
        

 

 LÄRARPROGRAMMET 

 

 

 

 

 

 

 

SLUS - ett kartläggningschema 
En studie om SLUS i praktiken 

 

 

 

Sofie Tillemark 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2012 

Handledare: Linda Fälth 

Institutionen för pedagogik, psykologi och 

idrottsvetenskap 

 
 



2 
 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: SLUS - ett kartläggningschema, en studie om SLUS i praktiken  

English title: Language and reading development program, a study about applying LRDP in school. 

Författare: Sofie Tillemark  

Handledare: Linda Fälth 

 

 

ABSTRAKT 

 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära eleverna att läsa och skriva, vårt samhälles 

kommunikationssystem litar på att alla har dessa färdigheter. (Lundberg, 2003) På skolorna 

finns det en mängd olika kartläggningsscheman som ska vara en hjälp för läraren att 

dokumentera elevernas läsutveckling så att skolsystemet inte missar elever som fastnar i 

utvecklingen. Ett nytt sådant kartläggningsschema som utvecklas i Älmhults kommun är 

SLUS, språk- och läsutvecklingsschema. Studiens syfte är dels att belysa utvecklingen av 

SLUS samt införandet av materialet i en rad kommuner dels att synliggöra hur verksamma 

pedagoger upplever arbetet med materialet SLUS. Jag använder mig av semistrukturerade 

intervjuer för att genomföra studien. SLUS är enbart ett kartläggningsschema med det finns 

ett material, God läsutveckling i praktiken, där det finns uppgifter som väl kan användas 

tillsammans med schemat för att bedöma barnets kunskaper. Tillsammans är det ett material 

som används aktivt i både Alvesta och Älmhults kommun och många pedagoger är mycket 

positiva till materialet.  
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1. Bakgrund 

Dagens samhälle ställer mycket höga krav på sina medborgare. Medborgarna förväntas att 

kunna ta sig fram i samhället med hjälp av sin läs- och skrivkunnighet och utan dessa 

färdigheter kan man få svårt att delta fullt ut i samhället. Enligt Lgr 11 ska ”skolan ansvara för 

att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” (2011, s.13). Det ligger 

alltså i lärarnas ansvar att se till att eleverna har en god läs- och skrivförmåga så att de har 

förutsättningarna att bli goda samhällsmedborgare. Skolans viktigaste uppgift är enligt 

Lundberg och Herrlin (2003) att som lärare se att alla barn kan läsa men också kunna förstå 

och använda sig av texter. Många arbeten kräver idag en god läsfärdighet och ofta finns det 

krav på fortbildning i arbetet. Därför är skolan uppgift att lära eleverna läsa och skriva ännu 

viktigare idag än någonsin förut, skriftspråket betydelse blir allt större. 

Det har pågått och pågår mycket forskning inom läs- och skrivutveckling. Det har utvecklats 

olika scheman för att underlätta för lärarna att se var eleverna befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling och även för att inte missa de elever som ligger efter. Enligt Myrberg & 

Lange ska en lärares bedömning grundas på både utvecklingsscheman och standardiserade 

test (Konsensusprojektet, 2005). LUS (läs- och skrivutvecklingsschema) utkom för första 

gången under 1970-talet. Allard m.fl. hade då utvecklat detta som en hjälp för läraren och år 

2001 kom det ut en omarbetad version. LUS är ett bedömningsinstrument som är uppbyggt i 

olika steg och faser för att förenkla för läraren att se var eleverna befinner sig i sin 

läsutveckling. Schemat är användbart långt upp i årskursena beroende på barnets utveckling 

men materialet används främst under de första fyra åren i skolan. Jag har under min VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) sett att detta instrument under lång tid använts ute på 

skolorna. 

Lundberg och Herrlin skrev år 2003 boken God läsutveckling. I boken presenterar de ett 

redskap som möjliggör för läraren att följa elevernas individuella läsutveckling. Det är ett 

kartläggningschema som visar på läsutvecklingen i fem olika dimensioner: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Genom dessa 

dimensioner kan läraren se både elevens staka och svaga sidor i läsningen och det blir lättare 

att planera för elevens fortsatta undervisning. Kartläggningsschemat är upplagt för de tre- fyra 

första åren i skolan. För vissa elever som utvecklas långsamt i sin läsutveckling kan det 

sträcka sig ännu längre. 
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Det senaste bedömningsschemat som utvecklats heter SLUS (språk- och 

läsutvecklingsschema). När jag skriver detta arbete har SLUS nyligen kommit ut på 

marknaden. Det baserar sig på Lundberg och Herrlins fem dimensioner och SLUS gör det 

möjligt för läraren att planera sin undervisning så att de ser framsteg hos eleverna i de olika 

dimensionerna.  Elever, föräldrar och lärare får god information om vilken nivå eleven ligger 

på och alla lärare kan upptäcka vilka elever som är i behov av extra stöd i sin läsutveckling. 

Det finns även ett tillhörande arbetsmaterial som hjälper läraren att avgöra om eleven kan det 

som krävs för varje steg. Eftersom materialet byggts upp och nu under en lång tid och i 

relativt hög utsträckning används i praktiken blir det viktigt att beskriva bakgrunden till 

införandet och synliggöra lärarnas upplevelser. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är dels att belysa utvecklingen av SLUS samt införandet av 

materialet i kommuner dels att synliggöra hur verksamma pedagoger upplever arbetet med 

materialet SLUS efter införandet. 

 

2.1 Frågeställning  

Mot vilken bakgrund valde man att vidareutveckla LUS och God läsutveckling? 

Hur har man infört SLUS i skolverksamheten? 

Hur upplever pedagoger införandet och arbetet med SLUS i sin dagliga verksamhet? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Vad är läsning? 

Det finns många olika definitioner av läsning och den mest förekommande är en modell från 

Hoover & Gough (1990) där läsprocessen består av två delar: avkodning och förståelse som 

kan sammanfattas i formeln L (läsning) = A (avkodning)  F (förståelse). Taube (2007) 

använder sig också av denna modell men har även lagt till ytterligare en dimension nämligen 

motivation. Modellen ser enligt Taube ut så här Läsning = Avkodning * Förståelse av språk * 

Motivation. Taube (2007) menar att om inte läsaren är motiverad så kan hon heller inte lära 

sig läsa. Elbro definierar läsning, med hjälp av Nationalencyklopedin, 2003: 

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: 

avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifierar eller känna 

igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. 

God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. (Elbro, 

2004 s.18) 

 

3.2 Läsinlärning och dess olika stadier 

Talspråket består av olika talljud som sammansatta blir till ord, det är viktigt att ha en 

medvetenhet om detta för att kunna lära sig att läsa. En förutsättning för att man ska kunna 

använda sig av skriftspråkets alfabetiska princip är att kunna föreställa sig, tänka på och leka 

med de olika talljuden som finns i orden (Høien & Lundberg, 1999). Bokstäverna i vårt 

skriftspråk representerar olika ljud i det talade språket, det finns alltså samband mellan 

bokstaven (grafemet) och ljudet (fonemet). Man behöver en fonologisk medvetenhet för att 

förstå vårt alfabetiska skriftsystem. Vikten av att träna fonologisk medvetenhet hos eleverna 

är därför mycket stor för att eleven ska bli en framgångsrik läsare (Frost, 2002; Høien & 

Lundberg, 1999). 

