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Sammanfattning 

Denna kvalitativa innehållsanalys utgår ifrån två bedömningsmaterial med fokus på årskurs 4–6, 

Diagnostiska material för analys av läs- och skrivförmåga (DLS) och Nya språket lyfter!. Dessa 

representerar ett reduktionistiskt- samt ett holistiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling. Syftet med 

studien är att undersöka vilka förutsättningar dessa material har för bedömning av elevers läs- och 

skrivkompetens. Genom att undersöka vilka karaktärsdrag och perspektiv som kommer till uttryck 

samt hur materialen förhåller sig till spänningsfältet mellan summativ och formativ bedömning gjordes 

en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats.  

Resultaten visar återkommande att vilket perspektiv på läs- och skrivinlärning som materialen bygger 

på är avgörande för vilka möjligheter de ger för bedömning. Bedömningsmaterialen är således 

konstruerade efter vilka kunskaper som författaren vill synliggöra. DLS, som är ett reduktionistiskt 

material, ger möjlighet att snabbt samla in mätbara data av ett begränsat kunskapsinnehåll och är lätt 

att administrera och utvärdera. Nya Språket lyfter!, som är ett holistiskt material, möjliggör en mer 

heltäckande bedömning av elevernas färdigheter som även synliggör deras progression. Det har även 

ett formativt syfte, både genom att förtydliga nästa steg i lärandet och att ge stöd till lärare för att 

utvärdera den egna undervisningen. DLS har sin tyngdpunkt i den summativa bedömningen även om 

den till viss del kan användas formativt i den bemärkelse att läraren kan forma sin undervisning utifrån 

vad testresultaten visar. De olika bedömningsmaterialen, beroende av deras perspektiv, har därmed 

olika förutsättningar för bedömning om elevernas läs- och skrivkompetens vilket lärare och 

speciallärare bör vara medvetna om och ta i beaktning vid val av material. 

Nyckelord 
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Förord  

Under arbetets gång har vi, Elin Bengtsson och Martina Kara, haft ett väl fungerande samarbete. För 

att underlätta processen har vissa delar av innehållet delats upp. I bakgrunden har Elin haft huvudfokus 

på holistiskt perspektiv, fyra generationer av bedömning, summativ bedömning, formativ bedömning, 

bedömningars trovärdighet och tillförlitlighet och Nya Språket Lyfter!. Martina har haft fokus på 

reduktionistiskt perspektiv, studier om kartläggningsmaterial, DLS samt metoden. Vid arbetet med 

resultatet och analysen av bedömningsmaterialen har Martina haft ett fortsatt övervägande fokus på 

DLS och Elin på Nya Språket lyfter!. Styrkan vi upplevt med uppdelningen av materialen var att det 

genererade givande diskussioner där vi kunde ha fokus utifrån respektive perspektiv. Vi har även gått 

in i varandras analyser för att fördjupa dem ytterligare och för att skapa samsyn, vilket har ökat 

objektiviteten i studien. Under hela processen har vi som författare alltid diskuterat igenom alla steg i 

förväg och kontinuerligt stämt av med varandra. Arbetet med inledning, resultat och diskussion har 

genomförts gemensamt på plats.  

Avslutningsvis vill vi passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Kajsa Falkner för all 

konstruktiv feedback som har fört arbetet framåt. 
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Inledning 

Under utbildningens gång på Speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling 

har flera kurser berört det reduktionsistiska- och holistiska perspektivet som mynnar ut i olika syn på 

vad det innebär att kunna läsa och skriva. Under näst sista terminen på utbildningen låg dessutom ett 

stort fokus på olika bedömningsmaterial och på frågan; vad är ett bedömningsmaterial? Under detta 

arbete blev det tydligt att det inte fanns en entydig bild av vad ett bedömningsmaterial är, utan att olika 

bedömningsmaterial i viss bemärkelse är olika saker beroende på vilket perspektiv de vilar på. Vår 

upplevelse är även att många yrkesverksamma som vi har mött i skolan inte är medvetna om att det 

finns ett perspektiv bakom varje bedömningsmaterial och att det i sin tur påverkar vilken information 

materialen kan bidra med och hur de kan användas i verksamheten. Detta kan medföra att en rad olika 

tester genomförs men att resultaten blir liggandes och inte används för att utveckla varken elevernas 

lärande eller undervisningen. I denna studie vill vi således undersöka och föra en kritisk diskussion 

kring vilka möjligheter och hinder olika bedömningsmaterial har för bedömning av elevers läs- och 

skrivkompetens. 

Skolan har i uppdrag att följa elevers kunskapsutveckling för att kunna informera eleven själv och 

hemmet om hur elevernas utveckling går, samt att anpassa undervisningen för varje elevs behov 

(Skolverket, 2017). Även skollagen föreskriver att om en elev befaras att inte nå kunskapskraven inom 

ramen för undervisningen ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Resultatet av 

nationella prov, uppgifter från lärare och övrig skolpersonal samt eleven själv eller elevens 

vårdnadshavare kan således bidra med insikt om elevers eventuella behov av stöd (Skollagen, kap 3, 5 

§). Skollagen indikerar därmed att nationella prov eller lärarens omdöme har likvärdig betydelse vid 

bedömningen om elever är i behov av extra stöd för att klara av undervisningen. Det finns inget i 

skollagen eller läroplanen som framhäver en användning av ytterligare externt tillverkade 

bedömningsmaterial på mellanstadiet. Trots detta förefaller det idag vara praxis att skolor använder sig 

av bedömningsmaterial för att kunna bidra med, vad som förefaller vara, en trovärdig bedömning av 

elevers läs- och skrivkompetens (Pehrsson & Sahlström, 1999).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten publicerade 2013 ett stöd för skolor i arbetet med att identifiera 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Materialet består bland annat av en översikt av 71 olika 

pedagogiska utredningsmaterial. Wedin (2010) lyfter att:    

”Sällan har bedömningsmetoderna i sig ifrågasatts eller testen som sådana varit föremål för analys, 

utan fokus har varit på de elever som lyckats mindre bra i testen och som har uppnått låga resultat.” 

(Wedin, 2010, s.219)  

Med utgångspunkt i dessa insikter kommer denna studie vidare undersöka två utav de pedagogiska 

utredningsmaterial som specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) presenterade, Diagnostiska 

material för analys av läs- och skrivförmåga (DLS) och Nya Språket lyfter!, där fokus kommer ligga 

på vilka möjligheter och hinder de ger för bedömning. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka olika förutsättningar DLS och Nya språket lyfter! ger för 

bedömning av elevers läs- och skrivkompetens. 

Frågeställningar  

1. Vilka karaktärsdrag kommer till uttryck i DLS respektive Nya språket lyfter!? 

2. Vilka perspektiv på läs- och skrivinlärning kommer till uttryck i materialen?  

3. Hur förhåller sig materialen till summativ och formativ bedömning? 



4 

 

Tidigare forskning  

För att ge en bakgrund till analys av bedömningsmaterialen kommer två perspektiv på lärande 

presenteras följt av ett ramverk för att förstå bedömning och bedömningens historia. Därefter redogörs 

för ytterligare aspekter av summativ och formativ bedömning samt studier om bedömningsmaterial 

och dess validitet och reliabilitet. Avslutningsvis presenteras de material som ingår i studien, det vill 

säga DLS och Nya Språket lyfter!.  

I studien hänvisas det vid flera tillfällen till lärare vilket syftar till den undervisande pedagogen och 

kan således vara både lärare och speciallärare/specialpedagog.  

Reduktionistisk och holistisk syn på lärande  

Teoretiska perspektiv på lärande har stor inverkan på synen på läs- och skrivutveckling. I denna studie 

kommer begreppen reduktionistiskt- och holistiskt perspektiv användas. Det finns flera snarlika 

begrepp som går in i dessa även om de inte kan ses som synonyma.  

Anledningen till att begreppen reduktionistiskt- och holistiskt perspektiv används i studien är den 

tydliga kopplingen mellan begreppen och hur läs- och skrivutveckling kan beskrivas. Ett 

reduktionistiskt perspektiv bygger på att ett komplext innehåll kan delas upp i mindre beståndsdelar 

och läras in var för sig där delarna tillsammans bildar helheten. Ett holistiskt perspektiv tar avstånd 

från det reduktionistiska och utgår istället från att ”helheten är större än summan av delarna” 

(Pehrsson & Sahlström, 1999, s. 6).  

Begrepp som är förknippade med läs- och skrivutveckling utifrån dessa perspektiv är bottom-up- och 

top-down-modellen, där den försa är reduktionistisk och den andra holistisk. Bottom-up-modellen 

bygger på att bokstäver ljudas samman och bildar ord som helhet. Top-down-modellen bygger istället 

på att läsaren kan dra nytta av yttre ledtrådar, det kan vara allt från illustrationer, sammanhang, och 

språklig kunskap om grammatik (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). I följande två stycken ges en 

överblick av perspektivens konsekvenser för läs- och skrivundervisning.     

Läs- och skrivundervisning utifrån ett reduktionistiskt perspektiv  

The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986 i Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015) 

förklarar att läsning kan förklaras som: läsning = avkodning x språkförståelse. Enligt detta synsätt 

behövs både en god avkodningsförmåga samt god språkförståelse för att uppnå god läsförståelse. 

Ordavkodning och språkförståelse anses därmed vara separata delar och utvecklas var för sig (Taube, 

Fredriksson & Olofsson, 2015). Det läggs större fokus på ordavkodning i början av skolåren medan 

språkförståelsen blir viktigare/får större utrymme när eleverna nått en senare fas i läsutvecklingen 

(Oakhill, 2017). Först när eleven har förvärvat en automatiserad färdighet i fonologisk medvetenhet, 

det vill säga att forma bokstäver och urskilja dess språkljud samt kombinera dessa i olika 

kombinationer påbörjas skrivundervisningen.  

Skrivning kan på motsvarande sätt förklaras med hjälp av: skrivning = inkodning x 

budskapsförmedling, det vill säga produkten av stavning och tankebyggande (Juel, Griffit & Gough, 
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1986 i Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Läs- och skrivmodellerna är generella men dess 

beståndsdelar anses vara beroende av elevernas ålder och läsutvecklingsnivå. Inlärning sker således i 

en linjär riktning med en tydlig strukturerad progression från det enkla till det komplexa, det vill säga 

från delar till helhet. Elevens korttidsminne och metakognitiva förmågor anses också vara avgörande 

vid utvecklandet av skrivförmågan då mentala resurser frigörs och kan användas för mer komplexa 

lingvistiska och kognitiva processer ju mer färdigheterna automatiseras (ibid). 

Läs- och skrivundervisning utifrån ett holistiskt perspektiv 

Inom ett holistiskt perspektiv anses det vara lika naturligt för barn att lära sig läsa och skriva som att 

tala. Språklig utveckling kan ses som både personlig och social och skriftspråket utvecklas när det 

muntliga inte räcker till i det sociala livet (Goodman, 1996). Utifrån ett holistiskt perspektiv börjar 

barn utveckla sin skriftspråkliga kompetens långt innan de börjar skolan eftersom de möter 

skriftspråket långt innan dess. Utifrån det är det viktigt att lärare bygger på de kunskaper eleverna 

redan har när de börjar skolan istället för att endast utgå från styrdokument (ibid).      

Att utgå från vad eleverna kan i undervisningen anses göra att eleverna utvecklar sitt självförtroende 

vid textanvändning. Dessutom får det lärare att undvika undervisning som bygger på en tro att 

elevernas utveckling är linjär och sker i förutbestämda steg (McNaughton, 2014), utvecklingen ses ur 

ett holistiskt perspektiv som individuell.  

För att barn ska lära sig behärska skriftspråket finns det olika delar de behöver utveckla; fonologi, 

ordförråd och grammatik. Eleverna ska dock inte lära sig behärska delarna var för sig eftersom de då 

inte representerar språkets verkliga uppbyggnad (Goodman, 1996). Endast när språket förekommer i 

sin sanna form anses eleverna kunna lära sig att förstå text genom att utnyttja alla dess ledtrådar för att 

med minsta möjliga ansträngning skapa förståelse (ibid).    

När det kommer till skrivundervisning ur ett holistiskt perspektiv lyfts vikten av att skriva mycket och 

att få lära sig skriva så som författare skriver, där ett stort fokus ligger på innehållet och stilen (Calkins 

& Ehrenworth, 2016). För att eleverna ska utveckla sin förmåga att skriva en viss typ av text är det 

viktigt att visa eleverna goda exempel skrivna av riktiga författare och låta eleverna uppmärksamma 

språkliga drag. Det anses vara viktigt att låta eleverna träna i autentiska sammanhang, ge explicita 

instruktioner med tydliga mål och att ge eleverna feedback med möjlighet till revidering (ibid).  

Dessa perspektiv på läs- och skrivinlärning kommer i grunden från olika kunskapstraditioner med 

olika syn på lärande och kunskap. Traditionerna har ändrats över tid och har då påverkat 

bedömningars utformande. 

Fyra generationer av bedömning  

Guba och Lincoln (1989) menar att det inte finns en sammanhållen bild av bedömning utan att det har 

sett olika ut över tid och att det är ett fenomen i ständig förändring. Dessutom tydliggör de hur olika 

sorters bedömningar används i olika sammanhang och med olika syften. För att förtydliga detta har 

Guba och Lincoln (1989) skapat en modell med fyra generationer av bedömning. 

Första generationens bedömning benämner Guba och Lincoln (1989) som mätningarnas generation. 

Denna generationen av test och mätningar grundar sig i strävan efter effektivisering av bedömning och 

undervisning för att kunna lära ut mer på kortare tid. Stavningstest som administrerades av en person 

och som genomfördes på många skolor är ett exempel på hur det började i USA redan i slutet på 1800-

talet. Strax därefter, under tidigt 1900-tal, utvecklades de första IQ-testen i Frankrike med syftet att 
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sortera ut elever med intellektuella funktionsnedsättningar så att de inte skulle försvåra lärandet för 

“normala” barn. Efter första världskriget utvecklades andra generationens bedömning, även kallad för 

den beskrivande generationen (Guba & Lincoln, 1989). Den nya formen av bedömning som syftade 

till att beskriva styrkor och svagheter uppkom för att möta nya krav som nya kursplaner innebar, samt 

för att säkerställa att elever lärde sig det som lärarna hade för avsikt att lära ut. Den tredje 

generationens bedömning utvecklades tidigt under andra hälften av 1900-talet till att bli mer dömande. 

