkodningsförmåga är ett signifikant särdrag i den tidiga läsinlär-

ningen dels är det dokumenterat att det mest typiska för elever med lässvårigheter, är 

just svårigheter att känna igen ord. Den allra säkraste indikationen på läsproblem har 

visat sig vara högläsning av pseudoord (nonsensord). I och med att en någorlunda väl 

fungerande ordavkodning, är en förutsättning för utveckling av god läsförståelse, så 

kan ordavkodningsförmåga fungera som ett enkelt mått på läsförmåga i vid mening. 

Det betyder att när en elevs läsutveckling inte går framåt som förväntat, kan det fin-

nas anledning att fokusera på fonologiska och ortografiska processer vid ordavkod-

ning för att hitta en eventuell orsak till läs- och skrivsvårigheterna.
192

 I formeln ingår 

också motivationen, som kan ha stor betydelse för hur bra läsare en elev kan bli samt 

vara avgörande för om en elev ska förmås träna det specifika som den har svårt för. 

 

I många kommuner är det ett politiskt beslut hur, när och med vilka material en lära-

re ska bedöma elevers läsutveckling. En orsak till detta kan vara ekonomiska då det 

är en kostnad att låta varje elev ta del av Svenska dyslexiföreningens modell för ut-

redning av läs- och skrivsvårigheter. Men en oreflekterad användning av material 

utan förankring i teorier och senare läsforskning kan få konsekvenser för den enskil-

da individens läsutveckling och därmed begränsa möjligheterna att delta i samhälls-

livet. Därför är det av yttersta vikt att kompetensen att avgöra olika materials tillför-

litlighet finns på kommunal nivå samt på alla andra nivåer i rektorsområdet.  

                                                 
192 Olofsson, 1994 
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6.2 Bedömaröverensstämmelse i luspunkt 14  

För att kunna utvärdera bedömaröverensstämmelsen, tillförlitligheten och likvärdig-

heten jämför jag spännvidden, mellan de elever som har minst antal rätt och de som 

har flest antal rätt på varje test i de olika punkterna. 

 

 
Ordkedjor H4 Läsning av O-ord 

Vilken bild är 

rätt? 
Vilket är rätt? 

Lus Spännvidd Spännvidd Spännvidd Spännvidd Spännvidd 

14 11 33 53 103 13 35 26 35 22 46 

15 14 28 95 96 29 32 26 36 26 30 

 

Elever som är bedömda i luspunkt 14 ligger högre på alla test, utom läsförståel-

setestet, jämfört med luspunkt 15.  

 

 
Ordkedjor H4 Läsning av O-ord 

Vilken bild är 

rätt? 
Vilket är rätt? 

Lus Spännvidd Spännvidd Spännvidd Spännvidd Spännvidd 

17 25 35 88 122 25 44 32 37 30 64 

18a 21 34 90 117 25 43 35 38 26 53 

 

Spännvidden mellan luspunkt 14 och luspunkt 18a på de olika testen är också 

intressanta. 

 

 Spännvidden är en elev bedömd befinna sig i luspunkt 14 som har 33 rätt på 

Ordkedjetestet medan en elev bedömd i luspunkt 18a som har 21 rätt på 

samma test. 

 Spännvidden är en elev bedömd befinna sig i luspunkt 14 som har 103 rätt på 

H4 medan en elev bedömd i luspunkt 18a som har 90 rätt på samma test. 

 Spännvidden är en elev bedömd befinna sig i luspunkt 14 som har 35 rätt på 

Läsning av O-ord medan en elev bedömd i luspunkt 18a som har 25 rätt på 

samma test. 

 Spännvidden är en elev bedömd befinna sig i luspunkt 14 som har 35 rätt på 

Vilken bild är rätt vilket korrelerar med en elev bedömd i luspunkt 18a som 

också har 35 rätt på samma test. 

 Spännvidden är en elev bedömd befinna sig i luspunkt 14 som har 46 rätt på 

Vilket är rätt medan en elev bedömd i luspunkt 18a som har 26 rätt på samma 

test. 