Taube (2007) skriver att enligt tvåvägsmodellen finns det bara två sätt för eleverna att känna 

igen ord. Det fonologiska och det visuella sättet och de är helt oberoende av varandra. Vid 

läsning av obekanta ord eller påhittade ord används den fonologiska vägen, läsaren ser ordets 

bokstäver och dess ljud för att sedan ljuda samman de olika ljuden. När läsaren träffar på 

välbekanta eller oregelbundet stavade ord använder läsaren sig av det visuella sättet. Här 
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används inte ljudning utan genom ordigenkänning kopplar läsaren ordet på pappret till en 

visuell minnesbild av ordet (Taube, 2007). 

 

Pseudoläsning 

Enligt Stadler (1998) handlar pseudoläsningen om att eleven låtsasläser till exempel böcker, 

de gör som den vuxne gör när den läser en bok. Barnet tar fram en bok och ”läser”, ibland 

kanske en saga som inte ens finns i den bok de håller i sin hand. Med hjälp av bilderna kan 

barnet ”läsa” en saga ur minnet med samma intonation som den vuxne haft. Barnet ”skriver” 

en massa krumelurer på ett papper och talar om vad det står. Ibland får även den vuxne frågan 

om vad det står på pappret barnet ”skrivit”. Genom pseudoläsningen kan man säga att barnet 

påbörjat sin skriftspråksutveckling. De har börjat bli medvetna om hur skriften kan användas, 

detta gör också att ett intresse för att läsa och skriva kan väckas (Stadler, 1998). Taube skriver 

i boken Barns tidiga läsning (2007) att när ett barn befinner sig i pseudoläsningsstadiet ser 

barnet inte att det är bokstäver som bildar ord. Barnet kan utifrån sammanhanget komma fram 

till ett ords betydelse, till exempel så vet barnet att det står McDonalds på skylten där de ofta 

äter hamburgare (Taube, 2007). 

 

Logografisk läsning 

Under den logografiska läsningen har bokstäverna ingen egen innebörd utan ordets innebörd 

är endast kopplad till ordets yttre figur (Stadler, 1998). Barnet kan endast läsa ord som är 

kända för dem, utifrån visuella drag känner barnet igen hela ord (Taube, 2007). Det handlar 

bara om en igenkänning av ord inte läsning utifrån de alfabetiska principerna. Barnet kan bara 

skapa ett samband mellan ordbilden och dess mening (Stadler, 1998). Enligt Gough och 

Hillinger (1980) använder barn sig av denna metod för att lära sig läsa sina ca 40 första ord. 

På längre sikt är denna metod inte hållbar eftersom de visuella drag som gör att barnen kan 

skilja mellan ord inte är tillräckligt många. Vissa barn använder sig inte alls av logografisk 

läsning (Taube, 2007). 
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Alfabetisk eller fonologisk läsning 

När barnet kommit till den alfabetiska läsningen måste han/hon glömma den logografiska 

läsningen. Nu är bokstäverna inte längre bara former utan har fått en helt annan betydelse 

(Stadler, 1998). Det är nu barnet på riktigt börjar läsa, nu kan de även läsa ord som inte är 

bekanta som visuella bilder. Barnet kan nu koppla bokstaven till dess motsvarande ljud och 

för att kunna göra det kommer barnets fonologiska medvetenhet in, de måste ha kommit till 

insikt i att en bokstav representerar ett ljud som finns i det talade språket (Taube, 2007). 

Stadler (1998) skriver om en del punkter som måste uppfyllas för att man ska kunna läsa 

alfabetiskt. Barnet måste känna igen alfabetets bokstäver och kunna koppla rätt ljud till dessa, 

de måste även komma ihåg ljuden i ordet och i vilken ordningsföljd de kommer. Till sist 

måste de även kunna ljuda ihop de olika ljuden och sedan koppla en betydelse till ordet 

(Stadler, 1998). 

 

Ortografisk läsning 

När barnet kommit till den ortografiska läsningen sker avkodningen automatiskt, de flesta ord 

känns igen som helheter, böjningar och ändelser känns förutsägbara (Stadler, 1998). Enligt 

Taube (2007) har barnet nu samlat på sig bokstavssekvenser genom att ha ljudat sig igenom 

ord och upptäckt likheterna och sedan lagrat informationen i minnet. Barnet behöver inte 

längre sammanljuda utan övergår till att direkt läsa hela ord. Den fonologiska medvetenheten 

är en förutsättning för att barnet ska kunna se sambandet mellan ortografiska mönster och 

dess ljudmässiga motsvarighet (Taube, 2007). Nu när avkodningen sker snabbt och lätt kan 

läsaren rikta all uppmärksamhet på förståelsen. Barnet har i långtidsminnet skapat ett stort 

ortografiskt ordförråd med hjälp av lång erfarenhet av läsning (Stadler, 1998). 

 

Olika teorier kring läsning 

Det finns flera olika teorier om hur man går tillväga vid läsning av en text. Dessa teorier delas 

upp i tre olika grupper: bottom-up teorier, top-down teorier och interaktiva modeller. Bottom-

up teorin går från delarna till helheten. Läsaren läser bokstäverna i orden, omkodar 

bokstäverna, delarna, till ljud för att sedan koppla ordet till dess betydelse. Orden tolkas i 

form av meningar eller texter (helheten) för att till slut få läsaren att förstå. Enligt top-down 
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teorierna går läsningen från helheten till delarna. Läsaren använder sig av förförståelse och 

kontextuell information från den text han eller hon har läst för att sedan göra en hypotes om 

vad som kommer i den följande texten. Enligt de interaktiva modellerna använder sig läsaren 

av både bottom-up och top-down för att förstå texten. Top-dowm påverkar bottom-up 

processen och det som läsaren minns av tidigare läsning kan påverka det läsande som pågår 

(Taube, 2007). Läsaren måste både ha en god språkförståelse och en god avkodningsförmåga 

för att bli en god läsare menar företrädare för interaktiva modeller enligt Taube (2007).  

 

Avkodning och språkförståelse 

Enligt Elbro (2004) finns det två huvuddelar i läsprecessen, nämligen avkodning och 

språkförståelse. Om en av dessa processer fattas kan barnet inte lära sig att läsa (Taube, 

1997). Avkodningen leder till att läsare identifierar orden, man känner igen ordets uttal och 

dess betydelse. Språkförståelsen gör att ordens betydelse i just det textsammanhanget kommer 

till kännedom för läsaren. Avkodning är för eleven en förutsättning för deras läsförståelse, en 

snabb och säker avkodning är avgörande för läsutvecklingen. En snabb och säker avkodning 

handlar inte så mycket om ordens visuella form. Det handlar om att bli medveten om ordens 

stavningssätt, vilka bokstäver orden består av och hur bokstavskombinationer kan låta. Den 

gode läsaren känner igen välkända ord snabbt, detta beror inte på ordets visuella utformning 

utan på dess bestämda bokstavföljd (Elbro, 2004). Taube (1997) skriver att om eleven har 

brister i sin avkodningsförmåga kommer läsförståelsen att bli lidande. Vid en bristfällig 

avkodningsförmåga angriper läsaren texten på ett sätt som gör att hon gissar vad det står. 

