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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kartläggning av elevers läsutveckling, 

särskilt studeras analysverktyget LUS. Uppsatsen består av en djupare kvalitativ 

intervju, med en av författarna till Nya Lusboken, samt en jämförelse av LUS gentemot 

de data som framkommit. Uppsatsen pekar på att metoden att kartlägga elevers 

läsutveckling grundar sig på sättet att se läsning. Inom detta område finns två 

huvudtraditioner. Den ena är att se en helhet som samverkar och den andra är att se 

helheten genom att titta på delarna. I den senare rekommenderas test för att få objektiva 

hållpunkter samtidigt som det anses att observationer krävs. I den första, som LUS 

tillhör, ska kartläggningen ske genom att ansvarig lärare gör observationer. Skolverket 

eftersträvar sakliga, rättvisa, subjektiva bedömningar. Genom att jämföra LUS med 

Skolverkets förslag till mål för år 3, i svenska/ svenska som andra språk, indikerar 

uppsatsen på att LUS uppfyller eftersträvan av saklighet. Vikten av att uppmärksamma 

andraspråkselevers språkutveckling poängteras. För att LUS ska vara en rättvis, 

subjektiv bedömning framhålls betydelsen av ett aktivt och regelbundet arbete med 

bedömaröverrenstämmelse. Uppsatsen lyfter fram att LUS tar ett deltagarperspektiv 

samtidigt som det tycks uppfylla kraven på redovisning av läsutveckling gentemot elev, 

hem, rektor och kommun. LUS anses även användbart för att förbättra/utveckla metoder 

för läsinlärning.   
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1. Inledning 

Under de år jag har varit yrkesverksam i år 1-3 tycker jag mig ha sett betydelsen av att 

eleverna får en god läsförmåga. De elever som haft svårigheter med läsningen har även fått 

svårigheter i andra skolämnen. Skolverket framhåller att läsning är viktigt eftersom det 

används i stort sett i alla ämnen för att lära sig och för att utveckla kunskaper (2007b:28, 

1999:107). Även Eve Malmquist understryker vikten av att ha en god läsförmåga som ett 

instrument för att lära sig (1984:5). Kerstin Nauclér och Eva Magnusson menar att 

läsningen är ett redskap för att skaffa sig kunskap (1996:22). Birgita Allard uttrycker 

betydelsen av att kunna läsa så här: ”Faller läsningen ihop, faller, med få undantag, alla 

andra skolämnen också” (2001:142). Framgången i både skolan och samhället är helt och 

hållet beroende av läskvaliteten (Ibid). Samhället ställer större och större krav på 

läsförmåga. För att få arbete i dagens samhälle förutsätts det att du är en god läsare 

(Ibid:52). Kravnivån har höjts drastiskt. ”Det som 1975 gott och väl var en godtagbar 

lässtandard är i dag en läskvalitet som är så mycket för låg, att den kan leda till 

arbetslöshet” (Ibid:143). Malmquist uppmärksammade redan 1984 att det ställs allt större 

krav på läsförmåga. Hon påpekar att vi i vår funktion i det demokratiska samhället har 

rättigheter och skyldigheter som kräver en god läsförmåga (1984:16).    

Margareta Sandström Kjellin anser att det ställs mycket stora krav på läsförmågan och 

att en av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla barn läsa (2004:31). Läsning är något 

utav det viktigaste eleverna får lära sig i skolan. Det är också en aktivitet som sker för 

stunden och som jag upplever har varit svår att dokumentera och följa utvecklingen i. 

Lpo 94 och kursplanerna ger övergripande anvisningar som leder till stor 

handlingsfrihet (Skolverket 2003:1).  
 

I och med Lpo 94 blev skolan mål- och resultatstyrd (se kap. 5). 

Skolhuvudmannen, kommunen, har ansvaret för att målen uppnås, medan den 

enskilda skolan har ansvaret för hur det ska gå till. Kommun och skola har fria 

händer att organisera verksamheten så som de finner bäst (Allard 2001:6).  
 

Skolverket påpekar också att det inte bara går att hänvisa till läro- och kursplaner utan att 

man också måste på andra sätt kunna redogöra för och motivera varför man gör som man 
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gör (1995:17, 24). Läroplan och kursplan är inga instruktionsböcker utan de förutsätter 

lärare som har ”en professionell tolkningsbas” (Skolverket 1996:17). Som pedagog väljer 

du själv hur undervisningen ska bedrivas i riktning mot uppsatta mål. Detta skall också 

utvärderas och redovisas. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att studera kartläggning av elevers läsutveckling, särskilt 

analysverktyget LUS studeras. Mina frågeställningar är: 

• Hur kan lärare enligt några olika kartläggningsinstrument kartlägga elevers 

läsutveckling?  

• Hur förhåller sig analysverktyget LUS till de data som framkommer i uppsatsen? 

 

2. Tidigare studier om kartläggning av 
elevers läsutveckling  

Jag har valt att använda Anita Pehrssons och Eva Sahlströms upplägg om att kartläggning 

är att lägga en karta över elevers läsutveckling med hjälp av olika analysverktyg. Dessa 

analysverktyg bygger i sin tur på sättet att se på lärande (1999:förord). Även Eva Längsjö 

och Ingegärd Nilsson är inne på samma linje. ”Hur man mäter är beroende av vad man 

anser läsning vara” (2004:14). För att kunna lägga en karta över något så behöver man veta 

vad det är. Därför har jag valt att presentera en del forskning om läsförmåga. Här kan man 

också se vilken syn de olika skaparna av analysverktygen har. Det är en anledning till att 

jag har valt att sortera under författare och inte skriva en allmän text med hänvisningar. 

Samtidigt så beskriver Caroline Liberg två olika synsätt när det gäller läsning (1995:127-

129). För att göra detta synligt har jag även valt att sortera efter dessa. Jag har också valt att 

redovisa språkförmågans betydelse för läsförmågan eftersom det i litteraturen framhölls 

som en viktig aspekt i sammanhanget. Sedan redogörs för vad skollagen, Lpo 94 och 

kursplanen säger om kartläggning av elevers läsutveckling.  Efter det presenteras de data 

som framkommit angående varför elevers läsutveckling bör kartläggas och vad man bör 

tänka på vid en kartläggning. Sist står en översikt av analysverktyget LUS. 



2.1 Läsförmåga och språkförmåga 

I ”Språkförståelse” skriver Caroline Liberg om förhållningssättet att se läsande som de två 

fristående huvudkomponenterna avkodning och läsförståelse och att det historiskt sett och 

än idag är en utbredd bild. Hon menar att läsinlärning med det synsättet är att bli allt bättre 

på att automatisera för att kunna koncentrera sig mer och mer på förståelse. Förståelsen 

relateras till talspråkets lexikon vilket redan fungerar eftersom det talade språket finns. 

Liberg fortsätter sedan att beskriva en annan bild av läsande och läsförståelse där läsandet 

börjar med tonvikten på förståelse. Barnet lär sig då med hjälp av en vuxen att bli 

skriftspråkligt medveten och att se hur förståelsearbetet i en text fungerar eftersom den inte 

tar sig samma uttryck som förståelsearbetet i samtalet (1995:127-129).  

 
Det fortsatta inlärandet bygger på läsförståelseaspekter som utgångspunkt för utvecklande av 

avkodningstekniker som helordsteknik och ljudningsteknik. Alla dessa aspekter, 

förståelsetekniker och avkodningtekniker, smälter individen sedan samman till egna arbetssätt, 

till egna läsarter /.../ Prognosen för ens fortsatta läsarliv är god om ens tidiga förståelse om och i 

läsandet är god (Ibid:129). 

    

Efter en sortering enligt Libergs (1995:127-129) två linjer, där den ena är att se läsande 

som de två fristående huvudkomponenterna avkodning och läsförståelse och den andra att 

se läsande med utgångspunkt i förståelsen för att lära sig teknikerna. Placerar jag Ingvar 

Lundberg och Katarina Herrlin (2003/2005), Eva Längsjö och Ingegerd Nilsson (2004), 

Margareta Sandström Kjellin (2004), Kerstin Nauclér och Eva Magnusson (1997) och 

Skolverket (2003, 1999, 2007b) i den förstnämnda och Frank Smith (2000), Birgita Allard, 

Margret Rudqvist och Bo Sundblad (2001) i den sistnämnda. De presenteras i den 

ordningen här nedan. 

I God läsutveckling beskriver Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin sin syn på 

läsförmåga genom den här modellen (2003/2005:9). 

 
Figur 1:Lundberg och Herrlins modell över läsutvecklingens olika dimensioner (Ibid). 

 

Författarna menar att läsförmåga är något odelbart och helt. Samtidigt består den av de fem 

olika dimensionerna i modellen ovan. Det gäller att vara uppmärksam på att alla fem 

utvecklas och inte stannar av eller går för långsamt fram. Det görs bäst genom att hålla isär 
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delarna vid en bedömning för att se var åtgärder ska sättas in. Dimensionerna följer inte 

efter varandra i tidsföljd utan samspelar redan från början. I nybörjarläsningen är det 

naturligt att tyngdpunkten ligger på avkodningen (Ibid:8-10). Även om delarna bör hållas 

isär vid en bedömning markerar författarna vikten av att eleverna ser en mening med 

läsning och att de redan från början har en förståelse. Därför bör man också aktivera 

elevernas förförståelse (Ibid:10). 