 

I studien blev luspunkt 14, ett slags ”uppsamlingspunkt”, med elever från år 2, 3 och 

4. Mina tankar kring detta är bland annat att för en elev som redan i år 2 är bedömd i 
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luspunkt 14 och visar ett högt och jämt resultat på testen, skulle det vara ännu mer 

motiverade att få ligga ”högre upp” på läsutvecklingsschemat. En orsak till att eleven 

inte bli bedömd som en säkrare läsare kan vara, att eleven inte själv väljer mer kom-

plicerade böcker enligt läsutvecklingsschemat. Då blir elevens eget val av bok ett 

hinder i motivationsarbetet och kanske också i läsutvecklingen.  

 

En elev som är bedömd i luspunkt 14 i år 4, kan ha något specifikt som hindrar i läs-

utvecklingen. Min erfarenhet är att för motivationen och för att orka träna det speci-

fika behöver eleven också veta vilka delar i läsningen eleven faktiskt är bra på. För 

att ge eleven möjlighet att behålla sin positiva självbild och förhindra att läsningen 

får konsekvenser i andra ämnen i skolan, så behöver eleven få adekvat stöd. Är 

självbilden låg, så kan kompensation via tekniska hjälpmedel, vara motiverade för 

eleven och en möjlighet att kunna arbeta på nivåer, som annars skulle upplevas som 

omöjliga. I Nya Lusboken beskrivs också ”barn som har en väl utvecklad förmåga att 

dölja sin låga läskvalitet” och ”barn som uppvisar läsmotstånd dvs. lyckas ”smita 

undan” läsningen redan på mellanstadiet”. Det kan ju vara så att de här eleverna inte 

hade behövt hitta strategier att smita undan, ifall de tidigt, hade blivit identifierade, 

som elever med hinder i sin läsutveckling. Tidsperspektivet i luspunkterna är också 

för generöst enligt min mening, när det gäller vikten av att tidigt identifiera läs- och 

skrivsvårigheter. Ytterligheten i det angivna tidsperspektivet skulle vara att en elev 

når luspunkt 13 i år 3, luspunkt 15 i år 7, luspunkt 18a i år 2 på gymnasiet, 18b efter 

avslutade studier på högskola eller universitet och 18c ytterligare 2 år senare.   

 

Luspunkt 15 är kritisk för många elever då den innebär att ”läsa flytande och obe-

hindrat med god förståelse samt föredrar att läsa tyst”. I kriterierna för luspunkt 15 

diskuteras att tystläsningen har tagit överhand och högläsning är en framförandeform 

– en uppvisning och att en helt felfri läsning är en myt, även hos vuxna. Det kan vara 

så att elever inte läser felfritt när de blir ombedda att läsa inför ”lusningen” och då 

uppfattas de som att de inte har flyt och läsförståelse. Eleven kanske läser med god 

förståelse, när han/hon får läsa tyst eller när de har läst en text ett antal gånger med 

hjälp av metoden Upprepad läsning. Perioder av en-till-en-undervising där fokus 

ligger på elevens avkodning kan ge eleven strategier att kunna läsa med mer säkerhet 

och flyt. 

 

Jag uppfattar att lärarna har gjort korrekta bedömningar i luspunkt 14 utifrån kriteriet 

för punkten. Men resultatet i min studie visar att en elev bedömd i luspunkt 14 har 

högre resultat på alla test utom ett, än en elev bedömd i luspunkt 18. För eleven i 

luspunkt 14 kan det som hindrar i läsutvecklingen vara att inte högt kunna läsa fly-

tande och obehindrat men vid tystläsning kan den mycket väl läsa med god förståel-
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se. Detta betyder att för en lärare kan det vara komplicerat att bedöma ifall eleven är 

i behov av särskilt stöd utifrån enbart läsutvecklingsschemat LUS. En alltför generös 

bedömning enligt kriteriet för luspunkt 15 kan också i värsta fall göra att eleven står 

utan adekvat stöd. Ett komplement till läsutvecklingsschemat skulle kunna vara tes-

ter som mäter olika dimensioner i läsningen för att få klarhet i vad det är som hindrar 

i läsutvecklingen för de elever som har svårt att nå kriteriet att läsa med flyt. Tester 

och kartläggningsmaterial bör vara ett stöd och komplement till föräldrar och lärares 

relationella kunskaper om eleven. Eftersom forskning också säger att effekten av 

intensivträningsprogram tenderar att avta med över tid är det därför nödvändigt att 

regelbundet i åtgärdsprogram utvärdera effekten av insatta åtgärder. 