Förståelsen av texten kan då bli felaktig om det gissade ordet ändrar textens budskap. En 

automatiserad avkodningsförmåga leder oftast till en ökad läsförståelse (Taube, 1997). 

 

3.3 Kartläggningsscheman 

3.3.1 LUS, läsutvecklingsschema 

Det första läsutvecklingsschemat, LUS, presenterades i slutet av 1970-talet av Allard & 

Sundblad och under de följande 20 åren fann man vissa brister i materialet som man ville 

ändra. Allard och Sundblad omarbetade LUS- schemat tillsammans med en verksam lärare 

som haft synpunkter på materialet, Margret Rudqvist. Resultatet blev ett mer utvecklat och 
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omstrukturerat LUS- schema. LUS är ett bedömningsinstrument och det är inte tänkt som en 

modell för läsundervisning. Syftet är att på ett enkelt sätt synliggöra barnens läsutveckling. 

(Allard, 2001) 

LUS är utformat utifrån all den forskning som finns om hur barn lär sig läsa. Enligt 

forskningen kan man se ett visst mönster som barn följer i sin utveckling till en god läsare 

(Allard, 2001). LUS- schemat består av flertalet punkter (se bilaga 1). Fas 1 visar på barnens 

upptäckt av strategier som används när man läser. När de utvecklat en färdighet i alla dessa 

strategier som krävs för att bli en god läsare då kommer de in i fas 2 där det handlar om att 

förbättra sin läsning (Allard, 2001). 

 

 Fas 1, Utforskande 

I denna fas försöker barnet bland annat förvärva sig läsförmågan i böcker med mycket lite 

text på varje sida och med bilder som stödjer texten. Avkodning kräver i denna fas mycket 

energi och uppmärksamhet av barnet i dess sökande efter budskapet. Denna fas består av 

många steg som barnet ska befästa på vägen till fas 2 (se bilaga1). Dessa steg består bland 

annat av att kunna läsa sitt eget namn, kunna ta hjälp av bokstäver för att avkoda ord, 

växla mellan strategier och läsa 3-4 ord i en text innan de fastnar. I slutet av fas 1 avtar 

koncentrationen på avkodning och med hjälp av mer omfattande texter befäster barnet 

sina lässtrategier (Allard, 2001). 

 

 Fas 2, Expanderande 

Barnet använder nu sig av de lässtrategier de tillägnat sig i fas 1, när de breddar sin 

läsning till böcker med fler sidor och där det bara är texten som hjälper barnet vidare i 

handlingen. Under denna fas uppträder även nya läsfunktioner, dessa läsfunktioner lär sig 

barnet efter att ha skaffat sig en god läsförmåga i löpande text. Det handlar då om att söka 

information, utföra instruktioner och att överblicka texter. Steg att uppnå i denna fas är till 

exempel att kunna läsa flytande med god läsförståelse, att kunna läsa och förstå en 

instruktion och att kunna avkoda textremsan på tv (Allard, 2001). 
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 Fas 3, Litterat läsande 

Med litterat läsande avses ett abstrakt och hypotetiskt tänkande under läsningens s gång. 

Barnet drar slutsatser om händelser som ligger utanför barnets egen konkreta värld av 

erfarenheter. Genom det litterata läsandet kan barnet nå nya dimensioner och på ett 

självständigt sätt läsa skönlitteratur inom olika genrer. Denna fas handlar även om att lära 

sig att förstå faktatexter med hjälp av abstrakt och hypotetiskt tänkande. Genom det 

litterata läsandet kan barnen läsa texter som de inte har tidigare erfarenheter av. De får då 

tillgång till bland annat andra kulturer och andras livserfarenheter, i denna fas ger 

läsningen allmänbildning (Allard, 2001). 

Tre år efter att LUS- schemat kommit ut i en ny upplaga gav Allard & Askeljung (2005) ut ett 

komplement till boken. I detta komplement gör författarna förtydligande och kompletterande 

synpunkter. Focus ligger på fas 2 och de har utvecklat beskrivningen av varje punkt i fas 2, 

detta för att få en bättre överrensstämmelse i lärares bedömningar (Allard & Askeljung, 

2005). 

 

3.3.2 God läsutveckling 

En god start i läsutvecklingen är avgörande för barns fortsatta läsprocess. Mötet mellan barnet 

och lärare under den första läsundervisningen är oerhört viktigt (Taube, 1997) God 

läsutveckling handlar om att skapa möjligheter och att stimulera barnen i deras läsutveckling 

men även att minska de hinder som kan uppstå på vägen. Enligt Lundberg och Herrlin (2003) 

visar forskning att lärare som följer barnens läsutveckling med hjälp av olika metoder visar 

större framgång än de lärare som inte engagerar sig i läsutvecklingen. 

När barnen börjar skolan finns det en mycket stor spridning på hur långt de hunnit i sin 

läsutveckling. Vissa barn känner bara igen ett par bokstäver i alfabetet medan andra barn 

redan kan läsa. För läraren är det oerhört viktigt att ha de barn som inte kommit så långt under 

uppsikt, att följa deras utveckling och vara uppmärksam på signaler som visar på att barnet 

kört fast. Läraren är därför i behov av ett redskap som hjälper dem att följa barnens 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2003). God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2003) kan 

hjälpa läraren med detta. Genom ett individuellt elevschema kan lärare regelbundet markera 

hur långt i sin utveckling eleven har kommit och på så sätt upptäcka de barn som står stilla i 

sin utveckling. Kartläggningen kan användas som underlag i samtal med barnet om deras 
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läsutveckling. Barnet blir därmed delaktigt och känner ett visst ansvar för sitt eget lärande. 

Även i samtal med föräldrar kan denna kartläggning användas för att på ett tydligt sätt visa 

hur deras barn utvecklats (Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

Läsutvecklingens olika dimensioner 

Enligt Lundberg och Herrlin (2003) består ett barns utveckling av läsförmågan av fem olika 

dimensioner (se bilaga 2). De fem olika dimensionerna har sitt eget förlopp men samtidigt 

samspelar de med varandra. Barnet kan befinna sig på helt olika steg i de olika 

dimensionerna. Barnet kan utveckla sig fort i en dimension medan de helt stannat upp i en 

annan. Samspelet mellan de olika sidorna (dimensionerna) under barnets läsutveckling är 

mycket tydlig men ändå är det enligt Lundberg & Herrlin (2003) väsentligt att hålla dem isär 

när man gör en kartläggning över läsutvecklingen. Med hjälp av kartläggningen kan läraren 

då se elevens både starka och svaga sidor, rätt åtgärder blir då lättare att sätta in med ett så 

tydligt underlag (Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

 Första dimensionen - Fonologisk medvetenhet 

Den som läser en text är ute efter att få alla dessa bokstäver att bilda språkljud som kan ge 

en mening eller någon form av betydelse. För att detta ska ske krävs det att läsaren förstår 

att ordet har delats upp i små bitar, i fonem, som sedan betecknats med ett bokstavstecken. 