I Läs- och skrivutveckling i skolan redovisar Eva Längsjö och Ingegerd Nilsson en del 

om synen på läsförmåga. De hänvisar till Säljö och Åkerblom som menar att läsförmåga 

inte bara är att kunna avkoda skrift utan också att kunna förstå och tolka innehållet i en 

text. De skriver vidare i en hänvisning till Adams att nyckeln till läsning är att förstå 

relationen mellan ljud och bokstäver. Läsning är den samordnade och växelverkande 

kunskapen från de ortografiska, semantiska och fonologiska kunskaperna (2004:12-13). 

I Läsutveckling hos barn beskriver Margareta Sandström Kjellin läsförmåga med fokus 

på individen. Författaren hänvisar till Hoien & Lundberg som urskiljer fyra stadier i 

läsning. Dessa är pseudoläsning, logografisk-visuella stadiet, alfabetisk-fonologiska stadiet 

och det ortografisk-morfemiska stadiet. Pseudoläsning är tolkning av ord som bild. I det 

logografisk- visuella stadiet läses ordet fortfarande som en bild, men förmågan att känna 

igen bokstäver utökas. Alfabetisk-fonologiska stadiet innebär att sambandet mellan 

bokstavens form och ljud förstås. Denna del ses som själva kärnan i läsinlärningen. I det 

ortografisk-morfemiska stadiet är ordavkodningen fullt automatiserad. Då kan 

koncentrationen riktas mot betydelsen och grammatiken i det lästa, m a o innehållet i den 

lästa texten. Elever kan hoppa över något stadium samt gå bakåt i ordningen (2004:24-25). 

I ”Longitudinell undersökning av läs- och skrivförmågan från förskolan till 

gymnasieskolan” konstaterar Kerstin Nauclér och Eva Magnusson helt kort att läsningen 

kan delas in i avkodning och förståelse (1997:221).  

I Språket lyfter understryker Skolverket vikten av att eleverna har ett läsintresse och 

förstår själva poängen med läsning. Skolverket beskriver också hur läsinlärning går till.  

 
För att kunna läsa helt nya ord måste eleven vara klar över sambandet tecken/ljud. Att kunna 

identifiera ord i texten hör alltså ihop med den läserfarenhet som den unge läsaren börjar 

bygga upp och sedan utvecklar under hela livet: från att läsa genom att identifiera hela, kända 

ord, vilket kan vara effektivt men begränsande, till att läsa hela, okända ord genom att 

kopplingen ljud/tecken sker automatiskt. Ett steg på vägen mot en sådan säker läsning är 

förmågan att känna igen ofta återkommande ord och delar av ord, t.ex. ändelser och olika 
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böjningsformer, och därmed snabbt och säkert läsa av ord som läsaren inte tidigare mött 

(2003:16).  

 

När eleven nått hit läser eleven flytande men en god läsförmåga kräver även förståelse 

(Ibid). Skolverket anser att läsförmåga är mycket mer än att bara avkoda korrekt. Eleverna 

måste också lära sig olika ämnens sätt att språka (1999:108). 

Skolverket lyfter fram tre centrala dimensioner av läsförmåga i undersökningen PIRLS 

2001. Dessa är läsförståelse, korrekt avkodning som leder till ett flyt i läsningen och 

individens motivation och intresse för läsande (2007b:8). 

I Läsning förklarar Frank Smith sin syn på läsning och läsinlärning genom att ofta 

referera till vad det inte är.  

 
”Systemperspektivet” innebär att man bryter ner läsningen i ”del-färdigheter” och jag tänker 

argumentera för, att om man ”bryter ner läsningen” så blir det betydligt svårare att lära sig läsa 

därför att det gör det meningsfulla meningslöst. För att lära sig läsa behöver barnen hjälp med 

att läsa. Problemet är precis så enkelt- och svårt (2000:13).  
 

Frank Smith anser att metalingvistisk medvetenhet och fonetisk medvetenhet inte krävs för 

att lära sig läsa. Den insikten kommer när nybörjarna har skaffat sig lite erfarenhet 

(Ibid:163-164). Han poängterar vikten av läsmaterial som upplevs som meningsfullt av 

eleven (Ibid:14). Han presenterar en slags definition på vad läsning är.  
 

Här tror jag att vi har ett begrepp för läsning som verkligen täcker alla de olika typer av 

situationer som jag listat: läsning är att ställa frågor kring texten. Och att läsa med förståelse 

handlar om att få sina frågor besvarade (Ibid:150).  
 

Enligt Smith utvecklas förmågan genom praktisering och kan inte tränas enskilt (Ibid:156).  

I Nya lusboken beskriver Birgita Allard, Margret Rudqvist och Bo Sundblad sin syn på 

läsförmåga enligt en läsprocessmodellen (Figur 2). Författarna anser själva att de genom 

denna förklaringsmodell  kommer på kollisionskurs med syntetiska metoden (ljudmetoden) 

som är den dominerande läsmetodiken. De påpekar att det är den enda läsmetodik som 

förutsätter fonologisk medvetenhet (2001:42-43). 

 



            
 Figur 2:Allard, Rudqvist och Sundblads läsprocessmodell (Ibid:9).  

 

Läsningen startar i förförståelsen som avgör hur energikrävande avläsningen blir. 

Avläsningen och tankebearbetningen ger läsförståelsen (Ibid:21). Läsförståelsen 

återkopplar regelbundet till förförståelsen (Ibid:35). Innehållsuppfattningen är en 

helhetsuppfattning av det vi läser som förändras under processen (Ibid:34). Våra kunskaper 

och erfarenheter blir större av att läsa och de påverkar också vår förförståelse. När man kan 

läsa så att processen flyter har man en god läsförmåga. Författarna menar att så länge man 

utgår från sina kunskaper och erfarenheter ser läsprocessen likadan ut oavsett om man är 

barn eller vuxen (Ibid:36-38). Författarna gör ett tillägg i läsprocessmodellen när det gäller 

nybörjarläsning. Det är en pil från tankebearbetning till avläsning. Den visar att 

avläsningen kräver mer arbete under inlärningen (Ibid:40). De anser att det inte går att 

separera delarna i läsprocessen och säga att det är exempelvis avläsningen som utvecklats 

(Ibid:39). Om detta skriver författarna: 

  
Vi måste tänka i termer av relationer- en utveckling av faktorer i deras samverkan, där dessa 

faktorer hela tiden ömsesidigt förutsätter varandra. Då är det inte omöjligt att tänka sig att en 

god läsförmåga kvalitativt sett kan förändras, förbättras, fördjupas, vidgas eller vilka ord vi nu 

använder, samtidigt som den fortfarande är en god läsförmåga (Ibid:39). 

 

Nauclér och Magnusson har gjort en undersökning där de konstaterar att de 

medverkande barnen med språkstörning i förskolan fortfarande hade sämre läsförståelse i 

åk 3 och 4. Författarna konstaterar också att vissa språkliga och metaspråkliga förmågor i 

förskoleåldern hade större betydelse för läsutvecklingen än läsmetoder och 
6 
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specialundervisning, detta ända upp på mellanstadiet (1997:220). Skolverket menar att 

läsning ger ett större ordförråd och rikare språk samtidigt som det underlättar läsningen att 

ha ett stort ordförråd och välutvecklat språk (2007b:9). 

Margareta Sandström Kjellin presenterar forskning om andraspråksinlärande barn.  

 
Läs- och skrivkommittén har konstaterat att andraspråksinlärande barn är överrepresenterade 

när det gäller läs- och skrivsvårigheter(SOU 1997:108) Kommittén finner att dessa barn har 

sämre läsförståelse på grund av att de tvingas koncentrera sig på att förstå enskilda ord (på 

grund av att de inte har lika stort ordförråd som enspråkiga barn) och att dessa barns problem 

med läsning alltså har en annan bakgrund än läs- och skrivsvårigheter hos ett barn med 

svenska som modersmål (2004:36).  

 

Sandström Kjellin lyfter också fram problemet med att lärare ofta överskattar dessa elevers 

svenskkunskaper. De tar intryck av elevernas muntliga kunskaper, deras BICS-nivå, och 

ser inte deras CALP-nivå som är förmåga att ta till sig ett kunskapsförmedlande språk 

(Ibid:37). I Komplementet till Nya lusboken beskriver Birgita Allard och Mimmi Askeljung 

vikten av att skilja mellan språkbehärskning och läsutvecklingsnivå. När det gäller 

flerspråkiga barn ska de ha en språkutvecklingsanalys som kan visa att andraspråket 

utvecklas (2003:12-13). I Språket lyfter tas också vikten av att uppmärksamma 

språkutvecklingen hos barn med annat förstaspråk upp (Skolverket 2003:17). 