Denna generation skapade ett behov av mål som kunde vara utgångspunkten för det som skulle 

bedömas (ibid).  

Dessa tre generationer har flera brister enligt Guba och Lincoln (1989). En av bristerna är starkt 

kopplade till maktutövande. De menar att bedömningarna var utformade för att tjäna uppdragsgivarna, 

vilket innebar att uppdragsgivarna själva inte kunde hållas ansvariga för svårigheter eller problem. 

Vidare menar Guba och Lincoln (1989) att bedömningarna saknade kontext vilket gjorde att resultaten 

allt för ofta inte var användbara i ett sammanhang. Dessutom sattes stor tilltro till kvantitativa data 

som var enkel att mäta. Samtidigt ansågs bedömningarna presentera en sanning eftersom de var 

vetenskapligt utformade och ansågs vara fria från värderingar (Guba & Lincoln, 1989).  

Fjärde generationens bedömning tar hänsyn till intressenternas bästa och bygger på ett 

konstruktivistiskt lärandeperspektiv och en hermeneutisk metod (Guba & Lincoln, 1989). Det innebär 

att hänsyn tas till alla inblandade och inte minst till de som är utsatta och som ska bedömas. Dessutom 

anses kunskap skapas i sociala sammanhang och en bedömningssituation anses inte kunna isoleras 

från detta sammanhang. Fjärde generationens bedömning skapar enligt Guba och Lincoln (1989) ofta 

fler frågor än vad som besvaras. Bedömningen avslutas aldrig utan är en process som pausas och när 

ny information finns tillgänglig görs nya bedömningar. Tidigare presenterades resultat med hjälp av 

kvantitativa data som kunde analyseras statistiskt. Den fjärde generationens bedömning innebar en stor 

förändring där resultaten presenterade en samlad bild av kunnandet, samt där vägen fram till målet 

även var relevant att redovisa (Guba & Lincoln, 1989). 

Guba och Lincolns (1989) definition av de fyra generationernas bedömning för oss oundvikligt in på 

begreppen summativ och formativ bedömning. Lindberg och Eriksson (2019) bidrar med en historisk 

överblick av den formativa bedömningens historia. Författarna lyfter att det var först på 2000-talet 

som formativ bedömning fick stort utrymme, mycket tack vara en forskningsöversikt av Black och 

Wiliam (1998) men visar också på att formativ bedömning presenterades redan på 1960-talet.  

Harlen (2005 & 2006) diskuterar begreppen formativ och summativ bedömning och poängterar att 

bedömningssituationerna kan vara utformade på samma sätt inom de olika traditionerna. Det som 

avgör om det är formativt eller summativt är hur resultaten av bedömningen används. Lindberg och 

Eriksson (2019) tydliggör ännu en skillnad som Roos och Hamilton (2005) påtalat, nämligen att det 

dessutom handlar om olika lärandeteoretiska traditioner. De menar att summativ bedömning har sin 

grund i psykometri och behavioristiska traditioner medan formativ bedömning utgår från en 

konstruktivistisk syn på kunskap och lärande. Den distinktionen stämmer väl överens med det ramverk 

för bedömning som Guba och Lincolns (1989) fyra generationer kan utgöra. 

Summativ bedömning  

Syftet med summativ bedömning är som namnet antyder att summera ett nuläge. Vidare delar Harlen 

(2005) upp summativ bedömning efter två olika syften, interna och externa. Summativ bedömning för 

interna syften bygger ofta på test som lärare själva konstruerat och som har till syfte att följa elevers 
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utveckling samt ligga till grund för information om elevens lärande till eleven själv och till 

vårdnadshavare. Summativ bedömning med externa syften innefattar och andra sidan betygsättning då 

det ligger till grund för fortsatta studier eller för framtida arbete. Underlaget för bedömning med 

externa syften kan vara tillverkade av lärare själva, men de kan också vara tillverkade externt (ibid).  

Utöver uppdelningen mellan interna och externa syften för bedömning gör Henriksson (2010) en 

uppdelning mellan normerad bedömning och kriterierelaterad bedömning. Normerande bedömningar 

jämför elevers resultat med en normgrupps resultat, medan kriterierelaterade bedömningar istället 

jämför elevers resultat mot mål och kriterier. Kunskapskrav är ett exempel på vad som kan utgöra 

kriterier för bedömningen.    

I internationell forskning kring summativ bedömning återkommer begreppet high-stakes test eller 

high-stakes assessment (se b.la. Harlen, 2005, Herkner, Westling Allodi & Olofsson, 2014). High-

stakes test är test och bedömningar som har stor betydelse för eleverna eller för läraren och skolan. I 

en svensk kontext är nationella proven ett typiskt exempel på high-stakes test (Herkner, Westling 

Allodi & Olofsson, 2014). Testen är utformade för att ligga till grund för extern bedömning och för att 

vara jämförbara och så objektiva som möjligt. Harlen (2005) påpekar att det medför att stoffet som 

bedöms begränsas till det som är mätbart vilket medför att många förmågor uteblir. Dessutom är den 

här formen av bedömning vanligen förknippad med att undervisningsstoffet begränsas till det som ska 

testas, vilket i sin tur gör att många förmågor uteblir även från undervisningen eftersom de är svåra att 

mäta. När test och bedömning påverkar det som sker i klassrummet blir aktiviteterna gärna 

testorienterade istället för lärandeorienterade och formativ bedömning får mindre utrymme (Harlen, 

2005). 

Harlen (2005) lyfter även värdet av att öka lärares bedömning för summativa syften, internt och 

externt, istället för att luta sig mot externt tillverkade test. Fördelar som framkommer är att 

bedömningen bygger på hur elever presterar under vanliga undervisningssituationer, vilket möjliggör 

en bedömning av flera olika aktiviteter vilket ger en mer heltäckande bild. Dessutom kan den 

summativa bedömningen då, enligt Harlen (2005), även användas för formativa syften. För att detta 

ska vara möjligt krävs det att läraren har kontroll över bedömningen och själv kan utforma den. 

Formativ bedömning  

Syftet med formativ bedömning är att stödja den fortsatta undervisningen och det fortsatta lärandet 

(Harlen, 2005). För att det ska vara möjligt behöver bland annat tre frågor besvaras; Vad kan eleven 

idag? Vad är målet att den ska kunna? och Hur tar vi oss dit? För att göra det behöver läraren ge 

feedback som för elevens lärande framåt (Black & Wiliam, 2009). Feedbacken kan vara riktad åt två 

håll, dels mot eleven och vad eleven ska göra, och dels mot läraren och vad läraren kan göra för att 

utveckla undervisningen och därmed öka elevens lärande (Lindberg & Eriksson, 2019). Vidare lyfter 

Black och Wiliam (2009) fem aktiviteter som viktiga faktorer för framgångsrik formativ bedömning; 

att tydliggöra mål för eleverna, ha effektiva klassrumsdiskussioner, ge kommentarer på elevarbeten, 

kamrat- och självbedömning samt använda summativa test formativt. Inom formativ bedömning lyfts 

således tre aktörer: läraren, eleven och kamraterna. Harlen (2006) menar att det vid formativ 

bedömning är möjligt och även önskvärt att eleven har en aktiv roll. Det har visat sig att det blir mer 

effektivt om eleverna är aktiva och får vara med att forma nästa steg i lärandet. 

Lindberg och Eriksson (2019) synliggör hur forskning kring formativ bedömning i stor utsträckning 

har grundat sig på en behavioristisk syn på lärande vilket har lagt ett stort fokus på feedback till 
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eleven. Den feedbacken har i många fall handlat om glappet mellan elevens kunskaper och målet. I 

mycket mindre utsträckning har fokus legat på feedback till lärarens undervisning. Lärarens och 

undervisningens roll för elevers lärande har på så sätt hamnat i skymundan. Sadler (1989) är en av de 

som uppmärksammat detta glapp och därför lägger stor vikt vid den formativa bedömningens dubbla 

funktion; feedback till elev och till lärarens undervisning.  

Tidigare lyftes hur Guba och Lincoln (1989) ser att de olika generationerna av bedömning bygger på 

olika syn på lärande. Hirsh och Lindberg (2015) redogör kort för en annan modell framtagen av James 

(2012), vilken har tre generationer av bedömning istället för fyra; 1G, 2G och 3G. Hon menar att 1G 

utgår från en behavioristisk syn på lärande, 2G från en kognitivistiskt och 3G från en sociokulturell. På 

så vis tar 3G vid där Guba och Lincolns (1989) fjärde generation slutar och går från en kognitivistisk 

till en sociokulturell syn på lärande. Vidare lyfter Hirsh och Lindberg (2015) att James (2012) menar 

att en stor del av forskningen kring formativ bedömning utgår från 2G, alltså en konstruktivistisk syn 

på lärande, men att det i större utsträckning rör sig mot att utgå från 3G och ett sociokulturellt 

perspektiv. En av fördelarna med att formativ bedömning börjar ses ur ett sociokulturellt perspektiv är 

enligt James (2012) att det blir möjligt att se progressionen i enlighet med Vygotskijs zone of proximal 

development (ZPD), en icke-linjär process. En annan konsekvens av 3G är att bedömningen förstås 

som situerad vilket innebär att den borde genomföras av någon som ser elevens samlade prestationer 

och därmed utgår från ett holistiskt perspektiv (Hirsh & Lindberg, 2015).     

Studier om bedömningsmaterial  

Det ställs allt större krav på mätbara resultat inom skola och utbildningsväsendet från ett politiskt håll i 

Sverige (Wedin, 2010). Särskilt inom färdigheter gällande läsning och skrivning. Resultat på 

internationella undersökningar såsom PISA och PIRLS åtföljs ofta av nationella krav på högre 

prestationer för att få bättre resultat vid kommande mätningar (ibid). Detta resulterar i att fokus i 

skolan blir allt starkare kopplat till test och diagnostisering. Wedin (2010) lyfter att sällan har 

bedömningsmetoderna i sig ifrågasatts eller de test som har använts, utan fokus har istället varit på de 

elever som har lyckats mindre bra och uppnått låga resultat. För att kunna göra en analys av dessa 

bedömningar är det således viktigt att problematisera den syn på läsning och skrivning som ligger till 

grund för analysen och sedan kritiskt granska testen (ibid). Även Holm (2009) anser att det är viktigt 

att reflektera över bedömningsmaterialens teoretiska utgångspunkter. Han menar att olika 

bedömningsmaterial alltid värderar vissa former av kunskap högre än andra.  

Med jämna mellanrum lyfts mätning fram som ett trovärdigt verktyg för elever i behov av särskilt stöd 

samt som ett stöd för lärares planering av verksamheten (Pehrsson & Sahlström, 1999). Med speciella 

tester och med ett speciellt diagnosförfarande av individens läs-och skrivutveckling finns ett behov av 

att följa och/eller mäta elevers lärande. Pehrsson Sahlström (1999) uttrycker att standardiserade tester 

och diagnosmaterial inte tillför relevant kunskap för att kunna förstå och följa elevernas lärande vilket 

de anser är högst relevant för att kunna hjälpa eleverna vidare. Det kan vara lätt att välja biologiska 

förklaringsmodeller och anta ett reduktionistiskt perspektiv för att beskriva elevers låga resultat då det 

kan ge fler resurser. Det kan även anses mer attraktivt eftersom skolan inte behöver stå till svars för 

orsakerna till läs- och skrivsvårigheterna (ibid). För att komma åt barns och ungdomars förståelse av 

skriftspråket och deras strategier så framhäver de vikten av intervjuer och deltagande observationer 

som viktiga verktyg (ibid). De anser att kartbilden, det vill säga kartläggningen, över vad som visas 

varierar beroende på hur och vad den som skapar kartan vill synliggöra. Ett systematiskt utforskande 



9 

 

utförs således av ett bedömningsmaterial vilket i sin tur bygger på olika sätt att se på lärande (ibid). 

Kartbilden kommer därmed få olika utseenden beroende på vilket bedömningsmaterial som används.   

Deras slutsats är att oavsett vilket bedömningsmaterial som används så är man tvungen att utgå från ett 

deltagarperspektiv för att kunna stötta eleverna i deras skriftspråkliga lärande. Därav är användandet 

av normerade material en omväg för att hjälpa elever att utveckla sin läs- och skrivkompetens 

(Pehrsson & Sahlström, 1999). 

Förespråkare av standardiserade tester och annat standardiserat material menar att det är det bästa och 

mest objektiva sätt att hitta elever med svårigheter för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder. Det vill 

säga så kan resurser fördelas och styras så att eleverna får adekvat undervisning eller behandling 

(Pehrsson & Sahlström, 1999). Kritikerna till standardiserade tester uttrycker dock att testerna riktas 

på läsandet och skrivandet som system istället för dess process och kommunikation, samt att läs- och 

skrivkompetens inte kan delas upp i separata mätbara delförmågor utan fungerar tillsammans som en 

helhet där elevernas kunskaper och tankegångar är centrala i deras utveckling (ibid). De uttrycker även 

att lärare, elever och föräldrar kan få en missvisande bild av vilka förmågor som är betydelsefulla i läs- 

och skrivutvecklingen när testerna endast mäter vissa utvalda och begränsade delar (ibid). Wedin 

(2010) beskriver att den bedömningspraxis som används signalerar vilka kunskaper och färdigheter 

som värderas, men även vilken typ av litteracitetpraxis i samband med förmågorna som spelar en 

väsentlig roll, det vill säga på vilket sätt förmågan används. På detta sätt representerar bedömningarna 

ideologiska konstruktioner med en viss syn på kunskap och lärande som inte kan förstås som en 

isolerad beståndsdel, utan måste tolkas i sitt sammanhang (ibid). 