Detta kallas även för den alfabetiska principen och för barnen är det ett steg i 

läsutvecklingen att ”knäcka den alfabetiska koden” (Lundberg & Herrlin). ”För att förstå 

hur bokstäver kan representera språkljud, krävs att man inser att de talade orden går att 

dela upp i bitar av fonemstorlek” (Lundberg & Herrlin, 2003 s.11). Barnet måste rikta sin 

uppmärksamhet till hur det låter och vad det är för ljud ett ord består av. Det krävs en 

fonologisk medvetenhet att ta detta steg från att innan riktat uppmärksamheten på 

betydelsen. En fonologisk medvetenhet är både en förutsättning och grundläggande för att 

eleverna ska erövra insikten om att man med hjälp av bokstäver kan bygga ord. ”… även 

om ett barn inte har en väl utvecklad fonologisk medvetenhet, kan det komma igång med 

ordavkodningen, vilket i sin tur stimulerar utvecklingen av fonologisk medvetenhet” 

(Lundberg & Herrlin, 2003 s.12). 



15 
 

 

 Andra dimensionen - Ordavkodning 

För att man ska kunna läsa en text måste man kunna identifiera de ord som står skrivna i 

texten. Innan barnen lärt sig att läsa kan många redan identifiera ord som har betydelse för 

dem, till exempel McDonalds. Barnen ser vid denna tidpunkt i utvecklingen orden som 

bilder. När barnet försöker att skriva ord på egen hand, har han eller hon blivit ännu mer 

uppmärksam på de enskilda bokstäverna och dess ordningsföljd. Barnet tar ett stort steg 

när de väl är på väg att knäcka den alfabetiska koden. De kommer plötsligt att besitta en 

kunskap som kommet att hjälpa dem att lära sig nya ord och läsa främmande texter. När 

ordavkodningen finns där är den i behov av mycket mera övning för att det ska kunna gå 

snabbt och automatiskt. En god läsare behöver inta ta hjälp av några ledtrådar vid 

ordavkodningen utan det går automatiskt. Detta är en process som tar lång tid och det 

handlar mycket om att barnet måste möta främmande ord många gånger innan 

avkodningen av ordet kan bli automatiserad (Lundberg & Herrlin, 2003). 

”Ordavkodningen bygger således på att den fonologiska medvetenheten har utvecklats. 

Men den stärks också av läsförståelsen” (Lundberg & Herrlin, 2003 s.13).  

 

 Tredje dimensionen - Flyt i läsningen 

För att barnet ska få flyt i läsningen krävs automatisering men automatisering betyder inte 

flyt i läsningen. Flyt innebär mycket mer är så, det handlar om att kunna läsa en text 

snabbt och felfritt för att klara av att minnas det man läst men också att vid högläsning 

kunna läsa med rätt satsmelodi. En läsare som läser långsamt och knaggligt har mycket 

svårare att förstå innehållet i en text. För att läsaren ska kunna läsa med flyt är det en 

förutsättning att den vet var man ska lägga betoningen och vart i texten man ska pausa. 

Vilket flyt man har i läsningen beror till stor del på hur välkänd texten är för läsaren och 

om läsaren övat på texten innan. Möter en god läsare en text med många främmande ord 

är det stor risk att läsaren mister en del av sitt flyt i läsningen (Lundberg & Herrlin, 2003). 

”... elever som läser flytande kan identifiera ord och förstå samtidigt” (Lundberg & 

Herrlin, 2003 s.14). 
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 Fjärde dimensionen - Läsförståelse 

Vid läsinlärningen kan man inte skilja helt på utvecklingen i de olika stegen. Läsförståelse 

uppkommer inte automatiskt bara för att barnet har lärt sig att avkoda ord. Många barn vet 

redan innan de börjar läsinlärningen att texter/böcker har ett budskap, en betydelse. Innan 

barnet helt har lärt sig att avkoda ord kan de ofta gissa sig till vad det står med hjälp av 

sammanhanget. För läsförståelsen är det är det viktigt att ordavkodningen kan genomföras 

snabbt och utan ansträngning så att läsaren kan få mening i det den läser. Genom att läsa 

mellan raderna gör läsaren upp inre föreställningar med hjälp av bakgrundskunskaper 

(Lundberg & Herrlin, 2003). ”Vi är medskapare och utnyttjar ledtrådar i texten för att få 

fram inre bilder eller föreställningar om den värld som texten behandlar” (Lundberg & 

Herrlin, 2003 s.15). 

 

 Femte dimensionen - Läsintresse 

Lust och glädje är nyckelord inom läsningen, tycker eleven inte om att läsa är det också 

svårt att utveckla läsförmågan. Läsningen ska vara något positivt där eleverna gör 

framsteg och där de själva upptäcker att de blir allt bättre läsare. Det är lärarens ansvar att 

från början låta barnet uppleva läsningen som en nyckel till nya upplevelser, spänning, 

fantasi och glädje. Läsning kräver stor koncentration och uppmärksamhet, vilket leder till 

att läsa kräver energi. Mycket tid måste läggas ned på läsningen både i skolan och i 

hemmet, endast övning kan göra barnet till en bättre läsare. Läraren måste hjälpa eleven 

till en effektiv avkodning och till en automatiserad, flytande läsning som gör dem nytta 

vid läsning av texter som angår dem. Dessa led är viktiga att de hålls jämna för att eleven 

ska bli stimulerad till fortsatt läsning (Lundberg & Herrlin, 2003). ”Läsning är i 

väsentliga delar en färdighet och för att en färdighet ska kunna utvecklas krävs stora 

doser av övning” (Lundberg & Herrlin, 2003 s.16). 

Varje dimension består av ett antal faser (se bilaga 2) som kan beskriva läsutveckling inom 

dimensionen. Faserna ska inte ses som mål utan som kännetecken på att barnet utvecklas i sin 

läsning. Många barn följer inte faserna i ordning utan kan hopa över vissa faser eller rent av 

vara i behov av att gå tillbaka och öva mer på vissa. Lundberg & Herrlin beskriver i sin bok 

God läsutveckling (2003) ett antal övningar till varje fas. Detta ska vara ett stöd för läraren i 

sin undervisning av läsning. 
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4. Metod 

Mitt arbete utgår ifrån den litteraturen som finns med i mina teoretiska utgångspunkter, 

speciellt Nya Lusboken (2001) och God läsutveckling (2003)2 som ligger till grund för SLUS. 