6.3 Elevens läsintresse som underlag för resursfördelning  

Enligt lusmanualen innebär luspunkt 18a att eleven läser med behållning bokserier 

och liknade utan bärande bilder, där handlingen okomplicerat förs framåt dvs. klas-

siskt bokslukande. Att vara bokslukare innebär att man förlorar sig i texten och efter 

en tid ”vaknar” efter en tids sträckläsning”.
193

 Av de fem eleverna som är bedömda 

att ligga på luspunkt 18a, anser jag att det bara är en elev, som fyller kriterierna för 

18a och det är pojken som läser Harry Potter, Sagan om ringen och Femböcker. Möj-

ligtvis att han till och med skulle bedömas ligga i luspunkt 18b, då han läser Fanta-

syböcker. Men Harry Potter är enligt luskriterierna en klurig bok, då den kan betrak-

tas som en bok som hör hemma på luspunkt 15, ifall eleven uppfattar handlingen på 

ett ”platt” sätt.  Det är omöjligt för mig att avgöra ifall eleven läser Harry Potter i 

luspunkt 15 eller luspunkt 18a eller om eleven till och med är sparsmakad och läser 

då i luspunkt 18b.  

 

Av de fem elever som ligger i luspunkt 17 är det en som tycker om att läsa, en som 

inte tycker om att läsa och tre läser ibland. Av de fem eleverna som ligger i luspunkt 

18, är det tre som tycker om att läsa och två som tycker att det är sådär att läsa. Detta 

korrelerar med undersökningen, av mellanstadieelevernas läsvanor på fritiden, som 

kom fram till att det endast är 20 procent av eleverna som var bokslukare, 20 procent 

av eleverna som var ”småläsare” dvs. saknade läslust och hellre tittade på TV och 60 

procent av eleverna som var ”mellanläsare” och läste gärna i skolan men sällan 

hemma. Enligt undersökningen innebär det att bara 20 procent av eleverna kan upp-

fylla kriteriet för att vara bokslukare. Enligt PIRLS mätningar av elevernas läsintres-

se konkurrerar bokläsningen med läsningen av mer korta texter. Det är broschyrer, 

reklamblad, textremsan på TV, chatt-, e-post och SMS-meddelanden och menyer på 

TV- och datorspel. Jag anser därför att elevernas läsintresse är ett otillförlitligt under-

lag att fördela resurser till elever som är i behov av särskilt stöd. Jag motiverar mitt 

                                                 
193 Allard, Rudqvist & Sundblad, 2003 
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ställningstagande med att enligt min studie så visade det sig att det fanns elever som 

var bedömda i luspunkt 14, som var minst lika bra läsare som elever bedömda i lus-

punkt 18, enligt normerade test. Läsutvecklingsschemat LUS kan också ge en miss-

visande bild av elevers läsning då elever bedömda i luspunkt 17 visar mycket goda 

resultat på normerade test men slukläser inte böcker enligt kriteriet för luspunkt 18a. 

En stark tilltro till läsutvecklingsschemat LUS som enda underlag att identifiera och 

fördela resurser till elever i behov av särskilt stöd kan därför bli ett kostsamt dilem-

ma för kommuner då elever i luspunkt 17 enligt min studie mycket väl kan vara goda 

läsare. Att enbart gå efter kriteriet för luspunkt 18a som förutsätter att alla elever blir 

bokslukare gör dessutom att fler elever än vad som är adekvat skulle vara i behov av 

särskilt stöd. 

6.4 Tillförlitligheten och likvärdighet i bedömaröverensstämmelsen 

Nya Lusboken och Komplement till Nya Lusboken är ett resultat av skolutvecklings-

projektet ULL som genomfördes 1977 -1981, där Bo Sundblad var projektledare och 

Åke Edfeldt hade det vetenskapliga ansvaret. Övervägande delen av referenserna i 

Nya Lusboken och Komplement till Nya Lusboken är från samma tid. Jämfört med 

Konsensusprojektet 2001 - 2006, där svenska läsforskare har kommit överens om var 

forskningen står i frågor kring dyslexi och övriga läs- och skrivsvårigheter, känns 