”Det är viktigt att betona att alla former av test och bedömning, när det gäller läsförmåga, 

representerar en viss syn på kunskap, lärande och språk liksom ett visst perspektiv på 

språkanvändning och litteracitetspraxis. Därför är det av grundläggande betydelse att de olika 

antaganden och värderingar som olika bedömningsredskap bygger på, synliggörs. Detta ställer krav 

på en god bedömningskompetens hos lärare” (Wedin, 2010, s. 112). 

Rogier (2014) beskriver samma fenomen med begreppet assessment literate, fritt översatt till 

bedömningskunnig. Det vill säga att lärare måste vara bedömningskunniga för att bedömningen ska 

kunna bli effektfull. Detta betyder att de bör ha kunskap om huvudkonceptet för bedömning och hur 

de kan använda sig av olika utformningar av utvärdering och beslut kring dess användning (ibid). Han 

nämner även sju nyckelbegrepp – användbarhet, reliabilitet, validitet, samt att det ska vara praktiskt, 

effektfullt, autentiskt och transparent, vilka fungerar som centrala hörnstenar för att säkerställa att 

testet är gediget och pålitligt (ibid). Det vill säga att det konsekvent mäter det som ska mätas på ett 

effektivt sätt, samt där både lärare och elev ser bedömningen som en värdefull källa till information 

om lärande. Användbarhet refererar till syftet med bedömningen och om det är förenligt med den 

kunskap som undervisningen innehåller samt är anpassat efter de elever som undervisas. Reliabilitet 

avser hur tillförlitligt testet är, det vill säga att om testet skulle göras igen så får eleverna samma 

resultat (förutsatt att inget annat har förändrats). Det ska även verka för att minimera eventuella 

fluktuationer genom överensstämmande testförhållanden. Med validitet menas att testet mäter det som 

det avser att mäta och är anpassat till kontexten och eleverna som ska genomföra det. Testet ska även 

vara praktiskt, det vill säga användarvänligt för läraren i relation till eventuella kostnader, rättningstid, 

utvärderingstid och utförande. Testet ska också vara effektfullt, vilket betyder att testets effekt ska vara 

positivt för eleven, läraren och det övergripande undervisningsinnehållet. För att säkerställa detta bör 

testet återspegla kursens mål och de typer av övningar och aktiviteter som har används för att 

undervisa innehållet. Testet bör även vara autentiskt och innehålla uppgifter som återspeglar verkliga 

situationer och sammanhang för att motivera eleverna. Slutligen ska testet även vara transparent, där 



10 

 

eleverna tydligt ska veta vad som förväntas av dem samt få en tydlig förklaring till hur testet kommer 

genomföras och bedömas (ibid). 

Bedömningars trovärdighet och tillförlitlighet  

Precis som Rogier (2014) beskriver kan begreppen validitet och reliabilitet användas för att beskriva 

bedömningsmaterialens kvalité (se även Black & Wiliam, 2006). Harlen (2005) menar att ett problem 

med validitet och reliabilitet vid bedömning är att om det ena ökar så minskar det andra (se även Black 

och Wiliam, 2006). Därför använder han begreppet dependability (pålitlighet) då han pratar om lärares 

bedömning (internt tillverkad), vilket innefattar både validitet och reliabilitet.  

“Dependability is a combination of the two, defined in this instance as the extent to which reliability 

is optimized while ensuring validity. This definition prioritizes validity, since a main reason for using 

teachers’ assessment /…/ is to increase the construct validity of the assessment.” (Harlen, 2005, s. 

213)    

Validitet 

För att bedöma validiteten i ett test eller bedömningsmaterial måste syftet med bedömningen vara 

tydligt. Validiteten i summativ bedömning beror enligt Stobart (2006) på hur tillförlitliga de slutsatser 

som dras av bedömningen är. Bedömningarna ska ge en rättvis bild av elevernas kunskaper. Inom 

formativ bedömning och andra sidan är det konsekvenserna som avgör validiteten. Eftersom syftet 

med formativ bedömning är att det ska leda till ökat lärande, har bedömningarna endast validitet om 

ökat lärande sker (Stobart, 2006).   

Stobart (2006) återger ett exempel av Messick (1989) som ytterligare visar att frågan om validitet är 

komplex. Exemplet utgår från lästest där det anses självklart att det måste testa läsförmågan för att ha 

validitet. Han menar att det då är avgörande vad vi ser som läsning. Som beskrivet ovan kan synen på 

läsning se olika ut inom olika perspektiv. Det innebär att lästest kan testa olika saker beroende på 

vilket perspektiv de utgår ifrån. Som exempel tar Messick (1989) upp ett test som testar elevernas 

läsförmåga genom att eleverna får avkoda ord högt och antalet korrekt avkodade ord tills tio 

felläsningar i följd ägt rum räknas samman och genererar en läsålder. Som motexempel anges ett test 

som testar elevernas förståelse av text genom att eleverna får läsa en text och sedan svara på frågor för 

att visa att de förstår och kan göra inferenser. Båda dessa test kan endast anses ha validitet om det 

bedöms utifrån de perspektiv som testen är konstruerade efter.  

Precis som Harlen (2005) menar Stobart (2006) att summativ bedömning riskerar att begränsas till det 

som är enkelt att mäta vilket urholkar innehållet. Det är en av de stora utmaningarna för summativa 

bedömningar i fråga om validitet. För formativ bedömning ser problematiken annorlunda ut. Lindberg 

och Eriksson (2019) visar på att formativ bedömning allt för ofta inte leder till det ökade lärandet som 

det avsett (se även Sadler, 1989). En orsak till detta kan vara att feedback till eleverna har tagit 

betydligt större plats än feedback till undervisningen. Ökad feedback till läraren och undervisningen 

skulle därmed kunna anses öka validiteten i formativ bedömning om det ökar elevernas lärande.       

Reliabilitet  

Reliabiliteten vid summativ bedömning har flera kritiska punkter; dels spelar det specifika valet av 

frågor en stor roll för hur olika elever presterar, dels kan elever prestera olika från dag till dag och 

slutligen kan olika personer bedöma samma svar på olika sätt (Black & Wiliam, 2006). Att valet av 

frågor är avgörande för resultatet beror på att frågorna kan beröra olika innehållsliga områden samt att 
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de kan vara utformade på olika sätt. Med hjälp av noggranna analyser av test och testresultat kan 

frågornas tillförlitlighet kartläggas. Resultatet skulle därmed bli mer tillförlitligt om frågorna var fler. 

Ett större urval av frågor innebär dock att testet tar mer tid i anspråk. I motsats ger test med kort 

tidsåtgång mindre tillförlitliga resultat (ibid).  

Black och Wiliam (2006) menar att de reliabilitetsproblem som ofta förekommer vid testning skulle gå 

att komma undan. Det skulle bli dyrare att ta fram testen, ta längre tid att genomföra och de skulle 

behöva genomföras oftare. De menar också att skolor inte är beredda att betala det priset och det 

resulterar i opålitliga resultat.  

Wedin (2010) menar att en orsak till att standardiserade tester väljs över andra, ofta mer tidskrävande, 

är att de ger en bild av att enkelt kunna förklara komplexa problem. En annan anledning hon lyfter är 

att de standardiserade traditionella testerna ofta har ett bristperspektiv och lägger orsaken till 

problemet hos eleven istället för på skolan. Summativa test som är standardiserade tror Wedin (2010) 

dessutom kan motiveras av skolledare då resultaten är enkla att visa upp.   

Beskrivning av studiens bedömningsmaterial  

DLS 

DLS är ett standardiserat och normerat screeningmaterial som syftar till att ge lärare en översiktlig bild 

av gruppens och enskilda elevers färdigheter med avseende på vad delproven mäter. Materialet riktar 

sig till grundskolan årskurs 1–9, samt första året i gymnasiet och består av fyra delprov; rättstavning, 

ordförståelse, läshastighet, och läsförståelse. Proven är lätta att administrera och utvärdera och är 

standardiserade. Denna studie kommer fokusera på materialet för årskurs 4–6 i grundskolan.  

Till varje delprov finns det tydligt stegvisa instruktioner på hur provet ska genomföras samt exakt vad 

läraren ska säga, tidsbegränsningar, material som ska användas med mera. Läraren ska följa 

rättningsnyckeln samt göra en jämförelse i normgrupp och en kvalitativ analys efter varje delprov.  

Elevernas poäng räknas ihop och sätts in i en standardiserad normtabell som genererar ett staninevärde 

anpassat för varje skolår och kön. Proven ska genomföras under oktober månad (samma månad som 

standardiseringen gjordes) för att få en korrekt bedömning av elevernas läs- och skrivförmåga vid 

normjämförelser. För att få kunskap om en enskild elevs aktuella färdigheter i läsning och skrivning 

kan testen användas när som helst under läsåret.  

Materialet konstaterar att elever med lågt stanine (1–2) behöver hjälp att förbättra de kunskaper som 

delprovet testar. Materialet lyfter även att elever med annat modersmål än svenska kan ha svårare att 

genomföra proven då de ställer krav på elevernas svenskkunskaper.  

Rättstavningstestet är upplagt som en klassisk diktamen där läraren läser en mening och upprepar 

ordet eleverna ska skriva. Totalt ska eleverna skriva 36 ord och testet beräknas ta cirka 20 minuter. 

När ordförståelse testas läser eleverna meningar där sista ordet fattas, de ska sedan välja ett av fyra 

alternativ att sätta in i meningen. Efter övningsuppgifterna har eleverna exakt 20 minuter på sig att 

genomföra testet. Det finns två olika texter för att testa läshastighet, en enklare och en något svårare. 

Eleverna ska läsa så långt de hinner på sex respektive fyra minuter samtidigt som de ska lösa ett 

trettiotal uppgifter i texten. Läsförsteålsetestet består av fyra texter som ska läsas vid två olika tillfällen 

om 30 minuter vardera. Varje text har ett tillhörande svarshäfte där eleverna svarar på frågor. 

Gemensamt för alla test är således att de kan genomföras i helklass/grupp.      
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Nya Språket lyfter! 

Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd med ett observationsschema som ska underlätta och bidra 

till en likvärdig bedömning och betygsättning i svenska och svenska som andraspråk. Det är tänkt att 

användas i samarbete med modersmålslärare i de fall där eleverna talar flera språk. Materialet sträcker 

sig från årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 1–7 i specialskolan. 

Syftet med materialet är att hjälpa lärare i bedömningen av elevers kunskapsutveckling i förhållande 

till kunskapskrav och ämnets övergripande syfte, samt att bedöma elevernas förkunskaper och 

utvecklingsbehov inom kunskapsområdet. Materialet har ett övergripande fokus på elevers 

språkutveckling men har sin tonvikt på läsförmåga. Elevers skrivförmåga observeras också 

kontinuerligt men tas inte upp i materialets avstämningspunkter. Elevernas muntliga- och 

kommunikativa förmåga behandlas separat eftersom den anses vara grunden för vidare 

språkutveckling. 

Nya Språket lyfter! inleds med ett par kapitel om språkutveckling och en övergripande 

forskningsbakgrund. Därefter följer ett kapitel om talet med tillhörande observationspunkter och 

förslag på undervisning för att utveckla elevernas förmåga. 

I kapitel fem Vägar till läsning och skrivning kommer materialets övervägande del med 

observationspunkter för läsning och skrivning samt avstämningspunkter för läsning. Läsning och 

skrivning beskrivs som två sidor av samma mynt. Totalt finns det sex avstämningspunkter, A-F. 

Avstämning A motsvarar kunskapskravet i årskurs 1, C motsvarar kunskapskraven i årskurs 3 och F 

motsvarar betyget E i årskurs 6. Innan varje avstämning ges en introduktion, därefter följer 

observationspunkter och förslag på undervisning. När eleven uppnår alla observationspunkter 

sammanfattas elevens förmåga med en avstämningspunkt för ”läsa”. I samband med 

avstämningspunkten ges också en beskrivning för vad det innebär samt förslag på analys och frågor att 

ställa kring undervisningen och elevernas språkutveckling. 

I studiens analys läggs tonvikten på avstämningspunkterna D-F vilket motsvarar var eleverna kan 

förväntas ligga i årskurs 4–6. Upplägget för avstämningspunkterna A-C är liknande men motsvarar var 

eleverna kan förväntas ligga i årskurs 1–3. Det är dock viktigt att påpeka att det är elevernas 

språkutveckling som avgör vilken avstämning som ska göras, inte deras ålder. Det kan alltså finnas 

många elever i årskurs 1–3 som klarar observationspunkter och avstämningar för D-F och elever i 

årskurs 4–6 som fortfarande arbetar med att utvecklas på en nivå för observationspunkter och 

avstämningspunkter för A-C (Skolverket, 2016).  

Fortsättningsvis kommer bedömningsmaterialen hänvisas till som DLS (2013) och Nya Språket lyfter! 

(2016) för att underlätta läsningen. I litteraturlistan redovisas DLS under Järpsten och Taube (2013) 

och Nya Språket lyfter! under Skolverket (2016). 
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Metod 

Då studiens syfte är att undersöka vilka olika förutsättningar dessa två bedömningsmaterial ger för 

bedömning av elevernas kunnande inom läs- och skriv kommer studien fokusera på vilka 

karaktärsdrag och perspektiv på läs- och skrivinlärning som kommer till uttryck, samt hur dessa 

material förhåller sig till formativ och summativ bedömning. Eftersom skriftliga dokument och texter 

ska undersökas är således en kvalitativ textanalys en lämplig metodansats (Fejes och Thornberg, 

2019). 