Min studie bygger på den kvalitativa forskningsmetoden och för att få svar på mina 

frågeställningar har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2001). Bryman 

(2001) skriver också att under en semistrukturerad intervju använder man sig av en 

intervjuguide, intervjupersonen kan utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuaren kan ställa 

ytterligare frågor som anknyter till det intervjupersonen sagt (Bryman, 2001). Denna form av 

intervjuer passar in i min form av studie. 

 

Urval 

Bryman (2001) beskriver ett stratifierat urval där man utgår från vissa kriterier som man vill 

ska känneteckna urvalet. Denna urvalsteknik fungerar bara om man har tillgång till 

information som gör att man lätt kan göra detta urval utifrån de förutbestämda kriterierna 

(Bryman, 2001). Denna urvalsteknik passar min studie på det sätt att jag har ett kriterium, att 

personerna måste vara väl insatta i bedömningsmaterialet SLUS. Med det kriteriet vände jag 

mig till fyra personer som är mycket involverade i arbetet med SLUS. En specialpedagog, 

som varit projektansvarig för arbetsgruppen som arbetat fram SLUS. En pedagog som 

tillsammans med kollegor har utformat ett arbetsmaterial till SLUS. Jag har även valt 2 aktiva 

pedagoger som var bland de första att använda SLUS i sitt dagliga arbete med eleverna. 

 

Etik 

Jag använde mig av Brymans (2001) informationskrav och därmed blev ovanstående personer 

som ingår i min studie innan intervjuerna informerade om studiens syfte och att deltagandet i 

studien var frivilligt. Genom samtyckeskravet informerades personerna om deras rätt att 

bestämma över sitt deltagande i studien (Bryman, 2001). Bryman (2001) skriver om 

konfidentialitetskravet där personuppgifterna till dem som ingår i studien behandlas med just 

konfidentialitet. I min studie uppgav jag detta konfidentialitetskrav till de intervjuade 

pedagogerna och alla förblir anonyma. 
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Intervjuerna 

Innan genomförandet av intervjuerna skickade jag via E-post ut en intervjuguide (se bilaga5, 

6 och 7) till de deltagande personerna. De fick då tid att förbereda sig på vad intervjun skulle 

handla om och även vad de skulle vilja framföra under intervjuns gång. Mina 

intervjudeltagare är kopplade till SLUS på olika sätt, därför krävdes det att de fick 

intervjuguider som var olika utformade för att svara upp till mina frågeställningar. Intervjuerna 

skedde enskilt och spelades in med diktafon. Genom inspelning av intervjuerna kan svaren skrivas 

ner så exakt som möjligt och minskar därmed risken för att intervjuaren förvränger svaren i 

sammanställningen. Detta för att reliabilitet ska kunna fastställas och information inte gå förlorad 

(Bryman, 2001). 

De som har deltagit i denna studie är en specialpedagog som varit projektansvarig för 

utarbetande av SLUS samt en pedagog som arbetar på pedagogcentralen och arbetade med 

utvecklandet av arbetsmaterialet till SLUS. De pedagoger som ytterligare blivit intervjuade i 

studien är dels en mycket erfaren pedagog som var en av de allra första att bli introducerad till 

SLUS dels en pedagog som är relativt nyutexaminerad och har precis börjat arbeta med 

SLUS. 
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5. Resultat 

5.1 Mot vilken bakgrund valde man att vidareutveckla LUS och God 

läsutveckling? 

Under flera år har det funnits verktyg som används vid läs och skrivutvecklingen. En av 

projektledarna som varit delaktig i processen att ta fram SLUS anger flera skäl till att 

konstruera ett nytt material. Gruppen som arbetat fram SLUS-schemat bestod av projektledare 

samt åtta pedagoger med erfarenheter av både förskola och högstadium. 

Bedömningsmaterialet har sedan utvecklats av en mindre grupp. 

 

5.1.1 Nedåtgående läsförmåga 

En av de bakomliggande faktorerna som anges är de internationella och nationella rapporter 

som visat på en nedåtgående läsförmåga bland de svenska eleverna.  

”Många nyutexaminerade lärare har bristande eller obefintliga kunskaper om läs- och 

skrivinlärning”. 

Projektledaren ansåg att det var tvunget att genomföra kompetensutveckling inom 

läsutvecklingsområdet på grund av den nedåtgående läsförmågan i kombination med 

nyutexaminerade lärare med bristande kunskaper om läsinlärningen. 

 

5.1.2 Behov av större spann i kartläggning av läsutveckling  

Lundberg & Herrlins kartläggningsschema var ett mycket bra kartläggningsschema där man 

med hjälp av de olika dimensionerna får en profil av barnets utveckling. God läsutveckling 

(2003) sträcker sig däremot bara från skolår 1 till 3 möjligtvis skolår 4. Projektet syfte var att 

skapa ett dokument för att kartlägga barns språkutveckling med Lundberg & Herrlins schema 

som bas. Det fanns ett behov av ett schema som både gick nedåt och uppåt i åldrarna. 

Projektgruppen vidareutvecklade Lundberg & Herrlins schema genom att lägga till fler steg i 

de olika dimensionerna så att schemat sträcker sig från förskolan (se gröna rutor i bilaga 3) 

och även från skolår 4 och uppåt (se röda rutor i bilaga 3). De arbetade även fram en helt ny 

dimension, nämligen språklig utveckling som enbart riktar sig till förskolan. Enligt 
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projektledaren är det viktigt att man ser till barnets läsutveckling redan i tidig ålder och att det 

då är större chans att man inte missar elever som har svårigheter i sin läsutveckling. 

”Läsning är inte bara lågstadielärarnas business utan läsningen är en process som man ska 

vara observant på genom hela skoltiden”  

Pedagogerna framhåller att man arbetar mycket med läsinlärning och läsförståelse upp till 

tvåan möjligtvis trean, sedan tappar man i fyran, femman och sexan. Man har där inte riktigt 

insikten i att man måste fortsätta med läsutvecklingen. Där finns fortfarande mycket kvar att 

göra men även högre upp.  

”4, 5, 6:an har inte riktigt insikten i att man måste fortsätta med läsutvecklingen och 

läsförståelsen. Man tar för givet att nu ska de kunna läsa.” 

SLUS- schemat kommer in som en hjälp i arbetet med detta genom att det sträcker sig ända 

upp i högstadiet. Det finns även ett SLUS- schema för enbart pedagoger (se bilaga 4) där det 

finns en utsatt rekommenderad nivå för de olika årskurserna. Detta ska vara ett 

kvalitetsinstrument som kan bli en del av kvalitetsredovisningen.  

”Det är ett instrument som är både lätt och överskådligt.” 

 

5.1.3 Behov av konkret material 

Projektledarna framhåller också vikten av ett konkret material det vill säga ett arbetsmaterial 

som ska hjälpa till vid bedömningen. Många pedagoger har framfört att det inte finns tid till 

att sätta sig ner och göra ett praktiskt material till de övningar som finns i God läsutveckling. 

Ett mer handfast konkret material skulle också kunna bidra till extra stöd till verksamma 

pedagoger vid läsinlärningen.  