 
2.2 Skollagen, Lpo 94, kursplan 
 
I ”Skollagen 1985:1100” (hämtad 071214) står det inget specifikt om dokumentering av 

läsutveckling. Men det står så här om likvärdig utbildning: 

 
2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. 

 

I Lpo 94;Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(hämtad 071214) står det att läsa:  

 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har 

ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvecklas (7).  



8 

 

Vidare står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ska 

kunna läsa aktivt (10).  

Läraren ska   

 
utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, (16) 

 

I ”Svenska kursplan för Grundskolan” (hämtad 071214) under mål att sträva mot står det 

att undervisningen ska sträva efter att eleven har lust att lära genom att läsa och gärna gör 

det av egen drivkraft. De ska också kunna förstå, uppleva, tolka, kritiskt granska och 

värdera olika texter. Genom olika sorters skönlitteratur ska de få förståelse för kulturell 

mångfald. 

Under tiden arbetet med den här uppsatsen pågår läggs skolverkets reviderade förslag 

till mål för årskurs 3 fram (2007c). I målen för svenska/ svenska som andra språk står under 

mål som elever skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. 

 
Eleven ska ha förmåga att  

• Läsa och förstå innehållet i skönlitteratur och saklitteratur för barn (1) 

 

Detta innebär att eleven ska 

 
beträffande läsa och samtala  

- kunna läsa både högt och tyst,  

- kunna läsa skönlitterära texter som eleven fått bekanta sig med, till exempel korta   

kapitelböcker eller sagor, för att uppleva, utforska och lära,  

- kunna ta del av och använda information i faktatexter och instruktioner som eleven möter i 

sin närmiljö, till exempel fakta om ett känt tema, en arbetsbeskrivning eller ett recept,  

- kunna ta hjälp av till exempel textens sammanhang, rubriker eller bilder för att få ökad 

förståelse av en text,  

- kunna ta hjälp av till exempel textens innehåll, bilder, ordbilder eller ljudning i mötet med 

okända eller krångliga ord,  

- kunna delta i samtal om upplevelser av texter och kunna jämföra innehållet med egna 

erfarenheter genom att till exempel ställa frågor, argumentera för egna åsikter eller framföra 

egna tankar, (2) 

 

 
 



9 

2.3 Varför bör man kartlägga?  
 

I Sverige är likvärdighet en grundläggande princip för skolväsendet (Skolverket 1996:34). 

Detta tas upp i Skollagens 2§ (se ovan). För att mäta detta görs bl a nationella prov, olika 

kvalitetsgranskningar och internationella studier. I de internationella studierna kan även en 

utveckling över tid ses (Skolverket 1999:141, 2007a:51). Exempel på en internationell 

mätning som är jämförande och som återkommer är PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study). Den undersöker 9-10-åriga elevers läsförmåga (Längsjö och 

Nilsson 2004:förord). I anslutning till den rapporten skriver Längsjö och Nilsson att 

anledningen till att man bedömer läsförmåga kan ha olika nivåer. Det kan vara för att se en 

enskild elevs förmåga och behov eller för att se hur grupper förhåller sig till varandra och 

till målen. Anledningen kan också vara att jämföra länder och läsundervisningen i dessa 

(2004:12).  
 

För att förbättra skolans metoder för läsutveckling och därmed också förbättra läsförmågan hos 

barn har IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement3) 

fastslagit att det är av utomordentlig vikt att barns tidiga läsförmåga studeras och utvärderas 

med jämna mellanrum i ett jämförande perspektiv (Skolverket 2007b:29). 

  

Skolverket anser att diagnoser kan ge besked om elevens läsförmåga är tillräcklig eller om 

extra hjälp behövs (2003:2).  

Skolverket hänvisar till Myrberg och menar att kartläggning är viktigt:  

 
Att få läsa mycket och att få utveckla olika lässtrategier är nödvändigt för att utveckla 

läsförmågan. Men för att man som lärare ska ha kontroll över hur den utvecklingen 

framskrider och i vilka skeden eleverna befinner sig i sin utveckling, behöver man också 

metoder och verktyg för uppföljning. De ska vara kvalitetssäkrade och forskningsbaserade 

(Myrberg 2007 refereras i Skolverket 2007b:93). 
 

Lundberg och Herrlin anser att lärare står inför en stor utmaning vid skolstarten. Eleverna 

som kommer står på olika utvecklingsnivåer och i det dagliga arbetet kan det vara lätt att 

missa elever som stannar av i utvecklingen eller inte utvecklas i den takt man kan förvänta 

sig. Därför behövs verktyg som visar varje barns läsutveckling (2003/2005:5). Enligt 

Minna Avrin handlar uppföljning av elevers läsförmåga om att läraren ser var i sin 

utveckling eleven befinner sig och hur de ska arbeta vidare (2004:57).   



10 

I en kunskapsmätning som Skolverket gjorde 1995 visade sig en skillnad mellan lärarna 

till lågpresterande klasser (L-klassser) jämfört med lärarna till högpresterande klasser (H-

klasser). 
   

Jämfört med lärarna i L-klasserna tog lärarna i H-klasserna oftare reda på hur eleverna 

klarade uppgifter i arbetsböcker och läroböcker. Man använde oftare lästest och använde 

överhuvudtaget diagnoser oftare än de övriga klassernas lärare (1995:16). 

 

2.4 Att tänka på vid kartläggning 
 
Skolverket skriver så här angående standardiserade prov, objektivitet och subjektivitet. 

Kommentarerna gäller läroplan, kursplan och betygskriterier. Denna text är hämtad från 

delen med betyg och betygskriterier.  

 
Den typ av objektivitet som kan uppnås med hjälp av standardiserade prov på exakt samma 

kunskaper går inte att förena med skolans kunskapsuppdrag idag. Det kräver kvalificerade 

bedömningar som med nödvändighet är subjektiva. Genom att ”objektiv” har kommit att 

likställas med ”det mätbara” har mänskliga subjektiva bedömningar fått en negativ klang. Att 

något är subjektivt betyder ju att ett mänskligt subjekt är involverat i bedömningen och att det 

därigenom blir möjligt att ta hänsyn till alla de nyanser och variationer som utgör de kvaliteter 

som ska bedömas. På det viset är det subjektiva en förutsättning för rättvisa bedömningar. 

Detta innebär dock inte att alla subjektiva bedömningar är rätt eller rättvisa. Det måste finnas 

åtgärder som verkar för att bedömningarna ska bli ”goda bedömningar”. I den meningen 

måste vi sträva efter objektivitet, men inte i första hand betydelsen mätbarhet. Viktigare blir 

t.ex. att bedömningen är saklig dvs. gäller de kvaliteter som eftersträvas i de olika ämnena 

(1996:37).  

 

Lundberg och Herrlin menar att det finns en risk att lärare blir alltför subjektiva när de 

bedömer och därför rekommenderar de test för att få objektiva hållpunkter (2003/2005:7). 

Testerna de rekommenderar är test av normerande karaktär. Samtidigt anser de att dessa 

test kan ge en vägledning för en hel grupp elever men inte visa den enskilda elevens 

utveckling. Testernas pålitlighet begränsas av att de inte täcker läsningens alla sidor och av 

risken att den enskilda elevens prestation vid testtillfället inte motsvarar elevens egentliga 

utveckling. För att visa den enskilda elevens utveckling är det bästa lärarens observationer 

över lång tid (Ibid:67-72). Sandström Kjellin skriver så här om normerade test: 

 
 De har hög reliabilitet (dvs det de mäter mäter de med stor säkerhet), men deras validitet (dvs i 

vilken utsträckning de mäter det de avser att mäta) vilar på antagandet att alla förmågor kan 

mätas med test som är standardiserade… Å andra sidan kan man bedöma utveckling genom 
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värderingar enligt vissa kriterier. Sådana bedömningar kan inte normeras och har därför inte 

reliabilitet på samma sätt som normerade test(Smith m fl) (2004:44). 

 

 LUS är ett sätt att bedöma utveckling genom värderingar enligt vissa kriterier. Allard och 

Askeljung poängterar att det krävs bedömaröverensstämmelse för att göra LUS stabilt. Ska 

det användas för ett pedagogiskt resultatansvar krävs intensivt arbete med 

bedömaröverensstämmelse på och emellan skolor (2003:55). Allard, Rudqvist och 

Sundblad markerar att viktig information om eleven kan förloras om någon annan än 

läraren som ansvarar för läsundervisningen gör bedömningen. De menar också att det krävs 

ett aktivt, regelbundet arbete med bedömaröverensstämmelsen för att den ska bli trovärdig 

(2001:132-134).  

I läs- och skrivutveckling i skolan diskuterar de mätningar. Så här skriver Längsjö och 

Nilsson:  
 

Såväl när man tar ställning till frågan om att mäta eller ej som när man använder sig av olika sätt 

att mäta är det av vikt att klargöra syftet med mätningen och att se om man mäter det som avses 

(2004:96).  
 