För att analysera bedömningsmaterialen och på ett systematiskt sätt finna mönster av mening genom 

en stegvis bearbetning av det empiriska materialet, är målet att utveckla ett kategorisystem som kan ge 

svar åt studiens forskningsfrågor. En kvalitativ innehållsanalys är således den forskningsmetod som 

studien utgår ifrån då analysprocessen är oberoende av teori samt ett flexibelt och lättanvänt 

forskningsverktyg. Det gör det även möjligt att kombinera olika teoretiska perspektiv när man 

analyserar text (Mayring, 2014). Elo & Kyngäs (2007) beskriver utifrån Krippendorff (1980) att det är 

en forskningsmetod som bland annat kan göra replikerbara och giltiga slutsatser från data till 

sammanhanget i syfte att tillhandahålla ny kunskap, nya insikter och presentation av fakta. Den ger 

även forskaren en möjlighet att testa teoretiska problem för att öka förståelsen för den data som finns 

tillgänglig (Elo & Kungäs, 2007). För att undvika fri tolkning behöver en kvalitativ innehållsanalys 

följa explicita regler som gör analysen begriplig, verifierbar och transparent (Mayring, 2014). 

Ambitionen är således att inte bara analysera texterna för sig rent lingvistiskt, utan istället försöka se 

dem som en del i en kommunikationsprocess. Skapandet av kategorier handlar därför om en process 

av medveten och omedveten selektion, konstruktion, integration och generalisering som förankras 

eller jämförs med tidigare forskning (ibid). 

Analysen har en deduktiv ansats då studien inte drar generella slutsatser utifrån enskilda fall utan 

snarare utgår från olika teoretiska perspektiv för att se mönster av mening (Fejes & Thornberg, 2019). 

Detta beskrivs även som en directed content analysis av Hsieh & Shannon (2005) där befintlig 

forskning kan hjälpa till att specificera forskningsfrågan och ge vissa förutsägelser om 

kategoriseringen är av intresse. Enligt Burns & Grove (2005) går denna typ av analys från det 

generella till det specifika (i Elo & Kyngäs, 2007). För att undvika fallgropen att ”bevisa” en viss teori 

eller allmän regel har studien även haft en abduktiv ansats i den bemärkelse att analysarbetet konstant 

har pendlat mellan data och redan kända kunskaper för att kunna göra jämförelserna och tolkningarna 

så objektiva som möjligt i sökandet efter mönster av mening i materialen (Elo & Kyngäs, 2007). Det 

är vanligt att forskare i forskningspraktiken inte har en strikt induktiv eller ett strikt deduktivt 

förhållningssätt utan istället har mer eller mindre inslag av dessa anslag när de närmare granskar 

forskningsprocessen (Sohlberg & Sohlberg, 2008 i Fejes & Thornberg, 2019).  

Sammanfattningsvis har studien en deduktiv ansats i relation till förutbestämda forskningsfrågor 

angående perspektiv, karaktärsdrag och bedömning, men är även abduktiv i den bemärkelse att den är 

öppen och mottaglig gentemot data samtidigt som den i förväg inte avvisar några teoretiska 

föreställningar (Fejes & Thornberg, 2019).  
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Studiens urval  

År 2013 publicerade Specialpedagogiska skolmyndigheten en lista över material som kan vara ett stöd 

för skolor i arbetet med att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter. Listan består av 71 

material och finns fortfarande tillgänglig på specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida. Utav de 

71 materialen är över en femtedel utgivna av Hogrefe Psykologiförlag. Förlaget beskriver sig själva 

som ett oberoende familjeföretag och ett av Europas främsta psykologiförlag som är verksam i 14 

europeiska länder samt USA och Brasilien (Hogrefe, 2019). De har en försäljning på hundratusentals 

Hogrefe-test per år samt har regelbunden kontakt med företag, myndigheter, kommuner, vårdenheter 

och skolor (ibid). För studien valdes ett av deras material, DLS för skolår 4–6. DLS uppges vara ett 

lättadministrerat screeningmaterial och finns att köpas in via förlagets hemsida eller via återförsäljare. 

Vid telefonkontakt med förlaget berättar de att det inte finns några exakta uppgifter på hur många 

kommuner som använder materialet men att de flesta kommuner gör det i viss utsträckning. 

Anledningen till att inga exakta siffror finns tillgängliga är att materialet kan köpas direkt via förlaget 

eller via återförsäljare (personlig kommunikation, 2019).   

Två av de material som Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterade är utgivna av Skolverket, 

var av ett är Nya Språket lyfter!. Materialet finns tillgängligt för skolor att ladda ner gratis på 

Skolverkets hemsida. Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten, där 

materialet ges ut med ansvar att styra och stödja den svenska skolan samt arbetar för att alla elever ska 

få en likvärdig utbildning med god kvalité (Skolverket, 2019). Valet av dessa två bedömningsmaterial 

kan således visa olika förutsättningar för bedömning av elevers kunnande inom läs- och skrivinlärning 

och är därmed centrala för studiens syfte och frågeställningar. 

Genomförande  

Studiens analysfrågor har inspirerats av Holms (2009) analys av bedömningsmaterial som beskrivs 

röra sig inom tre olika lager. Det första lagret består av själva testet, andra lagret av dess instruktioner 

och det tredje lagret av effekten av testet på individ-, skol- och samhällsnivå (ibid). Han beskriver 

även fyra punkter som kan utgöra grunden för analysen. Första punkten innefattar hur testet är 

konstruerat samt vilken förståelse av ämnet, bedömning och kunskap som ligger till grund för dess 

konstruktion. Punkt två fokuserar på hur testet används och vem som använder testresultatet och i 

förhållande till vem och vad. Punkt tre lyfter vilken relation testet har i relation mellan lärare och elev, 

elev och elev, elev och förälder, skola och förälder samt mellan lärare och skolledning. Även hur 

testresultaten kan påverka skolans verksamhet och uppfattningar om värderingar och relationer 

behandlas. Den fjärde och sista punkten relaterar till hur testet och dess användning och effekt 

påverkar makt, etik och demokrati, samt bredare politiska och ideologiska frågor (ibid). 

Analystabellerna har inspirerats av Holms (2009) två första punkter men berör även de två sista 

punkterna till viss del beroende på vilket perspektivtagande materialen utgår ifrån, detta för att kunna 

genomföra studien under planerad tidsåtgång. Frågorna rör sig således mellan alla tre lager men har 

huvudfokus på lager ett och två som berör testet och dess instruktioner. Två analystabeller utarbetades, 

ett underlag för beskrivning (bilaga 1), samt ett underlag för analys (bilaga 2). Underlaget för 

beskrivning var främst ett stöd i början av analysprocessen för att strukturera upp materialens 

uppbyggnad samt för att få en bild av hur de beskrevs i handledningarna. Genom att fylla i tabellen 

med materialen bredvid varandra var det enkelt att sortera information och se eventuella mönster. Efter 
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att materialen hade undersökts utarbetades ännu en tabell men med fokus på vad som skulle 

analyseras, det vill säga underlaget för analys (bilaga 2). Vissa delar som ingick i första tabellen 

återkommer därmed i denna tabell men med fokus på vad detta innebär för bedömning.  

Analysprocessen som har används vid denna studie har utgått ifrån Mayrings (2014) struktur för en 

deduktiv process samt Hsieh & Shannons (2005) tillvägagångssätt vid en directed content analysis, då 

forskningsfrågorna och studiens förutbestämda centrala kategorier lyfter perspektiv, karaktärsdrag och 

formativ/summativ bedömning. Det vill säga kan nyckelbegrepp identifieras och definieras med hjälp 

av tidigare forskning (ibid). Analysprocessen består av sju konstruktiva steg där de första tre stegen 

innebär att bygga upp ett kategorisystem samt bestämma vad som ska kodas. Steg fyra till fem 

omfattar analysarbetet där kategorierna fylls med empiri. Enligt Hsieh & Shannon (2005) är en strategi 

att direkt börja med den förutbestämda kodningen, det vill säga de kategorier som redan är 

formulerade med hjälp av forskningsfrågorna. Den data som inte kan kodas direkt identifieras och 

analyseras senare för att se om denna bildar en ny kategori eller faller under en kategori som redan 

existerar (ibid). Denna strategi förutsätter dock att forskaren har ett opartiskt förhållningssätt till 

kodningsprocessen (ibid). En sammanfattning görs vid steg sex där hela kategorisystemet ska kopplas 

till materialet och slutligen steg sju där det görs en slutlig analys och tolkning av resultaten.  

Analysprocessens sju steg  

Steg 1–3 – Bygga kategorisystem och bestämma vad som ska kodas 

Val av syfte och frågeställningar formulerades med förankring i ett reduktionistiskt och holistiskt 

perspektiv på läs- och skrivinlärning samt bedömning. Med hjälp av bakgrundsarbetet i anslutning till 

valet av syfte och forskningsfrågorna kunde ett kategorisystem formas samt beslut fattas om vad som 

skulle kodas. Två lämpliga bedömningmaterial för analysen valdes ut. Underlaget för beskrivning 

(bilaga 1) fylldes i för att skapa en översiktlig bild av materialen. Med inspiration av Harlen (2006) 

skapades även en figur med summativ och formativ bedömning som färgmarkerades beroende på vad 

materialen möjliggjorde (se figur 2).  

Steg 4–5 – Analysarbete  

De förutbestämda kategorierna med bas i studiens forskningsfrågor fylldes med empiri i samband med 

att materialen studerades. Först på vardera håll för ett opartiskt förhållningssätt, och sedan tillsammans 

för att diskutera eventuella tolkningar och oklarheter. Kodningsprocessen bestod av att alla frågor med 

tillhörande svar klipptes ut och kategoriserades enligt forskningsfrågorna (karaktärsdrag, perspektiv, 

summativ/formativ bedömning samt ”övrigt intressant”) med olika färgkoder. Vissa frågor innehöll 

analyssvar som tillhörde flera kategorier och markerades därmed med flera olika färger beroende på 

tillhörande forskningsfråga. Data som inte kunde kodas direkt men som kunde vara aktuell för analys 

(tillgänglighet, produktionsår samt litteraturlista) placerades i ”övrigt intressant” kategorin. Under 

processen förfinades även frågan om materialets hinder och möjligheter med svarsmöjligheterna 

”enligt oss/enligt materialet” för att förtydliga att studiens författare och materialets ståndpunkter var 

av olika karaktär. Observationspunkterna i Nya Språket lyfter! jämfördes mot kursplanen (se bilaga 3 

och 4), detsamma gjordes med DLS redan beskrivna punkter ur det centrala innehållet för att kunna 

urskilja vad materialet avser att mäta i förhållande till kursplanen. 

Då den ursprungliga analystabellen innehöll både beskrivande och analyserande frågeställningar 

delades den upp i en beskrivningstabell (bilaga 1) och en analystabell (bilaga 2) för att lättare särskilja 

de olika karaktärsdragen vid senare analys. Vissa frågor behöll sin beskrivande karaktär medan andra 

även omformulerades för att bli en analysfråga. En del ytterligare tillägg och omformuleringar gjordes 

i båda tabellerna för att tydligt kunna besvara studiens analys- samt beskrivningsfrågor. Figuren med 



16 

 

spänningsvidden mellan summativ och formativ bedömning utarbetades ytterligare då mer information 

framkommit. 

Steg 6 – Sammanfattning 

Det sammanfattande arbetet där kategorisystemet kopplades till materialet bestod av att skapa en 

visuell tankekarta där samtliga uppdaterade analyspunkter med tillhörande svar klipptes ut, placerades 

i de olika huvudkategorierna och sedan i olika underkategorier. Analysfrågorna om möjligheter och 

hinder med respektive material togs bort från huvudkategorin om perspektiv då den istället var ämnad 

för att utvidga och föra en sammanfattande analys i diskussionen. Den data som tidigare inte kunde 

placeras (tillgänglighet, produktionsår samt litteraturlista) men som ansågs vara av intresse för analys 

kunde i detta skede placeras in i den visuella tankekartan, antingen som en del i ett övergripande 

perspektiv eller som en underkategori. Figuren med spänningsvidden mellan summativ och formativ 

bedömning omarbetades ytterligare för att ge en så beskrivande bild som möjligt av de båda materialen 

(se figur 2). 

Steg 7 – Slutlig analys och tolkning av resultaten  

Med hjälp av den visuella tankekartan gjordes den slutliga analysen av all insamlad data vilket 

sammanställdes i en resultatillustration (se figur 1). Tolkningen av dessa resultat visade att de tre 

huvudkategorierna, och därmed forskningsfrågorna, föreföll sig höra ihop i den mån att de säger något 

om nästa huvudkategori. Materialets karaktär säger således något om dess perspektiv som i sin tur 

säger något om huruvida materialet är formativt eller summativ. Där slutligen alla tre huvudkategorier 

medför olika möjligheter och hinder för respektive material, vilket resulterar i olika förutsättningar för 

bedömning av elevers läs- och skrivkompetens. 

Enligt Elo & Kungäs (2008) följer inte en kvalitativ innehållsanalys en linjär process utan beskrivs 

som komplex men flexibel, i den bemärkelse att det inte finns ett korrekt sätt att utföra den på. Således 

har analysprocessen inneburit en del förflyttningar inom de sju stegen när det har ansetts behövligt 

även om den till största del har följt Mayrings (2014) och Hsieh & Shannons (2005) stegvisa 

analysprocess vid en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. 
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Validitet och reliabilitet  

Studiens trovärdighet vilar bland annat på de val av teoretiska perspektiv och begrepp som är relevanta 

för studiens syfte, en tydlig beskrivning på hur studien har genomförts samt att dess syfte och 

frågeställningar har besvarats och diskuterats (Fejes & Thornberg, 2009). Att specificera det 

tillvägagångssätt som har valts innan dataanalysen påbörjas stärker metodens vetenskapliga bas med 

ett universellt språk och är en central aspekt för studiens trovärdighet (Hsieh & Shannon, 2005). 

Kodningsschemat innehåller även den process och de regler som analysen styrs utav för att organisera 

data i kategorier i en systematisk, logisk och vetenskaplig dataanalys. Således är utvecklingen av ett 

bra kodningsschema samt att följa en analytisk struktur central för trovärdigheten i forskningen (ibid). 