En av pedagogerna fick använda sig av enbart SLUS-schemat innan bedömningsmaterialet 

utvecklades. Pedagogen var då tveksam till om man kunde göra en likvärdig bedömning 

endast utifrån schemat och efterfrågade ett material som komplement till schemat. 

”Pedagogerna gör så pass olika att det är omöjligt att man bedömer barnen på samma sätt.” 

Tanken från början var inte att SLUS- pärmen skulle ges ut av ett förlag, utan att Alvesta 

kommun skulle ha den och att varje arbetslag skulle ha tillgång till den. 
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”Det blev helt plötsligt bara större och större”.  

Det slutade med att Natur & Kultur fick se pärmen och de ville ge ut den. Bilder byttes ut och 

nya texter skrevs. Arbetsmaterialet fick nytt namn, God läsutveckling i praktiken, då 

materialet helt utgår från de gula rutorna i SLUS-schemat som är hämtat från God 

läsutveckling.  

”Nu är materialet format så att man själv ska göra det till sin egen pärm av bladen i boken.” 

 

5.2 Införandet av SLUS i skolverksamheten 

Projektledarna var mycket aktiva vid införandet av SLUS-schemat med tillhörande 

arbetsmaterial. En av projektledarna införde först SLUS på försök på en skola, de hade 

studiecirklar kring materialet. Förvaltningen var mycket positiva till det nya materialet och 

beslutade att alla skulle arbeta med detta. Projektledarna konstruerade då upptryckta pärmar 

till varje arbetslag samt var mycket engagerade i fortbildning i form av studiegrupper ute på 

förskolor och skolor.  

”Vårt uppdrag är att alla har/får kompetens om läsutveckling.” 

 

5.2.1 Upplevelsen av införandet 

Pedagogerna upplevde införandet som mycket positivt och det väcktes en nyfikenhet kring 

det nya materialet. Det fanns också en del frågor från de som under flera år arbetat med LUS 

vad gäller skillnader med det nya introducerade materialet. 

”Vad är det som är nytt? Kommer materialet göra det lättare få det synligt var eleverna 

egentligen är?”   

Utbildningsinsatserna som genomfördes i samband med införandet värderades högt och 

upplevdes som positiva då pedagogerna blev utbildade i materialet och även hade möjlighet 

att diskutera det med andra pedagoger.  

”Det var lättare att få en helhetssyn av materialet när man gick utbildningen.” 
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5.2.2 Första responsen på materialet från verksamma pedagoger  

Pedagogernas första respons på materialet var mycket positiv och de såg stora vinster med att 

använda sig av samma bedömningsmaterial. Vid användning av andra kartläggningsscheman 

fanns det inte ett tillhörande bedömningsmaterial. Detta gjorde då att pedagogerna utgick från 

olika referensramar. Används SLUS-schemat tillsammans med materialet så kan 

bedömningen bli mer likvärdig. 

”Eftersom vi är människor kan bedömningen inte bli exakt likvärdig, bara mer likvärdig.” 

Pedagogerna anser att materialet har varit användbart vid diskussioner om bedömning i olika 

sammanhang. Det har varit ett bra underlag till diskussioner dels kring hur bedömningen 

genomförs dels kring hur långt i utvecklingen man ska kräva att eleven kommit vid vissa 

tidpunkter.  

“Det är ett bra diskussionsunderlag vid stadieträffar”. 

 

5.2.3 Hur var det tänkt att materialet skulle användas? 

Projektledarnas tanke har varit att utveckla ett material som ska underlätta för pedagogerna i 

deras bedömning av elevernas kunskaper. Att utveckla ett material som inte gör schemat till 

ett avprickningssystem utan som ska användas som ett arbetssätt, en del av undervisningen.  

”Det viktiga är att det används som ett stöd i undervisningen.” 

 

5.3 Hur upplever pedagoger arbetet med SLUS i sin dagliga verksamhet? 

I intervjuerna framkom att olika aspekter som var centrala för pedagogerna när de arbetade 

med det nya materialet.  

 

5.3.1 En trygghet  

Som nyutexaminerad pedagog finns det en trygghet att ha SLUS som hjälpmedel och struktur 

vid läsinlärningen och vid bedömningen av elevernas utveckling och färdigheter. Det 
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konkreta materialet har dessutom varit ett extra stöd då det finns exakta uppgifter till de olika 

stegen.  

”Det är klart och tydligt vad eleven ska klara.” 

 

5.3.2  Viktigt för dokumentationen 

Pedagogerna upplever att materialet bidrar till än mer struktur än i tidigare 

läsutvecklingsscheman och samverkan mellan dimensionerna tydliggörs. SLUS är mer 

schematiskt och att det finns fler delmål än i andra kartläggningsscheman. Det är lättare att 

dokumentera och synliggöra den kunskap man som pedagog bär med sig om eleven. Tidigare 

slängdes ofta pappret/kartläggningen när man lämnade över klassen till en annan pedagog. Nu 

måste det ifyllda SLUS- schemat följa eleven från förskolan och upp i skolåren.   

”Jag ser stora vinster med den gröna och den röda biten då man ser det i ett 1-16 års 

perspektiv. Då är det verkligen ett livslångt lärande.” 

En av pedagogerna har fått SLUS ifyllt från förskolan. Genom att SLUS följer eleven blir 

dennes läsutveckling mer dokumenterad steg för steg och det följer eleven under hela 

förskole- och skoltiden även om varje pedagog vid överlämnande behöver göra en egen 

bedömning eftersom det kan finns nyanser i hur man tolkar resultatet. Resultatet blir dock att 

pedagogerna bedömer utifrån samma material och då blir det också en chans att få det mer 

likvärdigt. De anser även att SLUS är ett stöd vid utvecklingssamtalet och upprättandet av 

IUP, Individuell Utvecklings Plan. SLUS visar tydligt dels vilka starka sidor eleven har och 

vad den behöver träna mer på dels vilket som är nästa steg i utvecklingen. 

”När jag skriver IUP skriver jag om barnets starka sidor utifrån SLUS.” 

 

5.3.3 Tidskrävande  

Pedagogerna framhåller dock att det är ganska tidskrävande men att det blir lättare att bedöma 

elevernas kunskaper. Flera steg i schemat är sådan kunskap som pedagogen måste 

uppmärksamma i en observation av eleven. När man använder det som en del av 
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undervisningen underlättar det bedömningen och efter att pedagogen arbetat in sig i materialet 

kan det bli ett stöd i undervisningen.  

”Vissa delar måste man vara uppmärksam på i det dagliga arbetet för att kunna fylla i. Sedan 

måste man hinna notera detta också.” 

 

5.3.4 Vad händer med de elever som inte når målen? 

Pedagogerna anser att de extra steg som finns med i SLUS utöver Lundberg & Herrlins är 

mycket bra, läsutvecklingen ses här som ett livslångt lärande. Ett problem som dock framhålls 

är när det finns elever som inte når upp till kommunens förväntade nivå. Vad händer då? Får 

eleverna extra hjälp av specialpedagog? Pedagogen är frustrerad över detta för svaret blir nej i 

hennes klass. En del av hennes elever ligger under kommunens förväntade nivå men läser för 

bra för att få extra stöttning.  