Även Pehrsson och Sahlström tar upp vikten av att vara medveten om vilken information 

de olika testen ger. De påpekar även att lärare bör vara medvetna om varför de väljer bort 

test eftersom det gör att de går miste om information (1999:24). Skolverket pekar också på 

betydelsen av att kontrollera att rätt saker testas och att vissa test inte visar elevernas hela 

läsförmåga. De anser att det som är utmärkande för test av normerande karaktär är att de 

mäter behärskande av avkodning, ordförståelse, språkets struktur och grammatik men 

sällan kommunikativ eller tankemässig förmåga (1999:73). Avrin anser att observationer av 

elever ska omfatta läslust, förståelse, avkodning och förmåga att variera lässtrategier och 

framhåller att standardiserade tester med fokus på läshastighet eller elevers förmåga att 

minnas inte räcker (2004:56-57). 

Enligt Skolverket behöver uppföljningar av elever användas regelbundet och Sverige 

har mindre variation av bedömningsmetoder och lägre frekvens i användning än många 

andra länder (2007b:93). Även Lundberg och Herrlin skriver att kartläggningen bör ske 

regelbundet och att elever som uppvisar en långsam utveckling bör kartläggas oftare 

(2003/2005:8). 
 



12 

I många forskningsrapporter finns belägg för att barns positiva uppfattning av sin egen 

kompetens och deras förtroende för sin egen inlärningsförmåga i hög grad är avgörande för den 

grundläggande läs- och skrivinlärningen (Skolöverstyrelsen 1984:18).  
 

Pehrsson och Sahlström skriver att valet av analysverktyg påverkar den utvärderades 

självbild. Därför anser de att man måste ta ett deltagarperspektiv så att 

utvärderingssituationen stärker elevens självförtroende. De menar att detta är en 

förutsättning för att en positiv utveckling ska äga rum (1999:89-90, 94). 

Texter är konstruerade för att passa olika läsare. Därför kan test med elever som har 

olika bakgrund bli missvisande (Liberg 1995:137).  

En del analysverktyg bygger på att man ska skriva svar till det man läst. PIRLS 2001 

har bl. a fått kritik för detta. De som konstruerat testet menar att läs- och skrivutveckling 

hör tätt samman. Därför är det naturligt att skriva svar (Längsjö och Nilsson 2004:3). Frank 

Smith håller inte med om detta utan påpekar: ”Att skriva är betydligt mer krävande än att 

läsa, även i strikt fysisk mening” (2000:77). 

När det gäller flerspråkiga barn behövs en helhetsdiagnos av deras totala 

språkutveckling. Det blir extra viktigt eftersom språkutvecklingen är grunden för annan 

inlärning (Skolverket 2003:5). 

 

2.5 Läsutvecklingsschemat (LUS) 
 
LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument. Det ska utgå från barnens val av texter och 

bedömningen ska göras när det är som mest gynnsamt för eleven (Allard och Askeljung 

2003:6). LUS (bilaga 2) består av 19 punkter. Tanken är att dessa ska synliggöra den 

utveckling barnet genomgår. Punkterna beskriver olika tecken som barn visar när de 

erövrar förmågan att läsa (Allard, Rudqvist och Sundblad 2001:53).  

 
Tecken som hos de flesta barn kommer i en bestämd följd, när de i naturliga situationer i samspel 

med redan läskunniga, utvecklas till läsare (Ibid).  

 

Punkterna har påverkats av forskning om hur barn lär sig läsa (Ibid). De 19 punkterna är 

också indelade i 3 faser (Ibid:54-107). I Nya Lusboken anger de att eleven bör ha nått punkt 

15 innan denne börjar år 4. Detta för att eleven problemfritt ska kunna delta i 

undervisningen i år 4 (Ibid:141). Punkt 15 är också resultatansvarsnivå för elever i år 3 

(Allard och Askeljung 2003:3). Eftersom denna uppsats inriktar sig på de lägre åldrarna, år 
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1-3, har jag valt att endast sammanfatta de 15 första punkterna i Nya Lusboken (Allard m fl 

2001). I det bifogade LUS (bilaga 2) finns en översikt av punkterna som jag väljer att inte 

upprepa här. Istället poängterar jag betydelsefulla delar som ej syns i översikten utav LUS 

(bilaga 2).  

Punkt 1 Barnet behöver inte kunna bokstäverna utan läser ordet som en bild (54). 

Punkt 2 Redan här poängteras vikten av att se barnet som en ”läsare”. Det gör att barnet 

vill läsa mer och går på så vis vidare i sin läsutveckling (55). 

Punkt 3 Här lyfts vikten av att barn får se skriftspråket användas i funktionella 

sammanhang. Barnet får se att det skrivna och det talade hör ihop. Det är viktigt för lusten 

och viljan att lära sig läsa (56-57). 

Punkt 4 Barnet börjar använda ordbildsläsandet som en lässtrategi (59). 

Punkt 5 Barnet använder hela sin språkliga kompetens för att lista ut nya ord (60). 

Punkt 6 Barnet använder fortfarande ordbildsläsandet som en strategi. Hjälpen av 

bokstavsljuden är ett komplement. Det viktiga är inte vilken strategi barnet använder utan 

att de har ett funktionellt läsande där de får använda olika strategier för att förstå texten 

(62-64). 

Punkt 7 Barnet använder fortfarande ordbildsläsandet som en grundstrategi och 

kompletterar med fler bokstavsljud för att förstå texten. Barnet tar hjälp av sin förmåga att 

lyssna och förstå tal genom att läsa högt för sig själv. Här poängteras vikten av läslust för 

att få en optimal läsutveckling (65-66). 

Punkt 8 Barnet upptäcker att det finns en avsändare bakom varje text och börjar 

kommunicera genom skrivna meddelanden (66-67). 

Punkt 9 Barnet har nu fokus på bokstäverna och övergeneraliserar denna metod. Vissa 

barn kan behöva hjälp för att ta sig tillbaka till den funktionella läsningen igen. Texterna de 

läser behöver inte vara kända för barnet men sammanhanget bör vara känt (67-69). 

Punkt 10 Barnet har fokus på att förstå vad det läser och använder nu automatiskt den 

lässtrategi som kräver minst arbete. Den här förmågan behöver befästas genom 

läserfarenhet (69-71). 

Punkt 11 Barnet stöter här på nya typer av texter. Tidigare hjälpte bilden texten och nu kan 

det vara så att texten behövs för att förstå bilden. Behovet att läsa högt för att förstå ökar. 

En del barn går här tillbaks till lättare böcker vilket kan hjälpa dem tillbaka till funktionell 

läsning samt bekräfta att de kan (72-74). 

Punkt 12 Barnet kan här välja att läsa högt för att själv förstå, men det kan ha en skadlig 

effekt om barnet tvingas att läsa högt. Det går inte att generalisera och säga att denna text 
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bör alla som befinner sig här kunna läsa. Det är mycket individuellt och beror på barnets 

intresse för ämnet (75-77). 

Punkt 13 En ökande förförståelse gör det lättare att läsa. Barnet blir bekant med 

författarens sätt att berätta. Barnets läslust är avgörande för deras framtida läsutveckling. 

De måste ha en egen drivkraft att läsa för att få träning, att enbart läsa i skolan räcker inte 

(78-80). 

Punkt 14 Om barnet använder ”sökläsning” som en ”smitstrategi” är det lätt att överskatta 

barnets förmåga att läsa löpande text. Punkt 14 och 16 har bytt plats sedan ursprungliga 

schemat gjordes (80-83). 

Punkt 15 Tystläsningen har nu tagit överhanden och går fortare än högläsningen. Det är 

därför lätt att undervärdera barnets kunskaper om man enbart lyssnar till högläsningen. 

Man bör vara uppmärksam på att ett barn kan läsa högt flytande utan förståelse. Speciellt 

gäller detta elever med utländsk bakgrund. En god förförståelse är extra viktig för dessa 

elever.  

Lust kan inte tvingas fram, men man kan ställa krav på antal böcker som ska läsas dock 

inte vilka (83-85). 

  

3. Metod 

Jag har sökt litteratur till uppsatsen genom LIBRIS- nationella bibliotekssystem. 

Tillvägagångssättet var sådant att jag sökte på läsutveckling och valde de böcker som 

kunde ha anknytning till kartläggning av läsutveckling. Jag har även sökt efter litteratur på 

Skolverkets hemsida (hämtad 071214). Där har jag läst de rapporter och dokument som jag 

ansett haft anknytning till kartläggning av läsutveckling. 

Delar av syftet med uppsatsen har reviderats från att gälla en undersökning av olika 

skolors analysverktyg till att undersöka ett analysverktyg närmare, nämligen 

Läsutvecklingsschemat, LUS (Allard, Rudqvist, Sundblad 2001). Det beror på att allt 

eftersom arbetet med den här uppsatsen har framskridit har jag förstått att jag måste 

begränsa mig. På de skolor där jag har varit yrkesverksam har de använt tester av 

standardiserande typ, så även på skolan där jag är yrkesverksam idag. Därför känns det 

intressant att mer ingående undersöka det som jag själv inte har någon erfarenhet av och det 
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som skolan där jag arbetar idag har valt att inte använda. Valet föll därför på att undersöka 

LUS.  