läsutvecklingsschemat som omodernt och ofullständigt, då forskningen bland annat 

har kommit fram till att olika läs- och skrivsvårigheter kräver också olika pedagogis-

ka insatser. Grundtanken i Nya Lusboken och Komplement till Nya Lusboken, korre-

lerar med Smiths tankar om att läsförmågan utvecklas lika naturligt som talförmågan 

och att skolan stör genom strukturerad undervisning i avkodning. Elever lär sig att 

läsa på egen hand om de bara får motiverande, adekvat och meningsfull text att arbe-

ta med. Men Konsensusprojektet visar bland annat att program, som ger mest direkt 

läs- och skrivträning lyckas bäst och att integration mellan den individuella under-

visningens innehåll och den vanliga klassrumsundervisningen ger mest.  

 

PIRLS 2006 ser lärarens kompetens som en viktig faktor som korrelerar med hur 

eleverna klarar undervisningen och vad de lär sig. För att möta unga elevers föränd-

rade läsvanor så föreslår PIRLS 2006 att lärare bör undervisa i och om läsförståelse 

och att det arbetet måste framhållas i tidiga skolår och följa med upp genom skolåren 

och in i olika ämnen. Lärare bör också vara observanta på elevers avkodningsstrate-

gier och automatiseringen av läskoden och för elevernas utveckling av läsflyt behö-

ver läraren kunskaper om lässtrategier, ett processdiagnostiskt förhållningssätt samt 

följa upp elevernas läsutveckling med ett tillförlitligt verktyg. Läraren bör också en-

ligt Konsensusforskarna kunna bedöma var i sin läs- och skrivutveckling eleven be-

finner sig i, uppmärksamma och förstå de strategier eleven använder för att klara sina 
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uppgifter och därifrån hjälpa eleven vidare i sin utveckling. Detta gör att läraren mås-

te också känna till och bemästra olika metoder för att hjälpa elever. Det finns ingen 

universalmetod då alla lär sig bäst på olika sätt. För lärare utan nödvändiga kunska-

per blir ”vänta och se”-attityden ett argument att inte genomföra särskilda insatser. 

För många elever som fått ”vänta och se”-pedagogiken sätter skolan så småningom 

in särskilt stöd, men det kommer för sent och med för små insatser.  

 

Bedömaröverensstämmelsen som beskrivs i Nya Lusboken grundar sig på lärarnas 

subjektiva bedömning, utifrån sin personliga erfarenhet och kompetens och diskus-

sioner mellan lärare, som arbetar efter läsutvecklingsschemat LUS. Efter att ha ”lus-

läst” Nya Lusboken och Komplement till Nya Lusboken kan jag inte hitta någon 

vägledning eller önskemål om lärares kompetens eller erfarenhet, bara att lärare ska 

diskutera och syna varandra för en ökad bedömaröverensstämmelse. För att uppnå 

kriterier i PIRLS 2006 och vad Konsensusforskarna förespråkar för hur elever ska 

klara undervisningen behöver lärarna en bredd av forskningsbaserade kunskaper för 

att kunna möta elevers olika läsutveckling. Detta saknas i manualen för läsutveck-

lingsschemat LUS. 

6.5 Möjligheter och hinder att upptäcka elever i riskzonen  

Att tidigt upptäcka elevers läs- och skrivsvårighet är ur ett samhällsperspektiv en 

besparing både på organisationsnivå och på individnivå. På organisationsnivå så 

gynnar en tidig upptäckt kommunen, då en rad resurskrävande insatser, som läs- och 

skrivsvårigheter kan föra med sig, inte behöver genomföras. På individnivå besparas 

eleven att känna att ”something´s wrong with me”, då eleven får insikt i sina svårig-

heter och hjälp med hållbara strategier. Eleven får istället en positiv självbild, för-

stärker sin läs- och skrivförmåga och får möjlighet att ta del av det som samhället 

erbjuder för att förverkliga sina drömmar och mål. I LUS finns en inbyggt ”vänta och 

se”-strategi som enligt min slutledning förhindrar tidigt upptäckt av elever som är i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter, då tidsperspektivet är generöst mellan lus-

punkterna.  