”När jag har SLUSat och dokumenterat eleverna, vad händer sen?” 

Om det ska vara ett pedagogiskt verktyg men där det inte sedan finns resurser för extra stöd så 

är frågan var den långsiktiga hållbarheten blir och vilka vinsterna blir med materialet. 

 

5.3.5 Vad som ytterligare behövs utvecklas? 

Vid SLUSandet av elever så finns det också frågor. Några av dessa är: Har man en gång fyllt i 

att eleven klarar det, hur ser man om eleven faktiskt backar i utvecklingen? Hur gör man då 

vid ett pedagogbyte? Det är sådana frågor som ibland gör det svårt att använda sig av ett 

kartläggningsmaterial som SLUS. Pedagogerna efterfrågar också mer arbetsmaterial till de 

olika läsutvecklingsstegen, inte bara bedömningsmaterial. Det är pedagogens uppdrag att 

eleverna ska få träna på det de inte kan. Om de inte kan, vad ska man sätta i händerna på dem 

då för att de ska klara det nästa gång?  

”Hur fyller man i en halv ruta, när barnet hoppar eller ramlar ner?” 

Trots dessa frågor tycker pedagogerna att SLUS- schemat och SLUS- pärmen är ett bra 

material för att dokumentera elevers språk- och läsutveckling.  
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6. Analys/Diskussion 

6.1. Vikten av dokumentation och likvärdig bedömning 

Enligt Lundberg & Herrlin (2003) är skolans viktigaste uppgift att se till att alla barn kan läsa 

men även att de ska kunna förstå och använda sig av texter. Även Lgr 11 nämner vikten av att 

erövra sådana kunskaper som är nödvändiga för en fortsatt utbildning. Alla informanterna 

poängterar vikten av att dokumentera elevernas utveckling dels för att veta var de befinner sig 

dels för att veta vilket steg man ska ta näst. Genom dokumentation synliggör man vart eleven 

befinner sig i sin utveckling, man kan då som pedagog även se om de står stilla på samma steg 

under en lång tid. Som Lundberg & Herrlin (2003) skriver handlar det även om att minska 

hinder som kan uppstå på vägen i elevens läsutveckling. Studien visar att pedagoger 

efterfrågar material som ska stötta dem i sin bedömning av eleverna och bidra till en mer 

likvärdig bedömning mellan pedagoger/skolor. Genom ett schema som SLUS med tillhörande 

bedömningsmaterial upplever pedagogerna en större möjlighet till en mer likvärdig 

bedömning. De elever som inte når upp till den rekommenderade nivån ska då få extra stöd 

för att ha möjlighet att nå nödvändiga kunskaper. Dock så upplever pedagogerna att det inte 

finns möjlighet att stötta alla dessa elever genom till exempel specialpedagog. Tanken med 

den rekommenderade nivån faller i och med att resurserna inte finns där.  

 

6.2 SLUS - ett aktuellt material 

God läsutveckling av Lundberg och Herrlin (2003) har verkligen slagit igenom och boken 

används som underlag i ett flertal kommuner. Det bevisar att God läsutveckling (2003) är 

aktuell och det är ett material som rekommenderas till nyutexaminerade pedagoger. Enligt 

Frost (2002) och Høien & Lundberg (1999) är den fonologiska medvetenheten nödvändig för 

att kunna förstå vårt skriftsystem och för att kunna bli en framgångsrik läsare. I God 

läsutveckling (2003) finns denna dimension av läsutvecklingen med och Lundberg & Herrlin 

följer därmed forskningen inom området. De pedagoger som jag i min studie intervjuat har 

också de sett boken som det nya kartläggningsschemat, de anser att den är lätt att sätta sig in i 

och är överskådlig. Projektledaren för SLUS tog detta schema ett steg längre och lade till de 

extra stegen, både nedåt i förskolan och uppåt i högstadiet och det resulterade i SLUS. 

Pedagogerna anser att SLUS är ett schema som verkligen är tänkt för ett livslångt lärande då 

det följer barnet under hela sin tid i förskola/skola. SLUS är mycket överskådligt då du som 
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pedagog har allt på ett och samma papper och det är lätt att fylla i. Pedagogen har själv 

tillgång till ett SLUS- schema som inte är ämnat för varken elev eller förälder. På detta 

schema finns det en utsatt rekommenderad nivå som både Älmhults kommun och Lundberg & 

Herrlin (2003) använder sig av för de olika årskurserna. Enligt pedagogerna fungerar det 

utmärkt att ha SLUS-schemat (utan utsatt rekommenderad nivå) tillsammans med eleven, 

denne blir då medveten om de mål som han/hon arbetar mot och därmed sitt eget lärande. I en 

av de medverkande pedagogernas klassrum har varje elev sin egen pärm med bland annat sitt 

eget SLUS-schema, lättillgängligt för eleven. Pedagogerna ser fördelarna med att ha med 

SLUS-schemat på utvecklingssamtalet för att det ger ett bra underlag för samtal mellan elev, 

lärare och föräldrar. Om eleven själv är väl insatt i sitt eget schema kan de själva berätta om 

vad de har uppnått och vilka mål de strävar mot just nu. 

 

6. 3 Fördelar med ett väl inarbetat kartläggningsmaterial 

Den relativt nyutexaminerade pedagogen ser stora vinster med att ha ett väl fungerande 

kartläggningsmaterial att använda sig av - varje enskild elev blir sedd och kartlagd och utifrån 

det arbetar man sedan vidare. Risken att man missar någon elev som inte utvecklas i en 

önskvärd takt minskar med ett sådant material. Materialet blir ett levande arbetsmaterial som 

följer eleven under lång tid. Älmhult och Alvesta är på rätt väg när det gäller detta. Om det 

som i Älmhults kommun finns ett politiskt beslut att använda SLUS som projektledaren 

berättade, så är det viktigt att alla berörda pedagoger verkligen känner till och behärskar 

materialet så det blir det behjälpliga verktyg som det är tänkt att vara. De kurser som 

projektledarna har genomfört leder till att materialet blir introducerat på samma sätt för alla 

pedagoger. Detta kan leda till att SLUS-materialet används på ett sätt där alla elever blir 

bedömda på lika villkor. Det finns många fördelar med att kommunen har bestämt att 

materialet ska användas av alla pedagoger på alla skolor i kommunen. Om eleven byter skola 

kan mottagande pedagog se precis var eleven befinner sig och vad det är som den behöver 

arbeta med. En annan fördel är, som projektledaren hoppas på, att man kan fånga upp alla de 

elever som kan få det svårt i läsutvecklingen redan vid en tidig ålder och att man med tidiga 

insatser kan förebygga de eventuella läs- och skrivsvårigheter som kan uppstå.  
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6.4  SLUS- ett bredare sätt att se på läsutveckling 

När pedagogerna jämförde SLUS med LUS kunde de se stora skillnader. LUS med sina 19 

punkter i endast en dimension visar på ett mycket smalt sätt att se på läsning. Allard m.fl. 