Genom min handledare fick jag kontakt med Margret Rudqvist som är en av författarna 

till Nya Lusboken (2001). Jag valde att göra en djupare kvalitativ intervju med Margret 

Rudqvist för att verkligen ”förstå” LUS. Jan Hartman (2004:245) definierar ett 

ändamålsenligt urval med att intervjupersonen väljs utifrån att denne kan ge de kunskaper 

som eftersträvas. Jag anser att urvalet är ändamålsenligt. Jag har valt att göra en kvalitativ 

intervju eftersom dessa enligt Trost (1993/2005:7) kan göra att man får komplexa och 

innehållsrika svar. Dessutom är jag inte intresserad av att jämföra några siffror. Då anser 

Trost (Ibid:8) och Widerberg (2002:15) att en kvalitativ intervju är passande. Trost 

(1993/2005:14-15) menar att om man är intresserad av att se verkligheten som den man 

intervjuar ser den, samtidigt som man vill förstå personens sätt att resonera så är en 

kvalitativ intervju lämplig. Den utförda intervjun har en låg grad av standardisering. Trosts 

definition av detta innebär att frågorna tas i den ordning de passar, den intervjuade får 

gärna styra ordningen och följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar (Ibid:19). En 

intervju med öppna svarsmöjligheter är ostrukturerad (Ibid:20). Intervjun i denna uppsats är 

i den meningen ostrukturerad. Trost anser samtidigt att en intervju har en hög grad av 

strukturering ”… om jag vet vad jag vill fråga om och allt handlar om just det ämnet och 

inte en massa annat” (Ibid:20). I det avseendet är intervjun med Margret Rudqvist 

strukturerad. Den låga graden av standardisering och strukturering (angående 

svarsmöjligheterna) är ett medvetet val. Min förhoppning var att genom detta val ge 

intervjupersonen utrymme att delge sin stora erfarenhet och syn på saken.  

En frågeguide kan fungera som ett stöd ifall intervjun stannar av. Den kan också 

användas för att se till att intervjun håller sig inom ramarna för uppsatsen (Ibid:51). Innan 

intervjun formulerade jag en frågeguide (Bilaga 1). Jag valde att inte presentera denna för 

Margret Rudqvist, allt för att låta henne styra sina egna tankar. Margret Rudqvist 

informerades endast om att uppsatsens ämne var Kartläggning av elevers läsutveckling. 

Denna information gavs per telefon när intervjun bokades. Själva intervjun, som pågick 

under cirka 2,5 timme, genomfördes på skolan där Margret Rudqvist arbetar. Intervjun 

spelades in på band.  
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3.1 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning” ska den som intervjuar ta hänsyn till de fyra huvudkraven: 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (2007:6-

14, hämtad 080528). Hänsyn till informationskravet och nyttjandekravet har tagits. 

Eftersom Margret Rudqvists namn publiceras och det tydligt framgår vad hon sagt i 

intervjun har jag valt att, med hänsyn till samtyckeskravet och konfidentialitetskravet, följa 

Vetenskapsrådets rekommendation 1 och 2. I dessa rekommendationer står att informanten 

innan publicering bör få ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. 

innan publicering samt att informanten vid intresse ska få ett exemplar av uppsatsen 

(Ibid:15). Margret Rudqvist har innan publicering fått läsa och godkänna att referatet av 

intervjun publiceras. Hon har också, efter egen förfrågan, utlovats ett exemplar av 

uppsatsen.   

 

3.2 Metodkritik 
När jag sökte i LIBRIS använde jag ordet läsutveckling. Hade jag då vetat att 

analysverktyg var ett nyckelord är det möjligt att sökningen delvis lett till andra resultat. 

Margret Rudqvist är en av författarna till Nya Lusboken. Valet att göra en intervju med 

Margret Rudqvist istället för att göra några med lärare som använder LUS kan självklart ha 

påverkat resultatet. En skillnad kan vara att i det senare fallet skulle mer kritik mot 

instrumentet ha framkommit. Detsamma gäller om jag istället använt ett ändamålsenligt 

urval till att intervjua kritiker av LUS. 

Jag är medveten om att min positiva inställning och min respekt för den intervjuade kan 

ha påverkat resultatet. Personligen anser jag inte detta vara en brist utan snarare en styrka. 

Min upplevelse är att detta lett till ett rikare material eftersom den intervjuade, enligt min 

uppfattning, känt att jag haft ett ärligt engagemang och intresse. Steinar Kvale anser att 

forskningsintervjun är ett samspel mellan två människor som är präglad av olika känslor. 

Är man bara medveten om detta så behöver det inte vara en felkälla utan kan vara en styrka 

(1997:39). Det här är något som Jan Trost motsätter sig. Trost kritiserar Kvale och menar 

att det inte får var ett utbyte av synpunkter. Istället är det den intervjuande som ska ställa 

frågor och lyssna. Om den intervjuande delar med sig av egna handlingar eller åsikter kan 

intervjun påverkas på ett negativt sätt (Trost 1993, 2005:30). 
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Tyvärr kunde jag inte spela in hela intervjun. Bandet tog slut och jag fick därför lov att 

föra korta anteckningar på slutet. Det här kan ha gjort att jag omedvetet har missat eller 

misstolkat viktig information. 

 

4. Resultat 

Här nedan presenteras ett referat av intervjun. För att referatet ska bli begripligt även för 

dem som ännu inte är insatta i LUS och olika läsinlärningsmetoder har jag valt att 

förtydliga några utav Margret Rudqvists hänvisningar. Siffrorna finns markerade i texten. 

1. Åke Edfeldts läsprocessmodell. Basen för LUS läsprocessmodell. Kommenteras 

i Nya lusboken (Allard, Rudqvist, Sundblad 2001:7) 

2. Ingvar Lundberg. En av författarna till God läsutveckling (2003/ 2005). 

3. Hermann Ebbinghaus teori. Försökspersoner fick lära sig meningslösa stavelser. 

Ebbinghaus prövade sedan hur mycket de kom ihåg över tid. Resultatet blev 

glömskekurvan och lösningen på problemet överinlärning (Allard m. fl. 2001:11-

12). 

4. Maja Witting. Wittingmetoden skiljer på förståelse och avkodning. Enligt 

Wittingmetoden går det att öva upp avkodningen genom att träna på meningslösa 

stavelser (2006, hämtad 080518).  

5. Nya Zeeland. Nya Zeeland har nått framgångar med sin läsundervisning och 

därför har många andra länder blivit intresserade av arbetssättet. Ett arbetssätt där 

de har förståelsen i fokus (Mittuniversitetet 2006, hämtad 080518).   

Margret Rudqvist berättar att LUS startade som en biprodukt av ett projekt angående 

läsning och läsutveckling. Flera lärare ansåg då att de lärde sig mycket av det. Därför ville 

de samla kunskapen och det blev grunden till det första LUS. Hon berättar också om hur 

det förändrade synen på läsning och läsutveckling. Det var ett nytt sätt att se på det hela. I 

samband med det här presenterade Åke Edfeldt sin läsprocessmodell (1.) som innebar att 

man skulle se helheten och inte delarna var för sig. Margret Rudqvist fortsätter med att 

konstatera att det finns olika förklaringsmodeller för vad läsning är för något. Antingen så 

ser man läsning som en samverkan mellan delar, en helhet, med kvaliteter som inte finns i 

de enskilda delarna eller så anser man att man förstår vad läsning är genom att titta på de 
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enskilda delarna. Det är två helt skilda syner på vad läsning är för något. Enligt Margret 

Rudqvist är (egentligen) LUS det enda instrument som finns som ser läsning som ett 

fenomen och inte en massa delkomponenter. Hon poängterar att man måste bestämma sig 

för hur man ser på läsning för att kunna välja en metod som mäter just ”kvaliteten läsning”.  

När Lusboken skulle skrivas om var Bo Sundblad väldigt noga med att all pedagogik 

skulle rensas bort. Boken skulle beskriva hur man mäter kvaliteter i läsningen och inte 

beskriva hur man tar sig dit. Nya lusboken är på så vis metodiskt obunden. Något som den 

kritiserats för.  

Det finns en läsdebatt som kallats ”läskriget”. Den startade med att Ingvar Lundberg 

(2.) i reklamen för sin läsebok ansåg att även om barnen kunde läsa när de kom till skolan 

var det inte säkert att de lärt sig rätt. Därför skulle de ha sin läsundervisning med en 

bokstav i taget i rätt ordning. Detta ifrågasatte Margret Rudqvist och då startade en debatt 

där flera lärare och Åke Edfeldt deltog. Dispyten handlade om delade meningar angående 

synen på läsning. Enligt Margret Rudqvist finns det två huvudtraditioner som man kan 

urskilja när det gäller synen på läsning. I den ena finns metoder som är mer 

naturvetenskapligt upplagda med en del i taget och i den andra finns olika metoder som 

utgår från ett helhetsgrepp angående läsning. Margret Rudqvist anser att om man har så 

olika grundantaganden om vad läsning är så kan man inte komma överens hursomhelst. 