 

En positiv möjlighet med att använda LUS är att läsutvecklingsschemat förespråkar 

ett relationellt perspektiv på eleven och elevens kunskapsutveckling då det oftast är 

klassläraren, som ser eleven i ett helhetsperspektiv och som har den mest tillförlitlig 

informationen om elevens starka sidor, vilka möjligheter eleven har och vad eleven 

kan bli. Teoribakgrunden i läsutvecklingsschemat LUS korrelerar också med Vy-

gotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen, om att hitta varje elevs optimala 

utvecklingsmöjligheter. Det är omöjligt att arbeta över sin förmåga likaväl som det är 

omotiverade att arbeta under sin förmåga och kapacitet. Ifall en elev har ett hinder i 
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sin läsutveckling kan det vara positivt för eleven att genom normerade tester som 

mäter olika dimensioner i läsningen, få veta vad han/hon faktiskt är bra på och vad i 

läsning eleven behöver lägga ner mer energi på. Det kan ju också vara motiverande 

för den elev, som kommer högt på testerna, att få respons på vad han/hon faktisk kan, 

för att inom utvecklingszonen få motiverande utmaningar. Ett dilemma många kom-

muner kan ställas inför i besparingstider är att avgöra hur stora läs- och skrivsvårig-

heter en elev behöver ha för att få möjlighet till adekvat stöd. 

 

Luspunkt 15 är dessutom intressant därför att enligt Komplement till Nya Lusboken 

når en del elever inte längre än luspunkt 15 och det innebär att den korrelerar med 

UNESCO:s  definition av läs- och skrivförmåga dvs. läsa så att vardagslivet funge-

rar. Men samhället har förändrats på många olika sätt, sedan ULL-projektet 1977-

1981 och Nya Lusbokens tillkomst 2002. Samhällets förväntningar på den enskildes 

läs- och skrivförmåga korrelerar snarare mer med OECD:s definition vad som be-

hövs för att kunna fungera i samhället som att lösa problem i olika vardagssituatio-

ner, kunna tillgodose sina behov och personliga mål samt förkovra sig och utvecklas 

i enlighet med sina personliga förutsättningar.  

 

Mina avslutande reflektioner är att det kan vara av avgörande betydelse att ”lusläsa” 

både kartläggningsmaterial och manualer till test för att försäkra sig om materialets 

tillförlitlighet, för den enskilde individens möjligheter till en positiv läsutveckling. 

Att tidigt upptäcka hinder i läsutvecklingen är angeläget för att kunna ge adekvat 

stöd och för att ge eleven möjlighet att behålla sin positiva självbild och lust att lära. 

Att eleven får uppleva sina egna framgångar och känslan av att ”jag kan” är en förut-

sättning för det så viktiga motivationsarbetet när vi ska förmå eleverna att möta sina 

svårigheter.                                 
 

Om läsning handlar om att gå på inre upptäcktsfärd,  

så handlar läsundervisning om att utrusta resenärerna,  

visa hur man kan använda en karta,  

ge dem nycklar till äventyret och sagan,  

stödja dem när de far vilse och tar omvägar  

tills barnet klarar sig på egen hand med kartan.  

Zimmerman & Keene 
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7 BEGRÄNSNINGAR I STUDIEN SAMT FÖRSLAG TILL 

FORTSATT FORSKNING 

 

När jag i min studie valde att ha elever från olika årskurser inser jag att det vore in-

tressant att jämföra en årskurs till exempel år 4 och då få ett större underlag från en 

och samma åldersgrupp. En begränsning i denna studie är att antalet elever är så få 

att det inte går att göra några generella uttalanden.  

 

Ambitionen var också hitta mer forskning om hur elevers läsning av skönlitterära 

texter gynnar elevers läsutveckling men på grund av arbetets omfattning har jag be-

gränsat min sökning. Det skulle vara intressant att få veta mer om hur tyst läsning i 

den svenska skolan utvecklar elevers läsförmåga då tyst läsning av skönlitterära 

böcker är en vanlig syn i många klassrum i dagens skolor. 