(2001) menar att man kan se ett visst mönster som barn följer i sin läsutveckling. Men de 

beskriver inget om att det finns en bredd inom varje punkt i deras LUS-schema eller att det 

finns barn som inte följer punkterna i ordning utan hoppar mellan dem. LUS är bra men som 

Lundberg & Herrlin (2003) visar med sitt schema så finns det många fler delar inom varje 

punkt i LUS. Genom att se fler dimensioner i barns läsutveckling är det lättare att upptäcka 

vad det är barnet fastnar på, vilken dimension det är och vad det är som barnet behöver öva 

på. Istället för att öva på allt igen kan man gå in och öva på ett specifikt område. Taube (2007) 

skriver om hur stor vikt även motivationen har för läsutvecklingen. Om inte läsaren är 

motiverad kan hon heller inte lära sig läsa (Taube, 2007). Att man som elev tydligt kan följa 

och se sin utveckling i SLUS-schemat kan vara motivationshöjande. Eleven är då medveten 

vart man befinner sig och vad man ska träna på för att komma vidare. Det är 

motivationshöjande för de elever som hela tiden går framåt men för de elever som står stilla 

kan det vara svårt att bli motiverad. Pedagogerna upplever att eleverna är intresserade av vilka 

stegen är och kan själva kommentera att nu kan vi fylla i en ruta till. 

Enligt forskning är barnet inte tvunget att gå igenom alla stadier för att nå en god läsförmåga, 

barnen har olika vägar att gå för att nå målet. Viktigt är då att se att det är okej att barnet 

hoppar i sitt läsutvecklingsschema så länge barnet utvecklas i sin läsutveckling. 

 

6.5 Konkret arbetsmaterial till SLUS-schemat 

Något annat som skiljer LUS, God läsutveckling och SLUS åt är att det nu finns ett konkret 

arbetsmaterial till SLUS. Materialet gör det lättare för pedagogen att veta vad de olika rutorna 

innebär, vilket mina intervjupersoner bekräftar. Materialet kan användas på olika sätt och med 

olika svårighetsgrad som en av pedagogerna gör. Hon anpassar materialet efter vilken elev det 

är som hon ska bedöma. Det även lätt att föra in dessa bedömningstillfällen i det dagliga 

arbetet. För en erfaren pedagog känns detta nog inte som något svårt, det liknar de andra 

kartläggningsscheman som de tidigare använt. För en relativt nyutexaminerad pedagog kändes 

det att det tog mycket tid och arbete i uppstarten men att det blir mer lättarbetat desto mer 

insatt man blir i materialet. Det finns ändå en del frågetecken i materialet och det beror på att 
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pedagoger måste vara kritiska till det material de använder, det betyder att pedagogen är väl 

insatt i materialet. Vikten av att kunna sitt material är mycket stor och det lyfter alla upp i 

intervjuerna. För att kunna bedöma och att kunna ge en korrekt bedömning krävs det att man 

kan sitt material, vilken ruta som kommer näst och vad det är som krävs av eleven i just den 

ruta man bedömer.  

 

6.6 Elevers nedåtgående läsning i Sverige 

Rapporter visar tydligt att svenska elevers läsning går nedåt, hela tiden tappar Sverige 

gentemot andra länder i världen och vad beror det på. Jag skulle vilja sammanfatta detta 

arbete genom att skriva det en av projektledarna sa till mig i slutet av intervjun, att med SLUS 

försöker hon kompensera för det som högskolorna missar i utbildningen av sina lärare. Detta 

är verkligen värt att fundera över, hur mycket kan nyutexaminerade lärare om 

läsutvecklingen? Måste man utveckla ett material för att nyutexaminerade lärare ska kunna 

hjälpa eleverna i sin läsutveckling? Sverige bör öppna upp sig för influenser även utifrån när 

det gäller läsutvecklingen, det finns länder som kommit mycket längre än oss inom detta 

område. Desto mer forskning som sker och om utvecklingen inom detta område kommer att 

fortsätta så tror jag att SLUS är ett steg i rätt riktning mot ett mer övergripande material.   

 

6.7 Begränsningar i studien och förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha avslutat mitt arbete om SLUS ser jag flera saker som begränsat mig i min studie. 

Då jag endast intervjuade lärare på samma skola som en av projektledarna arbetar på hade 

upplevelserna av materialet kanske varit annorlunda för lärare på en annan skola. Hur en 

pedagog egentligen går tillväga när de SLUSar en elev är en annan aspekt som också kunde 

varit med i studien. Studien hade fått en större bredd om man inkluderat detta. 

Något som hade varit intressant för fortsatt forskning är att koncentrerat sig på Älmhults 

arbete med SLUS. Att under en längre tid följa Älmhults kommun för att se hur arbetet med 

SLUS fortgår, om materialet blir till det kvalitetsinstrument som de skulle vilja. Hur kommer 

man att slussa in alla nya pedagoger i arbetet med SLUS? Kommer utbildningen av pedagoger 

fortsätta i samma regi som tidigare? 
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Bilaga 5.  Intervjuguide projektledare för utvecklandet av SLUS-schemat 

1. Hur kom det sig att du började utveckla stegen på Lundbergs schema? Hur gick tankarna 

innan du började med detta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Varför kände du att LUS och God läsutveckling inte var tillräckligt som 

läsutvecklingsschema? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Var det något som fattades alternativt inte var bra? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Vad har det inneburit för dig att förmedla SLUS i Älmhults kommun? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Hur har du tänkt att pedagoger ska använda sig av SLUS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Jag har hört talas om veteranlärare. Är detta ännu ett led i arbetet med läs- och 

skrivutveckling? Vad innebär veteranlärare? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Hur arbetar du som specialpedagog med SLUS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Vilken respons har du fått från verksamma pedagoger ute på fältet? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Bilaga6.  Intervjuguide projektledare för utvecklandet av materialet 

5 Hur kom det sig att ni började utveckla SLUS? Hur gick tankarna innan? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6 Varför kände ni att LUS och God läsutveckling inte var tillräckligt som 

läsutvecklingsschema? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7 Var det något som fattades alternativt inte var bra? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8 Hur ser SLUS ut? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9 Hur har ni tänkt att pedagoger ska använda sig av SLUS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10 Vad finns det för material till SLUS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11 Hur kommer det sig att ni har samarbetat med Älmhults kommun? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12 Har pedagoger i Alvesta kommun börjat arbeta med SLUS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13 Känner du att pedagogerna använder materialet på det sätt som ni tänkt er? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14 Arbetar du själv aktivt med SLUS? Hur upplever du det? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15 Vilken respons har ni fått från verksamma pedagoger ute på fältet? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 7.  Intervjuguide verksamma pedagoger 

1. Hur har du blivit introducerad till SLUS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Har du själv valt att använda SLUS? I så fall, vad var det som gjorde att du ville använda 

dig av detta bedömningsmaterial? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Känner du att SLUS på något sätt är bättre än LUS och God läsutveckling? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Hur upplever du detta nya material? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Känner du att det fattas något i SLUS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