Istället måste man klargöra detta eftersom dessa grundantaganden kommer att påverka hur 

man ser på forskningen. Det i sin tur leder till valet av läsinlärningsmetod i den verkliga 

klassrumssituationen.  

Det finns många som säger att skillnaden går mellan teori och verklighet men i 

verkligheten grundar sig arbetet i klassrummet på vilken människosyn man har menar 

Margret Rudqvist. I det mer traditionellt naturvetenskapliga startar alla elever på noll och 

det är läraren som ska lära eleverna att läsa. Man ska etablera ett läsbeteende genom att 

överinlära enligt Ebbinghaus teorier. (3.) Den mest konsekventa metoden som är utformad i 

linje med dessa teorier är Wittingmetoden. (4.) I det holistiska eller mer 

humanvetenskapliga perspektivet ser man annorlunda på fenomenet läsning, lärande och 

hur det går till att utveckla en förmåga. Skiljelinjen går inte mellan teori och praktik utan 

den går mellan det naturvetenskapliga perspektivet och det humanvetenskapliga 

perspektivet. Margret Rudqvist anser att medvetenheten om detta generellt sett inte är stor, 

vilket gör det hela problematiskt. Enligt Margret Rudqvist ligger läroplanen och alla 

intentioner till den inom det humanvetenskapliga perspektivet men de flesta metoder ligger 

inom det naturvetenskapliga. Dessa två aspekter gör det svårt för forskarna att 



19 

kommunicera. Samtidigt finns det forskare som hävdar att det inte finns några skillnader 

gällande grundsynen på läsning. Det här visar hur komplex frågan är. Margret Rudqvists 

hållning är att man inte kan diskutera läsning om man inte först vet vilken grundsyn man 

har.  

LUS har fungerat som en ögonöppnare för henne. Det har förändrat hennes sätt att 

bemöta barnen i deras läs- och skrivutveckling. Hon inspireras av Nya Zeeland. (5.) För 

Margret Rudqvist är läsning per definition att förstå det man läser, annars är det inte 

läsning, utan endast avkodning. Det finns inget stadium där man kan säga att elever först 

måste lära sig tekniken för att sedan komma fram till förståelsen. Istället lär sig elever 

tekniken medan de försöker förstå. Margret Rudqvist lyfter fram två forskares olika 

ståndpunkter när det gäller läsinlärning och ställer dessa två mot varandra i en jämförelse. 

Ingvar Lundberg säger att barn måste vara fonologiskt medvetna för att lära sig läsa. 

Ragnhild Söderberg säger att barn blir fonologiskt medvetna när de lär sig läsa. Ingvar 

Lundberg menar att man måste kunna ljuden och bokstäverna för att kunna lära sig läsa. 

Ragnhild Söderberg säger att först lär sig barnen läsa sedan upptäcker de bokstäverna.   

Margret Rudqvist har bedrivit ett systematiskt undersökande i klassrummet där hon i ett 

LUS har prickat av läskvaliteter hon observerat. Detta har sedan legat till grund för själva 

utformningen av punkterna i LUS ända upp till punkt 13.   

Margret Rudqvist anser att styrkan med LUS är att det är begripligt för alla. Detta är 

något som också gör att det är lätt att kritisera. Många anser att något som är lätt att förstå 

inte kan vara vetenskapligt. Margret Rudqvist gör en jämförelse med God läsutveckling 

som hon menar är betydligt mer svårtolkad och dessutom är en metodbeskrivning i att 

arbeta med en del i taget. Hon anser att God läsutveckling försöker ge intryck av att vara 

mer ”objektiv” än den är i och med att den följer parametrar som de gamla testen mäter. 

Den bygger dock på lärarens skattningar i lika stor utsträckning som LUS. Men eftersom 

LUS beskriver läskvaliteter på ett, för alla, begripligt sätt kan man lättare diskutera 

läsutveckling med barnen och föräldrarna vilket leder till en positiv utveckling i sig.  

Margret Rudqvist framhåller att det finns flera olika nivåer när man tittar på LUS.  Den 

första är lärarens där denne prickar i protokollet och på så vis kan se elevens utveckling. 

Nästa är elevens eftersom eleven själv kan se sin utveckling. Ytterligare en är klassen där 

man genom att göra ett diagram får en bild av läsläget i klassen och kan se var stödet ska 

sättas in. Ännu en är arbetsenheten där man genom att få en översikt kan se hur resurserna 

ska fördelas. Nivån över det är rektorn som får en överblick av skolans läsutveckling. 

Överst hamnar kommunen som kallar in sammanställningar. För att det här ska fungera 
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menar Margret Rudqvist att det krävs en bedömaröverrenstämmelse mellan lärarna. Arbetet 

med att få det har skett på olika sätt. Ett sätt har varit att samlas kring ett diagram för att 

samtala om varför eleverna hamnat på den punkten de är satta på. Lärarna diskuterar då 

vilka läskvaliteter som ligger till grund för beslutet. Krav har också diskuterats. På skolan 

har de även en pågående diskussion om läsutveckling. I kommunen har de träffats på olika 

kurser och nu är det många som säger att det börjar bli dags att träffas igen.   

Med hjälp av LUS kan man se att arbetet som läraren lägger ner i klassrummet ger 

resultat. LUS hjälper också till att strukturera tankarna. Genom att få en översikt av 

elevernas läsutveckling kan beslut tas angående undervisningens upplägg. Ett exempel som 

Margret Rudqvist ger är beslutet att satsa extra på dem som nästan är framme vid målet för 

år 3 först för att i nästa skede kunna ägna mer tid åt dem som ligger långt bak.  

När en ny grupp kommer är det lätt att se vilka som redan är läsare och behöver hålla igång 

sin läsning och vilka som behöver extra stöd för att bli läsare. Extra stöd ges genom ett 

”nära lärande” där samtalet om texten har en central roll. Förförståelsen hjälper eleverna att 

utveckla olika lässtrategier för att ”ta sig in” i texten. Genom att organisera arbetet kan 

barnen få undervisning i smågrupper också inom klassens ram. Genom att skriva datum i 

LUS, när man noterat de punkter barnen klarat på egen hand, kan man också se om 

läsutvecklingen stannar av.  

Man kan inte säga att barnen har nått en viss läskvalitet bara för att de har läst en viss 

bok. Istället är det så att boken ger möjligheten. Ett exempel som Margret Rudqvist ger är 

att en elev som läser Henning Mankell inte kan sägas ligga på en viss nivå bara genom att 

eleven läser boken. Eleven måste också kunna ta till sig innehållet och reflektera över 

boken. Det ingår i den läskvalitet som noteras på LUS. En bra undervisning hjälper 

eleverna att utveckla sina läskvaliteter. Men det är viktigt att notera att det är elevens sätt 

att läsa och ta till sig böcker på egen hand, som visar den faktiska lässtatusen. LUS är på så 

sätt till stor hjälp när man ska välja passande böcker till barnen. Margret Rudqvist 

poängterar flera gånger att det inte är i boken läskvaliteten ligger. Samtalet med eleven om 

den lästa boken gör det möjligt för läraren att se var i sin läsning eleven befinner sig. 

Sökläsning t ex är en viktig strategi i sig. Det är dock lätt att luras till att eleven har en viss 

läskvalitet om sökläsningen används som en ”smitstrategi”. Eleven gissar sig till innehållet 

genom att sökläsa i texten och läraren kan uppfatta det som att eleven har läst hela boken 

och kan mer än vad som är fallet.   

Margret Rudqvist lyfter fram betydelsen av att ha ett bra samarbete med 

hemspråksläraren när det gäller andraspråkselever eftersom hemspråksläraren kan se 
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kvaliteterna i hemspråket. Margret Rudqvist förklarar också varför hemspråk är viktigt. 

Hon gör en jämförelse med hur svårt det kan vara att tänka och uttrycka sig på engelska, 

för en person med svenska som första språk, mot vad det är på svenska. Även om personen 

behärskar engelsk litteratur och kan tala engelska kan det vara svårt att hitta de rätta orden 

och det kan även gå långsamt att uttrycka sig. 

 

5. Resultatdiskussion 

 
I resultatdiskussionen presenterar jag först en allmän del som innehåller de resultat jag 

kommit fram till angående frågeställningen ”Hur kan lärare enligt några olika 

kartläggningsinstrument kartlägga elevers läsutveckling?” Därefter gör jag en jämförelse av 

LUS gentemot de data som finns tidigare i uppsatsen.  

