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Sammanfattning 

Internationella studier visar att andelen svaga läsare har ökat i Sverige. Detta samtidigt som skolan 

arbetat med målrelaterade bedömningar som är tänkta att förtydliga bedömningsprocessen genom att 

elevens prestationer bedöms utifrån i förväg formulerade mål. Forskning inom området antyder att 

målen många gånger är otydliga för eleverna och att lärare är osäkra på hur bedömningen ska gå till. 

De senaste åren har det tillkommit en ökad fordran på elevdokumentation i olika former och 

utvärderingar av arbetet med dem visar att lärare efterfrågar ett gemensamt språk då många uppfattar 

sig ha svårt att formulera sig. Det har forskats en hel del om bedömning i skolan, men forskningen 

rörande dokumentation är mer åsidosatt.  

Syftet med denna studie var att undersöka lärare uppfattning av och arbete med att bedöma och 

dokumentera elevers läsutveckling. 

I studien deltog fem lärare från fyra olika skolor och kommuner. Data samlades in med hjälp av 

intervjuer och materialet analyserades tematiskt utifrån frågeområdena. Resultaten visade att lärarna 

känner sig förhållandevis säkra på att bedöma elevers läsutveckling trots osäkerhet kring att definiera 

läsflyt. Elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas under bedömningsprocessen. Bedömningen 

sker kontinuerligt medan dokumentationen lätt hopar sig innan utvecklingssamtalen. Den individuella 

utvecklingsplanen är den elevdokumentation som framhålls ha tydligast funktion för eleven. 

Åtgärdsprogrammens roll är mer diffus då det inte alltid fungerar som ett levande verktyg och eleverna 

inte alltid är med vid upprättandet. Lärarna är överlag positiva till dokumentationen då den resulterat i 

en mer kvalificerad målstyrning för eleverna och lärarna, vilket i sin tur medfört att bedömningen 

förenklats. Däremot upplevs inte utfallet av dokumentationen väga upp arbetsinsatsen. Den nackdel 

som tydligt träder fram är svårigheten med formuleringar och tidsåtgången som ger upphov till stress.  

Nyckelord 

bedömning, dokumentation, läsutveckling 

 



 

 

Förord 

Jag har arbetat i elva år som klasslärare och lagt ner mycket tid på det, enligt mig, svåra arbetet med 

att bedöma och dokumentera elevers läsutveckling. Många av eleverna som jag mött under åren har 

haft lätt för att läsa, några desto svårare. När jag läser om internationella utvärderingar som visar att 

svenska elever presterar allt sämre på läsförståelseprov så ställer jag mig frågan om jag själv, vilket är 

troligt, har missbedömt några av mina elevers läsning? Var alla så goda läsare som jag bedömde att de 

var? Har jag förbisett någon elev som var i behov av särskilt stöd? Dessa frågor är mina ständiga 

följeslagare och jag hoppas att de ska medverka till att jag som speciallärare, i samarbete med 

klasslärare, gör så bra bedömningar som möjligt för att se till att alla elever får chansen att lyckas med 

läsningen.  

 

Jag vill tacka lärarna som ställde upp med sin tid och som gav mig så mycket inspiration. Ni kan så 

mycket, vilken tur era elever har! 

Tacksamhet riktas till mina kurskamrater som har medverkat till att hela utbildningen varit givande. 

En stor kram till min familj som stått ut med att jag ägnat en stor del av min fritid till att sitta framför 

datorn.  

Ett stort tack till min handledare Anna-Lena Lange för alla kloka råd som fört arbetet framåt. 

 

Gnesta, maj 2011 

Anna Åkerlund Hjorth 
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Inledning 

Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Efter den senaste internationella studien, 

PISA ( Programme for International Student Assessment) 2009, har larmrapporter gått ut då resultatet 

visar att de svenska ungdomarna presterar på en genomsnittlig nivå i läsförståelse i jämförelse med 

resultatet från 2003 då de presterade över snittet. Det största problemet är att de svagare eleverna har 

blivit fler och att dessa elever inte når upp till basnivån i läsförståelse. Under samma tidsperiod har ett 

antal bedömningsaktiviteter tillkommit i lärarnas arbetsuppgifter med syfte att bland annat förstärka 

elevernas lärande. Med bedömningarna har lärarna fått ökade krav på pedagogisk dokumentation av 

elevernas arbete och ansvar för utformningen och språket i de olika dokumenten. Dokumentationen 

sker i olika former som till exempel skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner (IUP) och 

åtgärdsprogram. 

Skolverket (2010c) har gjort en uppföljning av arbetet med skriftliga omdömen och individuella 

utvecklingsplaner under 2009, ett år efter reformen att införa skriftliga omdömena. Enkätstudien som 

gjordes i samband med den visar att majoriteten av de lärare i årskurs 1-6 som deltog är osäkra på hur 

elevernas kunskaper ska bedömas. Hälften av dem påpekar att det saknas ett gemensamt språk vid 

kunskapsbedömningar och att det saknar rutiner kring att skriva IUP. Detta tycks inte vara unikt för 

Sverige då Sharkeys och Murnanes (2006) forskning visar att lärare saknar kunskap om hur formativa 

bedömningar ska analyseras och användas i elevens fortsatta kunskapsutveckling. Dessutom påpekar 

de att målen är otydliga för eleverna och att det är för lite fokus på lärandemål. Torrances och Pryors 

(2001) anser att lärare behöver utveckla en pedagogisk självinsikt för att målen ska bli begripliga för 

eleven.  

