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

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

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

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

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

tionellt perspektiv som på det individuella planet. 
Det är väl känt bland lågstadielärare att elever 

som inte uppnått en relativt säker avkodning i slu-
tet av första klass försämrar sin läsfärdighet under 
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sommarlovet. Dessa elever får sedan ägna de första 
månaderna i årskurs två till repetition. Därmed ökar 
gapet ytterligare till de kamrater som snabbt har 
kommit igång med en mer självständig läsning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Många skolor har tack vare rutinmässiga kartlägg-
ning goda kunskaper om vilka elever som behöver 
extra stöd. Den stora knäckfrågan för lärarna på 
dessa skolor är istället att veta hur detta stöd kan 
se ut i praktiken. För när det kommer till kritan hand-
lar likvärdighet inte om att alla skolor genomför exakt 
samma slags kartläggning. Likvärdighet handlar snara-
re om att alla elever ska ha samma rätt till adekvat 
stöd, oavsett vilken kommun eller skola de går i.    
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