  

5.1 Hur kan lärare enligt några olika 
kartläggningsinstrument kartlägga elevers 
läsutveckling? 
 

Eva Längsjö och Ingegerd Nilsson (2004:14) samt Anita Pehrsson och Eva Sahlström 

(1999:förord) anser att metoden att kartlägga läsutveckling grundar sig på sättet att se 

läsning. Margret Rudqvist instämmer med det och menar att man först måste bestämma sig 

angående vad man anser läsning vara för att sedan se om det är det man mäter. Längsjö och 

Nilsson (2004:96) menar även de att det är viktigt att klargöra syftet med mätningen och att 

se om man mäter det som avses. Margret Rudqvist poängterar att det finns två olika 

huvudtraditioner när det gäller läsning. Antingen så ser man läsning som en samverkan 

mellan delar, en helhet, med kvaliteter som inte finns i de enskilda delarna eller så anser 

man att förstår vad läsning är genom att titta på de enskilda delarna. Jag tycker mig även se 

att Caroline Liberg (1995:127-129) lyfter fram dessa två huvudtraditioner. Genom att 

beskriva en syn på läsning som har utgångspunkt i förståelsen för att genom den utveckla 

läsförmågan anser jag att Liberg beskriver synsättet om den helhet som Margret Rudqvist 

förklarar. Genom att beskriva en syn på läsning där delarna avkodning och läsförståelse är 
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fristående anser jag att Liberg beskriver synsättet om att se till enskilda delar som Margret 

Rudqvist förklarar. Hur kan då lärare enligt några olika kartläggningsinstrument kartlägga 

elevers läsutveckling? Om vi utgår från det ovan nämnda så grundar sig metoden att 

kartlägga läsutveckling på sättet att se läsning. Då finns det också två olika 

huvudtraditioner när det gäller synen på läsning. Vilket leder till två olika huvudtraditioner 

när det gäller kartläggning av läsutveckling. Jag placerar Ingvar Lundberg bland dem som 

anser att man kan förstå läsning genom att titta på de enskilda delarna. Lundberg 

(2003/2005:7) anser att man bör ha test för att få objektiva hållpunkter. De tester Lundberg 

(Ibid:67-72) rekommenderar är test av normerande karaktär. Samtidigt anser han att dessa 

test kan ge en vägledning för en hel grupp elever men inte visa den enskilda elevens 

utveckling. Då är det bästa lärarens observationer över lång tid. Jag placerar Margret 

Rudqvist bland dem som anser att läsning är en helhet som samverkar, med kvaliteter som 

inte finns i de enskilda delarna. Det är lärarens observationer som ska ligga till grund för 

bedömningen. Läraren ska diskutera sin bedömning med kollegor.  

 
5.2 Hur förhåller sig analysverktyget LUS till de 
data som framkommer i uppsatsen? 
 
 Skolverket (1996:37)) eftersträvar sakliga, rättvisa, subjektiva bedömningar. För att få 

bedömningarna sakliga så bör de gälla de kvaliteter som eftersträvas i de olika ämnena. 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001:132-134), som skapat LUS, anser att det är läraren 

som ansvarar för läsundervisningen som ska göra bedömningen. De menar också att det 

krävs ett aktivt arbete med bedömaröverensstämmelsen. Min åsikt är att genom detta så 

lever LUS upp till Skolverkets eftersträvan av rättvisa, subjektiva bedömningar. Enligt min 

uppfattning håller Lundberg inte med om detta. Lundberg (2003/2005:7) ser en fara i att 

lärare blir alltför subjektiva och rekommenderar därför test för att så inte ska ske. I likhet 

med Lundberg kan jag se denna fara eftersom jag menar att det i praktiken finns en stor risk 

att lärare blir orättvisa subjektiva bedömare istället för rättvisa subjektiva bedömare när de 

använder LUS.  Under intervjun uttryckte Margret Rudqvist att många i kommunen började 

efterfråga kurser för arbete med bedömaröverensstämmelse. Det kan tolkas som att det här 

är något som de inte har regelbundet utan anordnar utefter förfrågan. Om så är fallet finns 

en risk att bedömningarna hinner bli orättvisa subjektiva bedömningar. Allard och 

Askeljung (2003:55) påpekar att om LUS ska användas för ett pedagogiskt resultatansvar 

så krävs ett intensivt arbete med bedömaröverensstämmelse på och emellan skolor. Margret 
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Rudqvist berättar att sammanställningar av LUS lämnas in till kommunen regelbundet. Jag 

instämmer med Allard och Askeljung (Ibid), angående arbetet med 

bedömaröverensstämmelse, och ser att det i praktiken finns en stor risk att de 

sammanställningar Margret Rudqvist nämner inte blir likvärdiga skolor emellan om de inte 

följs upp med lika aktivt och regelbundet arbete med bedömaröverensstämmelse. Liksom 

Lundberg (2003/ 2005:7) ser jag faran i att lärare blir alltför subjektiva bedömare samtidigt 

som jag hos Allard och Askeljung (2003:55) finner alternativ till Lundbergs (2003/ 2005:7) 

lösning med tester. Allard och Askeljung (2003:55) anser att det går att lösa med hjälp av 

aktivt och regelbundet arbete med bedömaröverensstämmelse. Margareta Sandström 

Kjellin (2004:44) skriver att kvalitativa analysverktyg inte kan normeras och har därför inte 

samma reliabilitet (d v s det de mäter, mäter de med stor säkerhet) som normerade test. Jag 

tycker att detta ytterligare understryker Allard och Askeljungs (2003:55) påpekande om 

vikten av att LUS är beroende av ett intensivt och regelbundet arbete med 

bedömaröverensstämmelse. 

För att se om LUS har den ”saklighet” som Skolverket eftersträvar har jag valt att 

jämföra LUS-punkter med Lpo 94 och kursplanen i svenska. I Lpo 94 (10) står det att 

eleverna ska kunna läsa aktivt. I Nya Lusboken (Allard m fl 2001:9, 36-37) beskrivs 

läsprocessen som en hel process där förståelse och reflektion ingår. Genom den 

synen på läsning tycker jag mig se att eleverna uppmanas bli aktiva läsare. En 

läsinlärning där eleven hela tiden förstår och reflekterar över vad den läser anser jag 

också styr mot de övergripande målen för svenska. I dessa mål lyfts elevens egen lust 

och drivkraft fram. Eleven ska också förstå, uppleva, kritiskt granska och värdera 

olika texter.   

Enligt Komplementet till Nya Lusboken (2003:3) är punkt 15 resultatansvarsnivå för 

elever i skolår 3. Vid en närmare granskning av målen för år 3 i svenska/svenska som andra 

språk så kan jag inte direkt se att någon av punkterna i LUS kontrollerar att eleven 

uppfyller målet att kunna läsa högt. Däremot kan en elev som nått punkt 15, som är målet 

för år 3, läsa såväl högt som tyst. Frågan är vilken läskvalitet som söks genom 

högläsningsmålet. Enligt Skolverket (2007b:8) så leder en snabb och korrekt avkodning till 

flyt i läsningen. Med hänvisning till Skolverkets konstaterande tycker jag mig se att 

intentionen är att högläsningsmålet ska visa avkodningsförmåga genom att man kan höra 

flytet i läsningen. Allard m fl (2001:39), som skapat LUS, anser att man inte kan utskilja 

begreppet avkodning från läsprocessen. Allard m fl (Ibid:83-85) påpekar även vikten av att 

uppmärksamma att en elev kan läsa högt utan förståelse. 
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På punkt 13 i LUS-schemat står det att eleven väljer enklare kapitelböcker där endast 

texten för berättelsen framåt och att eleven växlar mellan olika lässtrategier för att förstå 

texten (Ibid:78-79). Genom det menar jag att LUS kontrollerar att eleven kan läsa 

skönlitterära texter för att uppleva, utforska och lära. Samtidigt som det visar att eleven kan 

ta hjälp av texten för att förstå helheten och läsa enstaka okända eller krångliga ord.   

I Nya Lusboken (Ibid:80-81) skriver Allard m fl att eleverna ska kunna ”sökläsa” när de 

nått punkt 14. Det innebär att de snabbt ska kunna hitta enstaka uppgifter i löpande text. 

När eleverna nått punkt 14 tycker jag mig se att de uppfyller målet om att kunna använda 

information i faktatexter och instruktioner som eleven möter i sin närmiljö. Allard m fl 

(Ibid:36-37) presenterar en läsprocessmodell som ligger till grund för LUS. Den innebär att 

förförståelsen, de egna kunskaperna och erfarenheterna hela tiden är involverade när man 

läser. Individen har en god läsförmåga när processen snurrar. Genom att ha den synen på 

läsning tycker jag att de hela vägen kontrollerar målet att eleven ska kunna delta i samtal 

om upplevelser av texter och kunna jämföra innehållet med egna erfarenheter.  

