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Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och skrivutveck-
ling är obligatoriskt i årskurs 1. Syftet 
är att följa upp elevens kunskaper i 
läs- och skrivutveckling och att under-
lätta lärares bedömning om en elev är 
i behov av extra anpassningar eller av 
ytterligare stimulans.

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

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

elever som är i behov av extra anpassningar? 

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

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

Svar från Skolverket 
angående Bedömnings-
stödet i årskurs 1
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Svenska Dyslexiföreningen har fått en hel del signaler från lärare om att Skolverkets 
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 inte fungerar som det var 
tänkt. I nr 4/2017 och 1/2018 har också två av tidskriftens läsare, Susann Rådström 
Drougge och Inger Fridolfsson, skrivit varsin artikel med kritiska synpunkter på 
Bedömningsstödet. Svenska Dyslexiföreningen har bett Skolverket om förtydliganden. 
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bland annat en fråga till lärare om huruvida fler 
elever fångades upp än vad som skulle ha varit fallet 
utan bedömningsstöden och ca 64 procent svarade 
att så var fallet i stor eller mycket stor utsträckning.

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

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

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

eller Simple View of Reading. Varför?

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

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

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

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

• Sid 19. Det finns en form av insats för 
barn och ungdomar med dyslexi som har 
vetenskapligt underlag. Den kallas phonics 
på engelska. Vi har inte motsvarande term på 
svenska, men phonics innebär bl.a. att barnet 
tränar sambandet mellan fonem (språkljud) 
och grafem (bokstäver) på ett strukturerat sätt. 
Ofta börjar träningen på en mycket grundläg-
gande nivå med fonemisk medvetenhet och en 
enkel fonem–grafem-koppling för att succes-
sivt övergå till mer avancerade principer om 
skriftspråket. Insatsen har visat sig stärka 
barnets förmåga att läsa korrekt och snabbt 
samt förbättra stavning, läsförståelse och 
fonologisk medvetenhet. 
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• Sid 26. Rapporten ger vetenskapligt stöd 
för att strukturerad träning av fonem– 
grafem-koppling har positiv effekt på att 
förbättra läsförmåga, stavning, läsförståelse, 
läshastighet och fonologisk medvetenhet jäm-
fört med ordinarie undervisning.

Varför nämner inte Bedömningsstödet dessa slut-
satser? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För årskurs 1 gäller att Avstämning A i bedöm- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11Svenska Dyslexiföreningen 2018 / nr 2

Regeringen ger Skolverket 
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kartläggningsmaterial 
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Läs mer!  
Följande finns att ladda ner: 

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