Dessutom ska analysens process och resultat förklaras så pass utförligt att läsaren får en tydlig 

uppfattning om hur analysen har genomförts samt dess svagheter och begränsningar (Elo & Kungäs, 

2008). För hög reliabilitet kan detta noggrant beskrivna tillvägagångssätt vara en förutsättning för hög 

inter-koder-reliabilitet, det vill säga att två olika forskare ser samma sak (Mayring, 2014). Att studien 

har haft två personer som har kodat och analyserat materialen tyder, enligt Mayring (2014), på att det 

finns en viss objektivitet, det vill säga att de är oberoende av forskningsresultatet och därmed visar en 

viss stabilitet. Studiens validitet etableras i form av de perspektiv och bedömningar som vilar i tidigare 

forskning och beprövad erfarenhet (ibid) vilket har presenterats i bakgrunden. 

Elo & Kungäs (2008) beskriver även att hålla forskningsfrågorna i åtanke är en väsentlig aspekt vid en 

innehållsanalys för att inte förlora fokus från det som är relevant för själva studien. För att inte förlora 

fokus har forskningsfrågorna därför utgjort grunden för kategoriseringen i studien. Vissa delar av 

analysprocessen kan förklaras i detalj, även om forskarens egna handlingar och insikter kan vara 

svårare att beskriva med ord (ibid). 

Forskningsetiska aspekter  

Studien följer de forskningsetiska aspekter som är lämpliga för denna typ av forskning där 

datainsamlingen sker ifrån färdigskriven text. Att tala sanning om forskningen, medvetet granska och 

redovisa utgångspunkterna i studien samt öppet redovisa metoder och resultat är några centrala 

punkter inom god forskningssed som denna studie har följt (Vetenskapsrådet, 2017). I studien 

redovisas kommersiella intressen och andra kopplingar öppet med god intention för att ge en rättvis 

och utförlig beskrivning och bedömning av andras forskning utan någon skadlig effekt (ibid). Studien 

håller även god ordning samt en röd tråd genom hela forskningsprocessen för att kunna vara så 

transparent som möjligt för eventuell replikation. Ett reflekterande etiskt förhållningssätt och agerande 

genomsyrar denna studie med uppförandekrav förankrat i samhällets etiska normer och värderingar 

(ibid). 

I enlighet med Codex – regler och riktlinjer för forskning (2019) måste varje forskare ha förståelse för 

de etiska dimensionerna i forskningen och därmed avstå från all oredlighet som avser att fabricera, 

förfalska eller stjäla vetenskapliga data och resultat. Således avser denna studie att med god kvalitet 

öppet och riktigt redovisa resultatet med goda intentioner för både materialens författare, dess 

användare och dess läsare. 
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Metoddiskussion  

Avsikten med denna studie har varit att visa vilka olika förutsättningar de olika bedömningsmaterialen 

ger för bedömning av elevers läs- och skrivkompetens. Det bör även tilläggas att vad materialen visar 

är helt beroende av hur undervisningen genomförs i respektive klassrum. De hinder och möjligheter 

som har framkommit förutsätter därmed att de som använder bedömningsmaterialen är medvetna om 

materialens perspektiv. Bedömningens kvalité påverkas dessutom av yttre faktorer som lärare inte kan 

styra över, till exempel resursfördelning, elevunderlag och planeringstid samt möjligheten till 

kollegiala samtal. Denna studie har inte kunnat ta hänsyn till några av dessa faktorer eftersom den 

endast utgått från materialen och inte verksamheten.  

Analysarbetet har till största möjliga mån separerat mellan vad materialen beskriver och hur studiens 

författare har tolkat och analyserat det som materialen har förmedlat. Urvalet av de frågor som ställts 

till materialen i underlagen för beskrivning och analys har format hur studien tagit form. Det är möjligt 

att ett annat urval av frågor hade genererat ett något annorlunda resultat, samtidigt har frågorna täckt in 

flera olika aspekter för att undvika att resultatet omedvetet vinklas (se bilaga 1 och 2). 

Kategoriseringen av data har stundtals upplevts som svår då forskningsfrågorna är tydligt 

sammankopplade och ibland har överlappat varandra, exempelvis karaktärsdraget lärares roll och 

summativ och formativ bedömning.  

Strävan efter en rättvis studie har medfört många diskussioner samt omläsning av text för att återge en 

så rättvis bild som möjligt av respektive material. Studien påverkas dock i viss utsträckning av 

författarnas egna åsikter och värderingar, vilket är anledningen till strävan efter transparens.   
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Resultat  

Resultatet kommer presenteras under tre huvudrubriker: karaktärsdrag, perspektiv och 

bedömningarnas summativa och formativa syften. Dessa utgör på så vis svar på studiens 

forskningsfrågor. I diskussionen kommer detta knytas ihop med fokus på studiens syfte. Detta 

illustreras nedan i figur 1. Pilarna mellan karaktärsdrag och perspektiv samt mellan perspektiv och 

summativ och formativ bedömning visar att det ena säger något om de andra och att det finns ett 

samband dem emellan. Tratten symboliserar således att de tre delarna gemensamt utgör grunden för 

vilka möjligheter och hinder som finns för bedömning. 

 

Figur 1. Resultatillustration 

Materialens karaktärsdrag  

Inom karaktärsdrag kan många olika delar ingå. I studien fokuseras enbart på tre huvudområden; om 

de är normerade eller kriterierelaterade, vilken roll läraren har vid genomförandet samt materialens 

vetenskapliga grund och evidens.  
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Normerat eller kriterierelaterat   

Inom denna underkategori framträder stora skillnader materialen emellan. DLS är normerat eftersom 

resultaten är kvantifierade och mätbara samt bedöms utifrån fastställda normer. Nya Språket lyfter! är 

inte normerat utan bygger enbart på kvalitativa bedömningar av elevernas kunskaper utifrån kriterier, 

och är därmed kriterierelaterat. 

Dessa skillnader framträder redan i de olika materialens syftesbeskrivningar. DLS möjliggör för lärare 

att jämföra sina elevers resultat i relation till normen. Det vill säga i relation till den norm som 

framkom då materialet standardiserades.    

“Målsättningen med de diagnostiska läs- och skrivproven, DLS, för de aktuella skolåren är i första 

hand att: /…/ informera om gruppens och enskilda elevers färdigheter i relation till normer - och på så 

vis rikta uppmärksamheten mot de elever som särskilt bör följas i sin läs- och skrivutveckling /…/”. 

(DLS, 2010, s. 11) 

I Nya Språket lyfter! är det istället kunskapsutveckling och förkunskaper som bedöms i förhållande till 

den egna undervisningen och dess kriterier. Bedömningen görs med stöd av materialets 

observationspunkter och observationsscheman.   

” /…/ Med hjälp av materialet kan lärarna även få syn på och utveckla den egna undervisningen. 

Materialets syfte är att stödja lärarens bedömning av: 

Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de båda ämnenas syften och kunskapskrav 

Elevens förkunskaper och vad som behöver utvecklas inom det aktuella kunskapsområdet.”  

(Nya Språket lyfter!, 2016 s. 6) 

Det som inom Nya Språket lyfter! kan tolkas som något normerande är materialets koppling till 

kunskapskraven. Avstämning A motsvarar kunskapskraven i årskurs 1, avstämning C i årskurs 3 och 

avstämning F i årskurs 6. Kunskapskraven kan då ses som normen. Det som trots den kopplingen gör 

att materialet är icke-normerat är att det endast bedöms kvalitativt och att inget kvantifieras.     

DLS lyfter normeringen som en viktig del för lärarens arbete i processen med att sätta in stöd till 

eleverna. 

”Är det så att hela gruppen behöver mer träning inom vissa områden, behöver en mindre grupp elever 

särskilt stöd i undervisningen eller behövs individuellt utformade åtgärdsprogram för några enskilda 

elever? Denna typ av utvärdering är möjlig eftersom delproven i DLS är standardiserade och 

normerade.” (DLS, 2010, s.11) 

Vidare står det i handledningen att Skolverkets nationella och diagnostiska prov inte ger möjlighet till 

denna normjämförelse (DLS, 2010). Nya Språket lyfter! gör inte heller anspråk på att kunna göra 

någon normjämförelse, men hävdar trots det att materialet är användbart som stöd för lärare och 

rektorer för att sätta in extra stöd.      

”En sådan avstämning är tänkt att göras minst en gång under varje skolår /…/. Då kommer det att 

tydligt framgå hur långt varje elev kommit i sin språkutveckling och förslag ges också till hur 

läraren/rektorn kan agera för de elever som behöver extra stöd.” (Nya Språket lyfter!, 2016, s. 8) 

Det framkommer således att DLS karaktäriseras av kvantifierade resultat och standardiseringar medan 

Nya Språket lyfter! karaktäriseras av kvalitativa bedömningar och observationer. Precis som pilen i 

illustrationen i figur 1 visar kan det urskiljas att materialens karaktärsdrag, vid första anblick, säger 

något om materialens perspektiv.  
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Lärarens roll 

Lärarens roll vid genomförandet av bedömningarna hör ihop med om materialen är normerade eller 

kriterierelaterade. För att en normering ska vara möjlig krävs det att testen genomförs på samma sätt 

och att alla elever bedöms lika utifrån fasta rättningskriterier. När en normering inte ska ske finns det 

större utrymme för variation vid genomförandet. 

Vid genomförandet av DLS finns det tydliga och stegvisa instruktioner som läraren ska följa vid varje 

delprov. Instruktionerna innefattar när proven ska genomföras, varje delprovs tidsbegränsning samt 

vad läraren ska säga. Utöver det finns det rättningsnycklar som läraren ska följa. Nedan följer ett 

exempel på hur instruktionerna är skrivna i lärarhandledningen för delprovet i läsförståelse.    

”Säg: 

- lägg ifrån er pennan. 

Läraren läser övningsuppgiftens text högt för eleverna i lugnt tempo. 

- Nu tittar vi på svarshäftet och frågorna till övningsuppgiften. 

Läraren läser fråga ett och de fyra svarsalternativen, frågar eleverna vilket svar som de tycker är rätt 

och markerar det rätta svaret på tavlan. 

Säg: 

- Nu svarar vi på fråga ett. En ”fotboll” är rätt svar och ni ska sätta ett kryss i rutan framför det rätta 

svaret. Det finns alltså bara ett rätt svar, så ni ska bara sätta ett kryss.” (DLS, 2010, s. 48)  

Lärarens roll vid användning av Nya Språket lyfter! beskrivs istället med begreppet den professionella 

observatören, vilket förutsätter en tilltro till lärarkåren. 

”En viktig del i att vara en professionell observatör är att ha ett språk för att kunna tala om och 

beskriva elevers språkutveckling, ett metaspråk. Lika viktigt är att lärare sinsemellan är överens om 

vad centrala begrepp i det här metaspråket står för. På så sätt blir observationer och bedömningar mer 

likvärdiga för alla elever. Materialet Nya språket lyfter! bidrar till att tydliggöra vad sådana centrala 

begrepp står för.” (Nya Språket lyfter!, 2016, s. 11) 

Att vara en professionell observatör innebär således att läraren har en aktiv roll och att lärarens 

professionalitet lyfts och värdesätts. Materialet är enbart ett stöd som läraren kan använda för att 

underlätta sin bedömning och även för att den ska bli mer likvärdig. Efter ovan nämnda citat följer 

sedan cirka två och en halv sidor text som beskriver centrala delar av elevens språkutveckling och 

begrepp som används för att beskriva den. I lärarens roll som professionell observatör ingår därmed 

också att vara insatt och påläst i sitt ämne. Detta kan ses i kontrast till DLS där det står att ”Det krävs 

att läraren är väl insatt i tillvägagångssättet vid grupprov och van vid att tolka resultat av 

standardiserade prov /…/” (DLS, 2010, s. 12).  

DLS karaktäriseras på så vis av en något passiv lärarroll med exakta instruktioner medan Nya Språket 

lyfter! karaktäriseras av en aktiv lärarroll med materialet som stöd för en egen professionell 

bedömning. Återigen blir en koppling till perspektiv på lärande framträdande i deras karaktärsdrag. 
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Vetenskap och evidens  

DLS 

Materialet redovisar att det har reviderats och nykonstruerats med hjälp av en förstudie och en 

pilotundersökning för att aktualisera samtliga delprov, säkerställa lagom svårighetsnivå samt att ändra 

de områden som fungerat mindre bra. De redogör att cirka 2000 elever i skolår 4–6 från 37 skolor i 

hela landet deltog på standardiseringen av samtliga delprov, dock var det betydligt färre som deltog i 

både förstudien och pilotundersökningen. Det är således den egna utprövningen och standardiseringen 

som ligger till grund för deras motivering till att använda materialet. 

”Samtliga delprov är utformade så att de är lätta att administrera och utvärdera. De är standardiserade 

i stora elevgrupper – totalt har 2000 elever medverkat i aktuella åldrar – och den psykometriska 

kvalitetssäkringen visar upp mycket goda resultat. Detta sammantaget innebär att en prövning med 

DLS ger mycket tillförlitliga resultat, som med fördel kan ligga till grund för en resursfördelning på 

skolan.” (DLS, 2010, s. 12) 

Delproven motiveras även genom ett kapitel om hur kursplanen i svenska har förändrats, liksom 

elevernas färdigheter. Att eleverna presterar sämre än förr beskrivs genom kvantifierade data i form av 

statistik. 

Den litteraturlista som finns tillgänglig hänvisar främst till rapporter av utvärderande karaktär utgivna 

av skolverket samt rapporter från sitt eget förlag, en rapport angående PIRLS samt två internationella 

källor gällande statistik och cronbach alpha. Därmed ingår inga vetenskapliga texter om elevers läs- 

och skrivutveckling. Utifrån detta karaktäriseras DLS:s trovärdighet av kvantitativa data som till stor 

del består av egen statistik.   

Nya Språket lyfter!  