 

För många elever med läs- och skrivsvårigheter är engelska texter anpassade för kur-

sen också en svårighet. Det skulle vara intressant att undersöka ifall metoden Uppre-

pad läsning har samma effekt på engelska texter som på svenska. Metoden Upprepad 

läsning ger eleven ökat läsflyt och därmed en säkrare läsning och mer exakt läsför-

ståelse. Ett förbättrat och mer korrekt uttal, kanske också skulle bli en vinst för ele-

ven med metoden.   
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BILAGA 1 
 

 

Till barn och föräldrar i år 2, 3 och 4 på XXXXXXXskolan 

 

I mitt examensarbete på Specialpedagogiskt program vid Växjö uni-

versitet kommer jag att titta närmare på barns läsning och syftet är 

att få fördjupade kunskaper om barns läsutveckling. Jag kommer där-

för under följande veckor låta era barn göra uppgifter som har med 

läsning att göra. För att kunna delta bör barnet ha knäckt läskoden. 

Uppgifterna går snabbt att göra och görs i grupp och individuellt och 

kommer säkert att uppfattas som roliga och lätta. 

 

Om Du vill får Du givetvis ta del av var ditt barn befinner sig i sin 

läsutveckling, utifrån de uppgifter jag kommer att göra. Mitt exa-

mensarbete kommer inte att innehålla några uppgifter om enskilda 

barns läsutveckling.  
 

Eftersom detta är en arbetsuppgift som ingår i min utbildning och 

ditt barns deltagande är frivillig behöver jag ett samtycke från Dig 

och Ditt barn om att delta. Jag har rektors godkännande till min un-

dersökning. 

 

Vid frågor och funderingar kontakta mig i skolan XX XX XX 

eller hemma XX XX XX.  

 

Med vänliga hälsningar 

Anne-Lie Elofsson 

XXXXXXXskola  
 

 

 

Ta med talongen till skolan senast fredagen v. 9 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtycke om att delta i uppgifter som handlar om läsning. 

 

 Ja, jag vill vara med. 

 Nej, jag vill inte vara med. 

 

Namn: ____________________________________________________ 

Klass: _____________________________________________________ 

Förälders underskrift: ______________________________________ 
 



 

 52  

 

BILAGA 2 
© Allard, Askeljung, Rudqvist, Sundblad 

Nya aug 03 

Läsutvecklingsschemat LUS 
 

Fas 1  UTFORSKANDE 
 

 

 

 

 

 

1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 

2. Känner till läsriktningen. 

3. Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’. 

4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 

5. Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 

6. Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i texten. 

Korrigerar sig själv ibland. 

7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. Självkorrigering 

vanlig. 

8. Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 

9. Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 

10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier* för alltmer funktio-

nell läsning av enkla texter. *Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut 

nya ord med hjälp av de ord man redan förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna 

(p 6), tar hjälp av ljuden (p 9). 

11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill 

förstå texten. 

12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, in-

nan de fastnar. 

 

Fas 2  EXPANDERANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 

14. Sökläser, dvs. hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 

15. Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. Före-

drar att läsa tyst. 

16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t ex ett re-

cept, och visar förståelse genom handling. 

17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textrem-

san. 

18. Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser 

Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med 

allt större omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där endast texten för be-

rättelsen framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den 

löpande läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att efter fördjupad 

läsning av en text överblicka. 

 

Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, of-

tast med innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet, budskapet kräver den förståel-

sebaserade avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från och med punkt 11 har barnet 

tillägnat sig fungerande lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med omfångsrikare tex-

ter med färre bilder. Successivt minskar fokus på avläsningen. 
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18a Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där hand-

lingen okomplicerat förs framåt, dvs. klassiskt bokslukande. 

18b Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med personteck-

ningar, miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handlingen. 

18c Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera 

böcker parallellt; läser och finner djupare dimensioner. 

19. Fördjupande och överblickande, dvs. kan efter att ha fördjupat sig i en om-

fångsrik text, vid ett senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll 

och struktur. 

 

Fas 3  LITTERAT LÄSANDE 
 

Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt tän-

kande. Det innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en orda-

grann formulering i texten och även förstå hypotetiska resonemang, dvs. kunna dra 

slutsatser om företeelser utanför den egna konkreta erfarenhetssfären. Det litterata 

läsandet öppnar för att självständigt tränga in i och igenom sakprosa och skönlitte-

rära texter inom olika genrer och successivt förstå innebörden i metaforer, och nya 

dimensioner på olika nivåer. 