När det gäller bedömning av andraspråksinlärande barn poängteras vikten av att 

uppmärksamma deras språkutveckling (Allard och Askeljung 2003:12-13, Skolverket 

2003:17). Enligt Komplementet till Nya lusboken ska dessa elever även ha en 

språkutvecklingsanalys (Allard och Askeljung 2003:12-13). Margret Rudqvist anser att det 

är viktigt att ha ett bra samarbete med hemspråksläraren som kan se kvaliteter i 

hemspråket. Hon gör en liknelse för att vi ska förstå vikten av att utveckla första språket 

där hon använder engelskan, som är ett slags andra språk för henne själv och många andra 

svenskar med svenska som första språk. Margret Rudqvist menar att även om hon 

behärskar engelsk litteratur och kan tala engelska, så går det långsammare med engelskan 

och det kan vara svårt att uttrycka sig och tänka. Tänkandet behöver få utvecklas genom 

elevens första språk. Jag tycker mig se att Skolverket (2003:5) stöder denna åsikt genom att 

även de påpekar betydelsen av att se språkutveckling eftersom det är grunden för annan 

inlärning.  

I Lpo 94 (16) står det att elevens kunskapsutveckling ska redovisas muntligt och 

skriftligt för eleven och hemmen. Margret Rudqvist förklarar i intervjun hur hon genom att 

skriva in datum i elevens LUS ser dennes utveckling. Hon anser även att en av styrkorna 

med LUS är att det är begripligt av alla. När det gäller eleven så menar hon att 

diskussionerna med eleven om dennes LUS leder till en positiv utveckling. Eleven och 

hemmet blir delaktiga i elevens läsutveckling. 
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Skolöverstyrelsen (1984:18) framhäver att det i forskningsrapporter finns belägg för att 

elevers tro på sig själva är av avgörande vikt för fortsatt inlärning. Pehrsson och Sahlström 

(1999:89-90, 94) tar upp vikten av att utvärderingssituationen stärker elevens 

självförtroende genom att ta ett deltagarperspektiv. De understryker t o m att det är 

avgörande för fortsatt positiv utveckling. Margret Rudqvist berättar i intervjun att LUS 

utgår från de böcker/ texter eleverna själva väljer att läsa. Hon beskriver vidare hur man 

kan använda LUS som pedagog för att söka böcker/ texter som passar eleverna. Genom att 

på det här sättet möta eleven där den är i sin utveckling tycker jag mig kunna se att LUS tar 

det deltagarperspektiv som Skolöverstyrelsen (1984:18) och Pehrsson och Sahlström 

(1999:89-90, 94) påpekar är viktigt. Ytterligare ett sätt där jag kan se att de har detta 

deltagarperspektiv är genom att de observerar och inte utsätter eleverna för testtillfällen 

som kan upplevas som obehagliga.  

I Lpo 94 (16) står det att läraren ska informera rektor om varje elevs 

kunskapsutveckling. Margret Rudqvist förklarar hur hon använder LUS och skriver in 

datum i varje elevs LUS när de nått de olika punkterna. På det här sättet tycker jag mig se 

att läraren kan ge rektor en information om varje elev.  

Enligt Lpo 94 (7) har kommunen yttersta ansvaret för att undervisningsmålen uppfylls. 

Margret Rudqvist berättar att deras kommun begär in sammanställningar av elevernas LUS. 

På så vis får de en bild av elevernas måluppfyllelse. 

IEA (Skolverket 2007b:29) har fastslagit att det är viktigt att barns tidiga läsförmåga 

studeras och utvärderas i ett jämförande perspektiv. Detta för att förbättra skolans metoder 

för läsutveckling. Enligt Lpo 94 (7) har kommun, rektor och lärarna ett ansvar för att 

skolan utvecklas genom att ständigt pröva undervisningsmålen. Dessa resultat ska sedan 

följas upp och utvecklas. Efter att ha jämfört LUS gentemot årskurs 3:s mål för 

svenska/svenska som andra språk så tycker jag mig se att LUS har den ”saklighet” som 

Skolverket eftersträvar och går att använda för att pröva undervisningsmålen. Jag tycker 

mig även se att LUS är användbart i ett jämförande och utvecklande perspektiv, förutsatt att 

det arbete med bedömaröverensstämmelse som Allard och Sundblad (2003:55) påpekar 

bedrivs. Angående det utvecklande perspektivet syns möjligheten att LUS kan ge en annan 

bild än vad traditionella tester ger. LUS mäter inte enbart om eleverna uppnått målen för 

årskurs 3 utan LUS mäter även elevernas utveckling. Ibland presenteras undersökningar 

som säger att ett visst land eller en viss skola har bra resultat vilket gör att många drar 

slutsatsen att deras metoder är de bästa. Frågan är vad dessa undersökningar egentligen 

mäter. Mäter de hur lyckade skolans metoder är eller mäter de enbart hur goda läsare 
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eleverna är. Om man nu vill mäta lyckade metoder kanske LUS kan vara ett sätt eftersom 

man genom LUS kan se var eleven startar och sedan följa hur stor utvecklingen är. Det kan 

faktiskt vara så att en elev som ännu inte uppnått målen har utvecklats mer än en elev som 

uppnått målen. I det första fallet synliggörs läsutvecklingen genom ett analysverktyg som 

LUS, istället för att använda ett analysverktyg som visar att målen inte uppnåtts. Därmed 

inte sagt att stor utveckling är detsamma som att pedagogen använt de bästa metoderna.  

I skollagen (§2) står det att oavsett elevens bakgrund ska de erbjudas en likvärdig 

utbildning varhelst i landet den anordnas. Frågan är då om LUS kan hjälpa till att 

säkerställa detta. Allard och Askeljung (2003:55) menar att LUS är beroende av ett 

intensivt arbete med bedömaröverensstämmelse om det ska användas för ett pedagogiskt 

resultatansvar. Jag kan inte se något som tyder på att detta inte skulle gälla även på 

nationell nivå. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

För framtida forskning kan jag se två olika ”vägar” som skulle vara intressanta att studera. 

Den ena ”vägen” är hur valet att använda LUS som analysverktyg påverkar/ har samband 

med val av undervisningsmetoder. Margret Rudqvist berättar under intervjun var hon 

hämtar sin inspiration och talar samtidigt om att LUS fått kritik för att vara metodiskt 

obundet. Den andra ”vägen” är LUS förankring i forskningen. I referatet av Mats Myrberg 

(2007b:93), som Skolverket gör, anses att metoderna och verktygen som används för att 

dokumentera elevers läsutveckling ska vara kvalitetssäkrade och forskningsbaserade. 

Därför skulle det vara intressant att följa upp vilken förankring LUS-punkternas ordning 

har i forskningen. Tillvägagångssättet skulle vara litteraturstudier och, om möjlighet ges, en 

intervju med Bo Sundblad. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Intervjuns frågeguide 
Hur startade LUS? 

Hur länge har Du arbetat med LUS? 

Hur har arbetet förändrats/ utvecklats? 

Vad vill Du utveckla/förändra nu? 

Vad är styrkan med LUS? 

Hur gör Du i praktiken när Du ”LUSAR” elever? 

Hur delaktiga är barn/föräldrar? 

Hur arbetas det för att få bedömaröverensstämmelse inom skolan och kommunen? 

Hur ser Du att en läsutveckling behöver extra stöd? 

Hur arbetar Du med de elever som stannar av i utvecklingen? 

Vad är speciellt för elever med svenska som andra språk? 
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Bilaga 2: Nya Läsutvecklingsschemat 
Hämtad på www.lus.nu 
 
Fas 1 UTFORSKANDE 
Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, 
oftast med innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet, budskapet kräver den 
förståelsebaserade avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från och med punkt 11 
har barnet tillägnat sig fungerande lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med 
omfångsrikare texter med färre bilder. Successivt minskar fokus på avläsningen. 
1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 
2. Känner till läsriktningen. 
3. Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’. 
4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 
5. Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 
6. Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i texten. Korrigerar sig 
själv ibland. 
7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. 
Självkorrigering är vanlig. 
8. Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 
9. Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 
10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier* för alltmer funktionell läsning 
av enkla texter. 
*(Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut nya ord med hjälp av de ord man redan 
förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna (p 6), tar hjälp av ljuden (p 9). 
11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill förstå 
texten. 
12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de 
fastnar. 
 
Fas 2 EXPANDERANDE 
Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med 
allt större omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där endast texten för 
berättelsen framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den 
löpande läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att efter fördjupad 
läsning av en text överblicka. 
13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 
14. Sökläser, dvs hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 
15. Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. Föredrar att läsa 
tyst. 
16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t ex ett recept, och 
visar förståelse genom handling. 
17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan. 
18. Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser 
18 a Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där handlingen 
okomplicerat förs framåt, dvs klassiskt bokslukande. 
18 b Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med 
personteckningar, miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handlingen. 
18 c Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera böcker 
parallellt; läser och finner djupare dimensioner. 
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19. Fördjupande och överblickande, dvs kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik text, 
vid ett senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur. 
 
Fas 3 LITTERAT LÄSANDE 
Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt tänkande. 
Det innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en ordagrann 
formulering i texten och även förstå hypotetiska resonemang, dvs kunna dra slutsatser om 
företeelser utanför den egna konkreta erfarenhetssfären. Det litterata läsandet öppnar för 
att självständigt tränga in i och igenom sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer 
och successivt 
förstå innebörden i metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer. 
L. Litterat läsande 
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