Materialet inleds med en genomgång av vad forskningen säger om språkutveckling, vilket ligger till 

grund för materialet. Litteraturlistan (Nya Språket lyfter!, 2016) är gedigen och täcker in flera aspekter 

av språk och språkutveckling. I litteraturlistan presenteras böcker, avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar, både svenska och internationella. Den är även uppdelad i kategorier vilket underlättar för 

lärare att själva gå till källan för att fördjupa sig ytterligare. Det är med hjälp av forskning som 

materialet hävdar sin trovärdighet. Det kommer tydligt fram i följande citat:   

”Mot bakgrund av den kunskap aktuell forskning ger om språkinlärning och språkutveckling är detta 

bedömningsmaterial uppbyggt av kontinuerliga observationer och inte av enskilda provuppgifter.” 

(Nya Språket lyfter, 2016, s. 7) 

Sammanfattningsvis karaktäriseras DLS av kvantifierade resultat och standardiseringar, en passiv 

lärarroll med exakta instruktioner samt en trovärdighet som bygger på kvantitativa data utifrån egna 

mätningar. Nya Språket lyfter! och andra sidan karaktäriseras av kvalitativa bedömningar och 

observationer, av en aktiv lärarroll med materialet som stöd för en egen professionell bedömning samt 

en trovärdighet som motiveras i aktuell forskning. Dessa karaktärsdrag är således de första tecknen på 

vilket perspektiv som ligger till grund för materialen.  
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Materialens perspektiv på läs- och skrivutveckling  

Det finns som tidigare nämnt två huvudperspektiv på lärande; reduktionistiskt och holistiskt. De olika 

perspektiven på lärande ger olika konsekvenser för synen på läs- och skrivutveckling och därmed 

också för bedömning av läs- och skrivkompetens. Nedan redogörs för vilket perspektiv de olika 

materialen utgår ifrån, vilka ord och begrepp som ger uttryck för det samt vilken elevsyn det mynnar 

ut i.   

DLS 

Materialet är av reduktionistisk karaktär då varje delprov fokuserar på ett begränsat innehåll under ett 

provtillfälle, samt eftersom elevernas resultat kvantifieras i råpoäng som omvandlas till ett 

staninevärde. Eleverna kategoriseras sedan som låg, normal eller högpresterande beroende på var i den 

procentuellt fördelade staninekurvan som eleven befinner sig. Materialet beskriver att ”Samtliga 

delprov är utformade så att det är lätta att administrera och utvärdera. De är standardiserade i stora 

elevgrupper /…/” (DLS, 2010, s. 12), vilket ger en tydlig indikation på ett reduktionistiskt perspektiv 

på lärande. Materialet är även utgivet av ett psykologiförlag, vilket tyder på en psykologisk syn på 

lärande. Dessutom har materialet en begränsad tillgänglighet i den bemärkelse att skolor måste köpa in 

materialet via förlagets hemsida eller via återförsäljare. 

Materialet använder inga direkt beskrivande ord eller begrepp för själva läs-och skrivutvecklingen 

men använder ett språkbruk som relaterar till ett reduktionistiskt perspektiv där bedömning sker 

utifrån elevernas resultat på de olika delproven. Vanligt förekommande ord är stavningsförmåga, 

diktamenskrivning, korrekt, lösningsfrekvens och starkt tidsbegränsat samt begrepp såsom förmåga att 

läsa ord och uttryck hämtade ur texter och läsa snabbt med bibehållen förståelse. I huvudsak ord och 

begrepp som mäter mindre beståndsdelar under ett starkt tidsbegränsat tillfälle. Ord som materialet 

själv förklarar i en ordförklaringslista är administrering, bjudningsmening, distraktor, effektstorlek, 

intern konsistens, item, itemanalys, korrelation, normering, pilotundersökning, psykometri, reliabilitet, 

standardisering, stanineskala och validitet (DLS, 2010, s. 127–128). Det vill säga ord som kvantifierar 

elevernas kunskaper och som går att mäta utifrån fastställda kriterier. 

Den elevsyn som framkommer av materialet tar ej hänsyn till elevernas olika kunskaper och 

erfarenheter. Materialet lyfter själv att elever med ett annat modersmål än svenska kan ha svårare att 

genomföra proven då de ställer krav på elevernas svenskkunskaper (DLS, 2010). De redovisar även en 

tabell för de eleverna med annat modersmål samt beskriver att de i genomsnitt presterar 1–2 stanine 

lägre än elever med svenska som modersmål. De elever som kategoriseras som lågpresterande enligt 

staninekurvan (stanine 1–2) refereras även till som ”elever som har kommit till korta” (ibid, s. 11), 

vilket är en synonym till ”misslyckats”. Materialet riktar sig till skolår 4–6 men eleverna kategoriseras 

efter skolår och kön oavsett när på året de är födda vilket således kan innebära en ålderskillnad på 

ungefär ett år även om eleverna tillhör samma staninetabell. 
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Nya Språket lyfter!  

Nya Språket lyfter! är utgivet av Skolverket och finns tillgänglig för allmänheten på deras hemsida. 

Materialet tillhandahålls, som tidigare nämnt av förvaltningsmyndigheten med ansvar att styra och 

stödja den svenska skolan och arbeta för en likvärdig utbildning med god kvalité med grund i 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning. 

Materialet är holistiskt i den bemärkelse att lärande och bedömning sker i en process samt där eleven 

får information om sina starka sidor genom att undervisande lärare fyller i elevens personliga 

observationsschema efter att ha gjort en bedömning av elevens kunskaper. På detta vis kan eleverna 

följa sin individuella utveckling med fokus på det de klarar av. Materialet beskriver att: 

”Utgångspunkten för materialet är alltså att de språkliga förmågorna stödjer varandra, utvecklas 

genom att användas funktionellt och i meningsfulla sammanhang. De språkliga förmågorna har 

grundläggande betydelse för elevens intellektuella, sociala och känslomässiga växt” (Nya Språket 

lyfter!, 2016, s. 6). 

Bedömning sker således i samverkan med andra färdigheter och i meningsfulla sammanhang, utan 

bestämda tidsbegränsningar. 

Materialet tar även hänsyn till elevernas kunskaper och erfarenheter, men också på hur läraren kan 

förbättra sin egen undervisning: ”Lika viktigt som att uppmärksamma den enskilda elevens utveckling 

är att läraren analyserar sin undervisning och ställer sig frågor /…/” (Nya Språket lyfter!, 2016, s. 

11). Lärande och bedömning sker således som en helhet istället för i små enskilda delar. 

Materialet använder textanvändning och meningsskapande samt symbolhantering för att beskriva 

elevers läs- och skrivutveckling. Dessa lyfts som två huvudspår som läraren bör uppmärksamma: 

“Textanvändning rör elevernas förmåga att delta och bidra i sammanhang där de möter olika typer av 

texter och skrivuppgifter. Meningsskapande omfattar hur de kan skapa mening i skrivandet och i 

mötet med texterna de ska läsa och därmed förstå innehållet i det de läser och skriver. Elevernas 

förståelse blir bland annat synlig i de textsamtal de deltar i och bidrar till i anslutning till själva 

läsandet och skrivandet. Symbolhantering rör elevernas förmåga att hantera grundläggande 

grammatiska aspekter av det skrivna språket som till exempel kopplingen ljud – bokstav, stavning, 

meningsbyggnad och interpunktion samt ordens uppbyggnad. I observationspunkterna A till C har 

dessa två ingångar fått egna rubriker, för att betona hur viktigt det är att ända från början ha båda 

dessa aspekter under observation” (Nya Språket lyfter!, 2016, s. 11). 

De centrala begrepp som lyfts vid textanvändning och meningsskapande är: skönlitteratur, sakprosa, 

korta eller långa texter och elevnära texter där eleverna ska kommentera, sammanfatta, finna budskap, 

resonera, föra enkla resonemang, underbygga resonemang, lässtrategier, använda lässtrategier på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt, källkritiskt förhållningssätt, specifika uttryck, texttypiska drag, röd 

tråd samt relation till läsaren och fördjupningar. Symbolhantering som består av: logografisk 

helordsläsning, ortografisk helordsläsning, ljuda samman, enkel ljudning, avancerad ljudning, flyt, 

tidig form av upptäcksskrivande, avancerad form av upptäcksskrivande och helordsskrivande. 

Att textanvändning och meningsskapande betonas redan vid den tidiga läs- och skrivinlärningen 

stärker materialets holistiska perspektiv då fokus inte bara läggs på avkodningsarbetet. 

Materialet tar hänsyn till elevers olika kunskaper och erfarenheter i den bemärkelse att materialet 

består av ett observationsschema där undervisande lärare kan ta hänsyn till elevernas erfarenhet och 

kunskapsnivå vid textval och utformande av uppgifter etcetera. Materialet innehåller även olika 

bedömningspunkter för svenska och svenska som andraspråk vilka utgår från de olika kursplanerna, 

samt kan användas tillsammans med modersmålslärare. Då materialet sträcker sig från årskurs 1–6 är 

tidsaspekten inte statisk utan flexibel och kan därmed alltid utgå från elevens nivå. 
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Summativ eller formativ bedömning  

För att ge en bild av hur materialen kan användas summativt respektive formativt har eventuella 

rekommendationer för fortsatt undervisning haft relevans för analysen. Materialens omfattning fick 

också en betydelse tillsammans med materialens karaktärsdrag då de spelar en avgörande roll. För att 

skapa en begriplig helhet och kontext presenteras korta utdrag och beskrivningar från 

bedömningsmaterialen. 

DLS 

Proven sker under kontrollerade, tidsbegränsade och specifika tillfällen samt innehåller ej några 

rekommendationer för hur eleverna kan arbeta vidare vilket gör är bedömningen i huvudsak är av 

summativ karaktär. Materialet har även ett begränsat innehåll i relation till kursplanen då delproven 

endast tar avstamp i några få mätbara delar av det centrala innehållet och kunskapskraven: 

“Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap, 

både de uttalade och sådant som står mellan raderna”/.../ “Återge grundläggande delar av innehållet 

och handlingen”/.../ “Utifrån givna frågor göra enkla beskrivningar av orsaker och konsekvenser i 

texten.” (DLS, 2010, s. 3–4) 

Lärarhandledningen beskriver även att ovanstående centrala innehåll kräver ett grundläggande 

ordförråd, vilket prövas i delproven om läsförståelse och ordförståelse. Vidare kan man läsa att 

eleverna ska “kunna läsa med “flyt”” i delprovet om läshastighet samt att “Med viss säkerhet använda 

de vanligaste reglerna för stavning” i provet om rättstavning (DLS, 2010, s. 4). De beskriver även att 

“Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer och ordklasser” mäts (ibid, s. 4). Det är dock stora delar av det centrala innehållet som 

DLS tar upp för rättstavning som inte bedöms. Det är i själva verket bara stavningsregler som bedöms 

medan språkets struktur, meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, skiljetecken, ords böjning och 

ordklasser utelämnas.  

Materialet konstaterar att elever med lågt stanine (1–2) behöver hjälp med att förbättra de kunskaper 

som delprovet testar, dock ges ingen närmare beskrivning på hur och på vilket sätt (DLS, 2010, s. 68).  

“Elever med så lågt resultat behöver hjälp med att förbättra sin ordförståelse”/.../ “Elevens lässtil bör i 

det fallet undersökas ytterligare”/.../ “Det finns skäl att uppmärksamma och anta att denna elev har 

stort behov av stödåtgärder för att vidareutveckla sin läsning.” (DLS, 2010, s. 68, 72, 74, 78) 

Läraren ska efter varje delprov rätta och poängsätta elevernas resultat samt göra en jämförelse med 

normgrupp för att få ett staninevärde. De ska sedan, med hjälp av den kvantitativa informationen göra 

en kvalitativ analys av elevernas resultat. Vid läsförståelse kan utläsas: “Det är lämpligt att fördjupa 

den kvantitativa informationen om elevens läsförståelse med en kompletterande kvalitativ analys av 

elevens resultat för var och en av svarsuppgifterna” (DLS, 2010, s. 78). Beskrivning för analys till 

denna del för läshastighet är följande:  

“I första hand är det antalet korrekt besvarade uppgifter som visar hur långt eleven hunnit läsa på den 

tillåtna tiden. Det kan dock förekomma att en elev valt fel alternativ eller i vissa parenteser inte har 

markerat något svar, vilket i båda fallen minskar råpoängen. Om elevens resultat visar att antalet 

felaktigt genomförda uppgifter utgör mer än tio procent av de korrekt lösta uppgifterna bör läraren 

uppmärksamma detta.” (DLS, 2010, s. 74)  

Lärarens kvalitativa analys är således baserad på mätbara data med antal korrekt besvarade uppgifter 

där läraren bör uppmärksamma elever med felaktigt genomförda uppgifter som utgör mer än en 

tiondel. Även den kvalitativa analysen är därav kvantitativ och summativ i den bemärkelse att 

informationen visar ett nuläge av elevernas kunskaper.  
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Delprovet om rättstavning ger tydligast rekommendationer om hur eleven och läraren kan arbeta 

vidare, dock är det första kopplat till handstil istället för till stavning. 

“Elevernas handskrift vid rättstavningstestet är inte sällan svårtydd och visar generellt på att 

undervisning i handstil bör uppmärksammas mer av läraren”/.../ “Läraren bör alltid noga genomföra 

en analys med hjälp av detta analysschema för att få en konkret upplysning om lämplig planering av 

den fortsatta undervisningen.” (DLS, 2010, s. 66, 68) 

Analysschemat som nämns i citatet står på rättstavningsblanketten och består av rutor där samtliga 

felstavningar i prövningsorden markeras i lämplig ruta med koppling till arten av felstavning, till 

exempel ljudenlig stavning; förväxlingar mellan vokal och konsonant, tillägg, utelämning, 

omkastning, särskrivning, enkel- och dubbelteckning, släktord, ljudstridig stavning, utelämning av 

prickar och övrigt (DLS, 2010). Materialet indikerar även behov av vidare analyser men ger inga 

utförliga instruktioner på hur dessa ska utföras. 

Författarna förklarar även att det kan finnas behov av en uppföljande och mer detaljerad kartläggning 

av elever med otillräckliga kunskaper och/eller långsam läs-och skrivutveckling.  DLS kan därmed 

kompletteras med DLSM - diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet eller liknande 

prövningsmaterial med individuell diagnostisk inriktning (DLS, 2010). 