 

L. Litterat läsande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På förekommen anledning 

vill författarna till läsutvecklingsschemat påpeka att denna över-

sikt över punkterna inte ensamt duger som underlag för att LUS-

placera elever. För att nå en rimlig nivå av bedömaröverens-

stämmelse krävs tillgång till ”Nya Lusboken” och ”Komplement 

till Nya Lusboken” och att man på skolan talat sig samman kring 

kriterierna. Som stöd i arbetet med att bygga upp en rimlig nivå 

av bedömaröverensstämmelse finns även två videofilmer och en 

CD-rom skiva (se www.lus.nu). Denna översikt, protokoll, Ex-

cel-mallar för att göra diagram och annan information finns på 

www.bibo.se. 

 

 

http://www.lus.nu/
http://www.bibo.se/
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BILAGA 3 

Tabell 1. Källor till variation i insamlad information via test och andra instrument. 
194

 
1. Varaktiga och allmänna egenskaper hos den enskilde individen 

 Förmågenivå hos en eller flera allmänna förmågor som är verksamma i flera test och andra 

procedurer för att samla in information 

 Allmänna färdigheter att ta ett visst test eller att möta en viss insamlingsprocedur 

 Allmän förmåga att förstå instruktioner 
 

2. Varaktiga men specifika egenskaper hos den enskilde individen 

a) Specifika egenskaper hos det aktuella testet eller motsvarande instrument 

 Den enskildes förmåga att bli bedömd med just detta test men inte i andra test eller insam-

lingsprocedurer 

 Kunskaper och färdigheter specifika för det aktuella uppgifterna i testet 

 Stabila svarsbeteenden hos den enskilde; exempelvis att föredra alternativ A istället för något 

annat alternativ i en flervalsfråga; att välja alternativ som kan anses vara socialt önskvärda, 

till exempel att man motionerar mer än vad man faktiskt gör; att uppskatta sitt betyg från 

gymnasieskolan till att vara högre än det var 

b) Specifika förmågor till särskilda testuppgifter 

 Sannolikheten att personen vet just svaret på denna fråga av många likvärdiga; I konstruktio-

nen av ett test i svensk historia skiljer man vanligen inte mellan att veta när Gustav Vasa dog 

eller när Gustav II Adolf dog; för den enskilde kan detta dock vara av betydelse 

 Uppgiftstypen som sådan; Högskoleprovets NOG-prov kräver ett annat sätt att lösa uppgiften 

än vad ORD-provet gör; många prövande är mindre vana vid den förra typen av uppgifter än 

med den senare vilket kan leda till en variation i resultat som inte handlar om vad provet ska 

mäta 
 

3. Tillfälliga men allmänna egenskaper hos den enskilde (faktorer som påverkar lösningen vid 

en speciell tidpunkt) 

 Hälsa 

 Trötthet 

 Motivation 

 Stress 

 Test-wiseness (en förmåga som gör att en provtagare kan välja det korrekta svaret på en upp-

gift utan att veta det korrekta svaret) 

 Förståelsen av testmekaniken 

 Externa betingelser som värme, belysning, ventilation et cetera 
 

4. Tillfälliga och specifika egenskaper hos den enskilde 

a) Specifika för testet som sådant 

 Förståelsen om testet som sådant 

 Speciella tricks för att lösa vissa material 

 Vana vid att lösa uppgifter av just denna typ (ett visst test) 

 Tillfälliga svarsmönster hos den enskilde 

b) Specifika egenskaper för speciella uppgifter 

 Variationer och idiosynkrasier hos den enskildes minne 

 Oförutsedda fluktuationer av uppmärksamhet och precision hos den enskilde 
 

5. Systematiska eller slumpmässiga faktorer som påverkar administrationen av ett test eller hur 

det bedöms 
 Att hålla sig till tidsgränser i testet, frihet från störningsmoment, klarhet i instruktioner et ce-

tera 

 Samspel mellan testtagarens personliga egenskaper, exempelvis kön, och bedömaren vilka 

kan påverka den aktuella bedömningen 

 Bristande systematik vid bedömning eller skattning 

 

6.  Variationer som inte på annat sätt beaktas 

 Gissning av rätt svar 

 Mycket tillfälliga störningsmoment 
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