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

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

• Namnge bokstäver versaler och 
gemener.

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

kunna en tredjedel av uppgifterna från avstämning B, 

som är den förväntade nivån för åk 2.

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

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

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

Skolverkets 
bedömningsstöd – ett 
alltför grovmaskigt nät

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

Susann Rådström Drougge, specialpedagog

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

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

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

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

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

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

Resultaten för LäsKedjor visas i tabell 1 nedan.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Tabell 1. 
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Ge synpunkter på bedömningsstödet
Har du erfarenheter av bedömningsstödet? Svenska 
Dyslexiföreningen vill gärna ta del av dina synpunkter. 
Mejla till tidskriftens redaktör Susanne af Sandeberg, 
susanne@dyslexiforeningen.se. 

  

  

    Ny läsforskning visar- 

 

FonoMix ger resultat! 

  

    FonoMix �ar nu in��� i �nnu en forsknin��             
F‐klasser, som undervisats med FonoMix, 
visade större framsteg i såväl ordavkodning 
som fonologisk medvetenhet i jämförelse 
med klasser med annan metodik.         

Appar:                                                
FonoMix 1 för förskola                   
FonoMix 2 för f‐klass spec, 

FonoMix satser för förskola, F‐klass, skola, spec, sva 

  tel 0380‐13667  www.fonomix.se  info@fonomix.se      
      FonoMix  Munmetoden 

Svenska Dyslexiföreningen
 inbjuder till utbildningskonferens

Svenska Dyslexiföreningen, Surbrunnsgatan 42, 1 tr. ö.g  
113 48 Stockholm 08-43746239 kansliet@dyslexiforeningen.se

Program och anmälan
www.dyslexiforeningen.se

15 mars 2018 
ABF-huset, Stockholm

 Goda grunder - 
lyckosam läsning

Intressant för förskollärare, pedagoger förskole-
klass, speciallärare/specialpedagoger, lärarstuden-
ter, talpedagoger, logopeder, logoped- och lärarstu-
denter, elevhälsan, förskolechefer, skolledare m fl.

Djurparken förstärker de gemensamma 
lekarna i Bornholmsmodellen.

Djurparken är ett roligt spel som övar  
färdigheten att segmentera ord i fonem.  

Djurparken omfattar två olika spel. Det består  
av fyra spelbrickor, bildkort, markörer och spel
pjäser. Samtliga kort föreställer bilder på djur,  

som alla är ljudenligt stavade.  Djuren omfattar 
alltifrån två – till fem ljud; från ko till bäver.  

Till båda spelen används bildkorten.  
I det ena spelet läggs rätt antal markörer ut på 

spelbrickan. På bak sidan av en av brickorna finns 
spelet Ormen.

www.bornholmsmodellen.se
© Ingrid Häggström
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