Materialets förutsättningar för summativ respektive formativ bedömning blir således att resultaten kan 

bidra med en summativ bild av elevernas starka och svaga sidor i form av ett staninevärde i 

normgrupp. Genom den kvalitativa analysen av elevernas resultat ska den även kunna verka formativt 

och bli ett verktyg för läraren i den fortsatta undervisningen. 

Nya Språket lyfter!  

Nya Språket lyfter! är ett material med fokus på språkutveckling i stort, men till största del bedöms 

elevernas läsförmåga, i näst störst del skrivförmåga och utöver det talet och elevernas muntliga 

förmåga. Talet beskrivs som grunden för elevernas språkutveckling och bedöms separat i ett eget 

kapitel med observationspunkter. Därefter kommer ett kapitel med fokus på läsning och skrivning 

gemensamt. Observationspunkterna i detta kapitel är uppdelade med läsning för sig och skrivning för 

sig, medan avstämningspunkterna endast har fokus på läsförmågan. Det framgår vid varje 

observationspunkt och avstämningspunkt vad som gäller för svenska samt för svenska som 

andraspråk, vilket utgör ett stöd för lärare vid bedömning oavsett elevens språkliga bakgrund.    

Nya Språket lyfter! utgår från Lgr11 och har uppdaterats 2016 för att stämma överens med de nya 

kunskapskraven för årskurs 1. Även om kopplingen till Lgr11 är stark är inte varje observationspunkt 

eller varje avstämning kopplat till en specifik del i kursplanen även om en stor del av kursplanen täcks 

in. 

“Nya språket lyfter! är uppbyggt av detaljerade och systematiserade observationspunkter inriktade 

mot syfte, centralt innehåll, kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 1 och kunskapskraven i årskurs 3 

och 6 i ämnena svenska och svenska som andraspråk samt för specialskolans årskurs 4 och 7.” (Nya 

Språket lyfter!, 2016, s. 6) 

Materialets möjlighet för summativ bedömning ligger i att avstämningarna är kopplade till 

kunskapskraven. I avstämning F, som ska motsvara kunskapskraven för årskurs 6, görs en skillnad 

mellan de olika betygen genom att tydliggöra en nivåskillnad. Det görs med hjälp av formuleringarna i 

kunskapskraven. Nivån som motsvarar E skrivs i fetstil efterföljt av formuleringen för C och A; 

”anpassa och variera användningen av lässtrategier på ett fungerande/ändamålsenligt/ 

ändamålsenligt och effektivt sätt beroende på såväl syfte med läsningen som vilken typ av text som 

läses.” (Nya språket lyfter!, 2016, s. 96). På så vis kan materialet vara ett stöd vid betygsättningen 

vilket är en form av summativ bedömning.       
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För varje observationspunkt finns det en lista med förslag på undervisning. Förslagen är kort 

formulerade i punktform och fungerar på så sätt som en idébank. Det “krävs” att läraren planerar och 

anpassar undervisningen för varje tillfälle. Även undervisningsförslagen har en uppdelning mellan 

svenska och svenska som andraspråk även om de flesta undervisningsförslag gäller för båda 

kursplanerna. Utöver det lyfts olika metoder för undervisning, bland annat modellering som är starkt 

sammankopplat med formativ bedömning. 

”Att använda bedömning formativt i undervisningen med återkoppling och vägledande samtal är en 

viktig del av den modelleringen, så att eleven vet var hon eller han är i sin utveckling och vad som är 

nästa steg och utmaning. Samtalen stödjer på så sätt utvecklingen av elevens metakognition när det 

gäller läsande och skrivande.” (Nya Språket lyfter!, 2016 s. 14)   

Utöver det uppmanas det till kollegialt samarbete i de fall en lärare känner osäkerhet kring en elevs 

utveckling. Både lärarkollegor och personal i skolans elevhälsoteam lyfts som viktiga 

samarbetspersoner. Det står uttryckligen “Att vänta och se är inte att rekommendera” (Nya Språket 

lyfter!, 2016, s. 11). Lika viktigt som att utvärdera en elevs utveckling lyfter de att det är att utvärdera 

undervisningens innehåll och form. 

Då materialet täcker in stora delar av kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav (se bilaga 3 

och 4), samt att det finns en tydlig progression har materialet stora möjligheter att användas formativt. 

När en elev har klarat en avstämning är nästa steg att nå nästa avstämningspunkt. För att nå dit finns 

det mindre ”mål” i form av observationspunkter med tillhörande undervisningsförslag. I materialet står 

det att ”Fördelen med att använda ett bedömningsstöd som Nya språket lyfter! är att alla elevers 

framsteg syns och att läraren ser hur undervisningen ytterligare kan anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.” (Nya Språket lyfter!, 2016, s. 11). För att utveckla undervisningen är inte 

bara undervisningsförslagen till hjälp utan även analysfrågor om undervisningen vid varje avstämning. 

I handledningen står det uttryckligen att avstämningarna kan användas som ett stöd för att upprätta 

elevernas individuella utvecklingsplaner. 



28 

 

För att sammanfatta hur materialen förhåller sig till summativ och formativ bedömning presenteras en 

översikt i figur 2. I tabellen blir det tydligt att materialen inte har samma tyngdpunkter.  

 Summativ                                                                                              Formativ  

Syfte med 

bedömningen 

Ta reda på vad 

som har uppnåtts 

Övervaka 

framsteg över tid 

Synliggöra 

framsteg 

Ta reda på nästa 

steg i 

undervisningen 

Extern eller 

intern 

bedömning 

Extern, inklusive 

extern 

rättningsmall 

Extern Intern, med hjälp 

av extern 

bedömningsmall 

Intern 

Hur genomförs 

bedömningen? 

Genom separata 

uppgifter och test 

Introducerat i 

vanlig 

undervisning 

Introducerat i 

vanlig 

undervisning 

Som en del av 

vanlig 

undervisning 

Kriterier Normrelaterat Kriterierelaterat Kriterierelaterat Individrelaterat 

Bedöms av Lärare och extern 

bedömare 

Lärare Lärare Lärare och elev 

Förslag på 

fortsatt 

undervisning 

Förslag saknas Antydan till 

behov av fortsatt 

undervisningen 

finns 

Få förslag till 

fortsatt 

undervisning 

finns 

Utförliga förslag 

till fortsatt 

undervisning 

finns 

Figur 2. Tabellen visar en översikt av hur materialen är uppbyggd utefter summativ och formativ 
bedömning. Det som är markerat med mörkgrått visar DLS och det ljusgrå visar Nya Språket lyfter!. 
(Egen figur med inspiration från Harlen, 2006) 

Sammanfattningsvis framträder DLS som ett summativt test med tyngdpunkt på det mätbara för att ta 

reda på vad eleverna har uppnått. Då materialet finns för hela grundskolan blir det möjligt att övervaka 

framsteg över tid. Testen har tydliga instruktioner och måste genomföras på specifika sätt för att en 

normjämförelse ska vara möjligt. Detta påverkar som tidigare nämnt lärarens roll under 

genomförandet då det finns lite utrymme för egna tolkningar. Rättningen är även styrd utifrån tydliga 

riktlinjer och instruktioner. Materialet ger en antydan till att behov av fortsatt undervisningen behövs 

för elever med stanine 1–2 men ger inga konkreta förslag på hur.  

Nya Språket Lyfter! har istället sin tyngdpunkt i det formativa då syftet med bedömningen är att 

synliggöra elevens framsteg och ta reda på nästa steg i undervisningen. Bedömningen är en del av den 

vanliga undervisningen och utgår från varje elev och läroplanens kriterier. I detta material är läraren 

ansvarig för genomförandet och bedömningen, vilket ger ökad kontroll och frihet för den undervisande 

läraren. I och med att varje observationspunkt har tillhörande undervisningstips får läraren stöd i att 

använda resultaten för att förbättra den egna undervisningen.   

Det är dock viktigt att poängtera att tabellen visar en viss förenkling eftersom DLS kan fylla vissa 

formativa syften om läraren använder resultaten för att planera undervisning. Likaså kan Nya Språket 

lyfter! användas för summativa syften vid betygsättning. Pilen högst upp i tabellen illustrerar 

spänningfältet mellan summativ och formativ bedömning. Eftersom det är ett spänningsfält blir det 

möjligt för materialen att röra sig inom fältet. Detta gör det möjligt för DLS och Nya Språket Lyfter! 

att befinna sig nära varandra i vissa avseenden och visa på ytterligheter i andra. 
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Diskussion  

Diskussionen är uppdelad i tre delar. Först diskuteras materialens möjligheter och hinder utifrån 

studiens resultat, vilket sedan knyts an till tidigare- och fortsatt forskning. Diskussionen mynnar 

slutligen ut i en avslutande reflektion.   

Möjligheter och hinder  

I denna del läggs fokus på vilka möjligheter och hinder som de olika materialen har för bedömning. 

Materialens perspektiv har stor påverkan för vad som kan anses relevant att bedöma samt hur det anses 

vara rimligt att göra den bedömningen. 

DLS –  utifrån ett reduktionistiskt perspektiv 

I resultatet har materialets karaktärsdrag presenterats, liksom dess reduktionistiska perspektiv och att 

bedömningen i huvudsak är summativ. Vilka möjligheter för bedömning som materialet medför 

bygger således på en reduktionistisk syn på lärande där det bland annat är lämpligt att använda 

kvantitativa mätningar av mindre beståndsdelar. Då materialet tydligt har valt ut det centrala innehåll 

som ska mätas samt delat upp dessa mål i delprov sker en summativ bedömning efter varje mättillfälle. 

Resultaten genererar tydlig mätbara data som förs in i standardiserade tabeller som därefter presenteras 

i en procentuellt fördelad staninekurva med normalfördelning. Materialet ger således en överskådlig 

bild av hur eleven presterat i relation till jämnåriga klasskamrater, samt ger en upplysning om elevens 

svaga, respektive starka sidor i deras läs- och skrivkompetens i förhållande till det som materialet 

avser att mäta. Information som sedan kan vara ett bra och tydligt underlag att utgå ifrån vid 

utvecklingssamtal med vårdnadshavare. 

Huruvida hur väl delproven mäter det de utger sig för att mäta kan dock diskuteras i delproven 

ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Då ordförståelse går på tid är det inte bara ordförståelse 

utan också avkodning som testas, avkodar eleven sakta så blir det svårt att hinna med. Dessutom kan 

svag avkodning leda till fler felläsningar av orden (där det saknas ett sammanhang) vilket lätt kan leda 

till att man väljer fel alternativ. 

Vid läshastighet mäts inte bara läshastigheten utan även ordförståelse på grund av distraktionerna. 

Förstår man inte orden är det lätt att fastna vilket medför svårigheter att komma vidare. Enligt 

rättningsinstruktionerna ska en uppgift bedömas som felaktig om den är överhoppad trots att eleven 

har läst och markerat rätt svar längre fram i texten (DLS, 2010). Detta innebär att testet inte tillgodoser 

vad eleven faktiskt kan utan snarare handlar om förmågan att följa en provstruktur. 

Delprovet läsförståelse innehåller många flervalsfrågor, frågan är hur mycket det egentligen säger om 

läsförståelsen när det dessutom är cirka 25% chans att svara rätt på varje fråga. Eleven ska tolka 

texten, sedan tolka frågan och slutligen dess alternativ. Alternativen består ofta av ord/beskrivningar 

som har nämnts på olika ställen i texten vilket gör att det blir detaljsökning snarare än läsförståelse i 

vissa frågor. Endel frågor förutsätter även att det finns en förförståelse eller en knuten norm till själva 

frågan, exempelvis att det bör vara årstiden vinter eftersom det ligger snö på marken, vilket givetvis 

kan se olika ut beroende på var i landet man befinner sig.  
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Materialet redovisar även en viss tvetydighet då det beskriver att det är ett mycket användbart redskap 

för att bedöma alla elevers kunskaper i svenska, oberoende av i vilken skola eleverna går och vilka 

arbetssätt som läraren använder (DLS, 2010). Samtidigt beskriver det att testet kan anses vara svårare 

för elever med annat modersmål än svenska då DLS-proven ställer krav på elevernas kunskaper i 

svenska (ibid). 

Nya Språket lyfter! 

Ett bedömningsstöd som utgår från ett holistiskt perspektiv på lärande ger möjligheten att skapa en 

samlad bild av elevens språkutveckling. I och med att bedömningssituationerna kan integreras i den 

vanliga undervisningen av undervisande lärare bedöms elevernas förmågor i ett sammanhang och 

under förhållanden som eleverna känner till. Det bidrar till en ökad trovärdighet då elevernas 

kunskaper bedöms. Materialet bidrar med hjälp av sina observationspunkter till att uppmärksamma 

lärare på vad de ska ha med i sin bedömning vilket kan leda till en bredare och djupare bedömning och 

kan säkerställa att viktiga aspekter inte försvinner i helhetsbedömningen. 

Vad som och andra sidan kan anses saknas i materialet är tydliga exempel på innebörden av olika 

observationspunkter och avstämningar. I observationspunkt D:1 Skriva står det till exempel att lärare 

ska notera om eleverna ”stavar vanliga dubbeltecknade och ljudstridiga ord rätt” (Nya Språket lyfter!, 

2016, s. 74). Vad som räknas som vanliga ord kan tolkas olika och innebära olika för olika elever och 

lärare. Det innebär att bedömningen kan variera mellan olika skolor. Det lyfter en fråga om vad som är 

likvärdigt. Är det likvärdigt om det är samma eller är det likvärdigt om det är anpassat till elevens 

skriftspråkliga vardag? En annan fråga som väcks är om likvärdigheten och bedömningens jämförande 

funktion är av vikt. 

Nya Språket lyfter! har i första hand ett formativt syfte. Precis som föregående del redogjorde kommer 

det till uttryck på flera olika sätt, men inte minst genom att lärare uppmuntras analysera sin 

undervisning och inte bara elevernas prestationer. Vidare så presenteras det i kapitel två i 

handledningen olika undervisningsformer som kan stödja elevens språkutveckling. 

I och med elevens observationsschema som fylls i kontinuerligt kan materialet också fungera som 

underlag vid samtal med elever och föräldrar. Det blir genom schemat enklare att förmedla en bild av 

elevens språkutveckling och kommande steg. 

En annan möjlighet som framkommer är möjligheten till samarbete med modersmålslärare samt 

möjligheten att använda samma material både i svenska och svenska som andraspråk. Materialet bidrar 

dessutom med ett förtydligande för vad som är gällande för vilket ämne vilket kan underlätta när lärare 

undervisar både svenska och svenska som andraspråk under samma lektioner inom samma elevgrupp. 

Avstämning F beskrivs som ett nedslag i elevernas utveckling vilket återigen visar på att stödet för 

betygssättning visar på hur materialet kan fylla ett summativt syfte. Även om avstämning F visar på en 

progression i förhållande till betygen A, C och E står det i handledningen att ”Avstämning A och C 

samspelar alltså med kunskapskraven i årskurs 1 och 3 och Avstämning F med kunskapskraven för 

betyg E i årskurs 6.” (Nya Språket lyfter!, 2016, s. 8), det ger viss osäkerhet kring hur väl de högre 

betygen representeras av observationspunkterna och avstämningarna.   



31 

 

Anknytning till forskning  

Utifrån Guba och Lincolns (1989) uppdelning av fyra generationer av bedömning kan DLS placeras in 

i första generationen där effektiv bedömning och mätningar står i fokus. Nya Språket lyfter! placeras 

istället in i deras fjärde generation där bedömning sker i ett sammanhang och där det är en samlad bild 

av elevers kunnande som bedöms.  

Vid analysen av materialen blev det synligt att DLS bedömer en begränsad del av innehållet i 

kursplanen medan Nya Språket lyfter! täcker in ett större innehåll. Både Wedin (2010) och Pehrsson 

och Sahlström (1999) tar upp att det kan ge en missvisande bild av vilka förmågor som är 

betydelsefulla. Det blir också intressant att ställa sig frågan hur innehållet i en bedömning påverkas av 

att begränsas till det mätbara. Detta är starkt sammankopplat med vilken syn på lärande som ligger till 

grund för materialen (Wedin, 2010). Pehrsson och Sahlström (1999) tydliggör även att vad ett 

bedömningsmaterial visar beror på vad den som konstruerar materialet vill synliggöra. Detta är något 

som blivit tydligt vid en analys av två material som utgår från olika perspektiv, vilket gör det viktigt 

att lärare själva analyserar materialen och sätter sig in i vilken kunskapssyn materialen representerar. 

Rogier (2014) benämner detta som bedömningskunnighet och menar att lärare måste ha kunskap om 

huvudkonceptet för bedömning för att den ska vara effektfull. I relation till detta är det intressant att 

DLS motiverar sin trovärdighet utifrån egna mätningar medan Nya Språket lyfter! motiverar 

trovärdigheten utifrån forskning. För att vara bedömningskunnig behövs inte bara kunskap om 

bedömning utan också om det som bedöms, i det här fallet elevernas läs- och skrivkompetens.   

Utav Rogiers (2014) sju nyckelbegrepp lägger DLS fokus på reliabilitet, transparens och att det ska 

vara praktiskt. Reliabiliteten stärks bland annat genom testens överensstämmande testförhållanden 

tack vare de tydliga instruktionerna för varje delprov. Reliabiliteten kan dock ifrågasättas utifrån att 

bedömningen sker vid ett isolerat tillfälle vilket kan leda till missvisande resultat (Wedin, 2010 & 

Pehrsson och Sahlström, 1999). Instruktionernas tydlighet bidrar också till en transparens då eleverna 

vet vad som förväntas av dem. Proven är dessutom användarvänliga för läraren, dels med hänsyn till 

instruktionerna för genomförandet men även vid rättning, vilket uppfyller Rogiers (2014) definition av 

nyckelbegreppet praktiskt.     

Nya Språket lyfter! har och andra sidan potential att uppfylla användbarhet, reliabilitet, validitet, 

effektfullhet, autenticitet och transparens, beroende på hur läraren arbetar. Materialets användbarhet 

ligger i att den är nära sammankopplad med undervisningen vilket dessutom gör att det har validitet. 

Reliabiliteten och andra sidan kan endast anses uppfyllas till viss del. Eftersom bedömningen sker 

kontinuerligt och i den vanliga undervisningen är det större chans att resultaten visar elevernas 

verkliga kunskaper. Samtidigt kan bedömningsförhållandena vara väldigt olika för olika elever. 

Materialets effektfullhet ligger i att det finns möjligheter för bedömningen att ha positiv effekt på 

undervisningen, detta tack vara att bedömningen är nära sammankopplad med både undervisning och 

kursplan. Detta medför även att bedömningens autencitet ökar då det kan återspegla verkliga 

situationer och motiverande sammanhang. I och med att materialet består av en tydlig 

bedömningsmatris där eleverna kan följa sin utveckling ökar materialets transparens. Samtidigt finns 

det en risk att användningen av materialet inte uppfyller allt detta eftersom det ställer höga krav på 

läraren och är väldigt omfattande. Varje lärare måste fatta ett aktivt beslut om de material som används 

för att de ska fungera i den aktuella verksamheten.     

Black och Wiliam (2006) tar upp hur bedömningars reliabilitet skulle kunna öka men att det kräver 

mer omfattande bedömningar. Detta kan ses i förhållande till Rogiers (2014) sju nyckelbegrepp. Nya 
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Språket lyfter! uppfyller alla begrepp utom att vara praktiskt, medan DLS som kan anses vara praktiskt 

och lättanvänt tappar flera av de andra viktiga funktionerna. Det är även viktigt att komma ihåg att 

materialens validitet och reliabilitet endast är gällande utifrån sina respektive perspektiv (Stobart, 

2006). 

Precis som Harlen (2005) poängterar kan formativ bedömning användas för summativa syften och vise 

versa. Det blir dock tydligt att materialen är mer lämpade för det ena än det andra och att materialens 

utgångspunkter och perspektiv har stor påverkan. Detta stärks av Roos och Hamiltons (2005) 

ståndpunkt att summativ bedömningar har sin grund i psykometri och behaviorism medan formativ 

bedömning är kopplat till konstruktivism och en helhetssyn på lärande.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det kunde under studiens gång konstateras att det finns omfattande forskning om olika perspektiv 

samt om summativ och formativ bedömning men betydligt färre studier som belyser 

bedömningsmaterial och dess användningsområden. Fortsatt forskning kan fördelaktigen behandla 

detta område ytterligare precis som Wedin (2010) lyfter när hon påpekar att bedömningsmaterial 

sällan är föremål för analys utan fokus istället hamnar på de elever som får låga resultat. Denna studie 

har försökt närma sig detta genom att synliggöra bedömningens komplexitet samt att man inte i förväg 

med säkerhet kan vara förvissad om vad som bedöms. Det vore även relevant att analysera materialens 

validitet i förhållande till rådande kursplaner i svenska och svenska som andraspråk. Precis som de 

analyserade materialen utgår från olika perspektiv kan perspektiv även utläsas i olika läroplaner och 

kursplaner. Det skulle även vara intressant att undersöka hur de båda materialen fungerar i praktiken 

och om lärare anpassar sin undervisning till bedömningsmaterialen då det kan påverka vad eleverna 

får möjlighet att lära sig.  

Avslutande reflektioner  

Syftet med studien var att undersöka materialens olika förutsättningar för bedömning genom att 

analysera karaktärsdrag, perspektiv samt hur de förhåller sig till summativ och formativ bedömning. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att dessa delar är nära sammanvävda och att vilka 

perspektiv som ligger till grund för materialen påverkar dess utformning och användningsområde. 

Återkommande i studien blir det tydligt att de lärare som ska använda materialen behöver ha kunskap 

om perspektiven och vad dessa medför. Läsning kan ses ur olika perspektiv och därav bedömas på vitt 

skilda sätt, inget material ger därmed fler möjligheter till bedömning än vad lärarens kunskap och 

undervisning tillåter. Det går därför inte att förlita sig helt på något bedömningsmaterial, men däremot 

på sin egen yrkesskicklighet. Detta behöver lärare och speciallärare vara medvetna om för att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för bedömning. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – underlag för beskrivning  

 

Frågor  DLS Nya Språket Lyfter!  

Materialets utgivare samt 

tillgänglighet. Produktionsår. 
 

  

Vilka riktar sig materialet 

till? 
 

  

Vad har materialet för syfte? 
 

  

Redovisar materialet någon 

form av litteraturlista. Vad 

innehåller den? 
 

  

Hur redovisar materialet dess 

vetenskapliga grund? 

  

  

Vilka delar ingår i materialet 

och hur beskrivs de? 
 

  

Hur ska materialet användas? 
 

  

Vilken roll har läraren under 

genomförandet enligt 

anvisningarna? 
 

  

Vad bedöms i förhållande till 

kursplanen i svenska och 

svenska som andraspråk, 

enligt handledningen? 

  

Vilka rekommendationer för 

fortsatt undervisning 

beroende på hur eleverna 

presterat i materialet? 
 

  

Vilka möjligheter för 

bedömning lyfter materialet? 
 

  

Vilka hinder för bedömning 

lyfts i materialet? 
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Bilaga 2 – underlag för analys  

 

Fråga DLS Nya Språket lyfter! 

Karaktärsdrag 

Hur framkommer det att materialet är 

normerat eller kriterierelaterat? 

(Kvantitativ vs. kvalitativ) 
 

  

Hur motiveras materialens trovärdighet 

och vilka karaktärsdrag kommer fram i 

det?  
 

  

Vad säger lärarens roll under 

genomförandet om materialets 

karaktärsdrag?  
 

  

Perspektiv 

Har materialet en holistisk eller 

reduktionistisk natur och hur 

framkommer det? 
 

  

Vilka ord och /eller begrepp ger uttryck 

för materialets perspektiv på läs- och 

skrivutveckling? Motivera.  
 

  

Hur tar materialet hänsyn till elevers 

olika kunskaper och erfarenheter? 
 

  

Vilka möjligheter för bedömning medför 

materialets perspektiv?   
 

  

Vilka hinder för bedömning medför 

materialets perspektiv?   
 

  

Formativ och summativ bedömning 

Vad i materialet ger förutsättningar för 

summativ respektive formativ 

bedömning? 
 

Summativ  

 

Formativ  
 

Summativ  

 

Formativ 

  

Vilka möjligheter för summativ respektive 

formativ bedömning ger materialets 

koppling till kursplanerna?  
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Bilaga 3 

Denna bilaga visar vilka delar av kursplanen i svenska som Nya Språket lyfter! kan anses beröra. 

Texten är direkt tagen från kursplanen på skolverkets sida1. Texten som är skriven i ljusgrått är det 

innehåll som inte framträder i materialet, texten som är markerad med grått framträder i materialet via 

undervisningstips. Textfärgen och överstrykningen är ändrad av oss. I bilagan är endast 

kunskapskraven för betyget E inkluderat eftersom det är där materialet har sin tyngdpunkt.  

Kursplanen i Svenska  

/…/ 

Syfte 

/…/ 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera dessa. 

Centralt innehåll 

I årskurs 4–6 

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, 

både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 

verktyg. 

• Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar 

emot respons på texter. 

• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. 

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. 

• Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse. 

 
1 Skolverket (2017). Kursplan – Svenska som andraspråk. Hämtad 2019-11-20  

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-

lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSV

E01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f  

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVE01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVE01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVE01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVE01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
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Tala, lyssna och samtala 

• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera 

och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och 

övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser 

människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 

tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. 

• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. 

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, 

arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga 

drag. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas 

innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  

• Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. 

Språkbruk 

• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 

• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel 

skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext. 

• Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang. 

• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några 

kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. 

Vilka de nationella minoritetsspråken är. 

Informationssökning och källkritik 

• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom 

intervjuer och via sökmotorer på internet. 

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar 

av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt 
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beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt 

viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och 

språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande 

beskrivningar och enkel handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett 

avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av 

ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de 

samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot 

ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som 

till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga 

redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte 

och mottagare. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga 

varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan 

svenskan och närliggande språk. 
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Bilaga 4 

Denna bilaga visar vilka delar av kursplanen i svenska som andraspråk som Nya Språket lyfter! kan 

anses beröra. Texten är direkt tagen från kursplanen på skolverkets sida2. Texten som är skriven i 

ljusgrått är det innehåll som inte framträder i materialet, texten som är markerad med grått framträder i 

materialet via undervisningstips. Textfärgen och överstrykningen är ändrad av oss. I bilagan är endast 

kunskapskraven för betyget E inkluderat eftersom det är där materialet har sin tyngdpunkt.  

Kursplanen i Svenska som andraspråk 

Syfte 
/…/ 

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• välja och använda språkliga strategier, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera dessa. 
 

Centralt innehåll 

I årskurs 4–6 

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, 
både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 
verktyg. 

• Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar 
emot respons på texter. 

• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. 

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 
böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. 

• Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse. 

Tala, lyssna och samtala 

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket 
inte räcker till. 

 
2 Skolverket (2017). Kursplan – Svenska som andraspråk. Hämtad 2019-11-20  

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-

lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSV

A01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVA01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
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• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 
vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera 
och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

• Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse. 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 
dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 
tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp. 

• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. 

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, 
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag 
samt deras ord och begrepp. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas 
innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

• Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. 

Språkbruk 

• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 

• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning. 

• Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord. 

• Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja. 

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel 
skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext. 

• Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang. 

Informationssökning och källkritik 

• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom 
intervjuer och via sökmotorer på internet. 

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar 
av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven 
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka 
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 
Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt. 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss 
språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och 
språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla 
gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. 
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av 
ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de 
samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters 
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budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons 
bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett 
enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del 
upprätthåller samtalet. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och 
göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i 
huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
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