Bedömningens koppling till lärande betonas mer och mer även om huvudsyftet med bedömningarna är 

att ge en bild av elevens lärande i förhållande till undervisningsmålen (Korp, 2003). I det 

bedömningssystem som råder så måste läraren kunna bedöma olika kvaliteter i elevens kunnande och 

även verbalisera sin bedömning (Pettersson, 2005).  Enligt Torrance och Pryor (2001) är denna 

verbalisering ofta en svag punkt hos lärarna så de förespråkar att mycket tid läggs till att diskutera och 

analysera hur bedömningarna ska göras, något som med fördel utvecklas genom kollegiala 

diskussioner och analyser. Andréasson och Asplund Carlsson (2009) beskriver elevdokumentation 

som något svårt och tungt och de går så långt som att säga ett det faktiskt krävs ett samarbete lärare 

emellan för att hitta en bra utformning. Detta samarbete förespråkar även Lindström och Lindberg 

(2005) då det medför att bedömningarna blir mer likvärdiga. 

Det har skrivits och forskats en del kring åtgärdsprogram, och då främst kring deras innehåll, men inte 

så mycket om lärares uppfattningar av arbetet med att bedöma och dokumentera och huruvida lärarna 

ser de olika dokumenten som redskap i det pedagogiska arbetet kring den enskilde eleven.  

En stor del av speciallärarens yrkesroll innebär att arbeta med elever som har svårt att läsa och skriva 

och som en naturlig del medför det även att dokumentera elevers utveckling i olika typer av dokument. 

Detta kan ske i samarbete med klasslärare men det kan även ligga på enbart specialläraren. Det är 

viktigt att skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram skrivs med elevens 

närmaste utvecklingsmöjligheter i fokus och att dokumenten till största del handlar om skolans 

insatser 
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Syfte 

Syftet med studien är att belysa lärares uppfattningar av att bedöma och dokumentera läsutveckling. 

Frågeställningar  

Hur gör lärare när de bedömer elevers läsutveckling? 

Hur dokumenterar lärare elevers läsutveckling? 

Vilken funktion har dokumentationen? 

Hur uppfattar lärarna arbetet med att bedöma och dokumentera?  

Bakgrund 

Bedömning  

Bedömning av kunskap kan fylla olika funktioner och ha olika syften. Pettersson (2005) menar att det 

är viktigt att fråga sig varför bedömningen sker och att komma till insikt om att de olika syftena ställer 

krav på vilka bedömningsinstrument som används. Hon påpekar även att oavsett bedömningens syfte 

så är det viktigt att vara medveten om att det som bedöms är ett stickprov av den bedömdes kunskaper 

och frågan om vad som bedöms och vad som inte bedöms blir viktig att ställa sig. Vidare är det viktigt 

att fundera kring om bedömningen verkligen avslöjar vad eleven kan inom ett område. Att en elev är 

tyst och inte besvarar en fråga innebär inte per automatik att denne saknar kunskap.  

Korp (2003) använder sig av ordet prov i en bred betydelse som omfattar alla praktiska och teoretiska 

uppgifter som ges till eleven i syfte att som lärare få information om dennes kunskaper. Proven kan i 

sin tur kategoriseras utifrån vilken prestation eleven ska prestera. En elev kan bedömas under tiden 

som hon utför en uppgift vilket kallas för ”performance assessments” på engelska. Jönsson (2010) 

använder den svenska termen autentiska bedömningar för samma bedömning med tillägget att den 

autentiska bedömningen grundar sig på uppgifter som syftar till att efterlikna verkliga situationer. 

Ytterligare en skillnad är att de autentiska bedömningarna utgår från bedömningskriterier som 

reflekterar vad som betraktas som kvalitet inom det utvalda området. Korp (2003) väljer termen 

tillämpningsprov när det handlar om att bedöma elevernas handlande i en praktisk situation och dessa 

prov passar bäst när målet är att eleven ska kunna utföra något. Vidare använder hon termen autentiska 

prov som en variant där de autentiska proven ska ha relevans utanför provsituationen. Vid den 

autentiska bedömningen är det viktigt att syftet med undervisningen är tydlig och att uppgifterna i 

provet hör ihop med målen man satt upp. De här mer praktisk inriktade bedömningarna skiljer sig från 

mer konventionella och formella prov som består av ett urval av frågor som ska besvaras (ibid.).  

Prov som innehåller flervalsfrågor kallar Korp (2003) för objektiva och de kan användas till att 

bedöma om eleven har förmåga att resonera logiskt. Fördelarna med objektiva prov är att de ger ett 
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resultat som går att jämföra och bedömningen tar kort tid. Nackdelen är att proven inte ger svar på vad 

eleven kan och vet utan bra vad hon svarat rätt eller fel på. 

Shephard (2000) ger exempel på ”running records” som är en bedömningform som görs fortlöpande i 

undervisningen. Ett exempel är att använda ett läsutvecklingsschema där elevens utveckling fylls i. 

Shepard är tydlig med att påpeka att yngre barn till största del bör testas med observationsbaserade och 

autentiska bedömningsmetoder. Enligt henne är det även av största vikt att lärare varierar sina 

bedömningsmetoder för att främja lärande inom olika områden och för att utvärdera ett specifikt 

undervisningsmål. Då kan eleven mer sannolikt bli bedömd på ett sätt som gynnar henne mest, något 

som alla elever borde ha rätt till.  

Vanligtvis skiljer man på summativ och formativ bedömning (Bjöklund Boistrup, 2005) Till sin form 

är summativa och formativa lika varandra och båda bedömningsformerna görs utifrån mål och 

kriterier. Skillnaden ligger i att vid summativa bedömningar så används inte informationen till att 

utveckla elevens lärande vidare framåt. 

Den summativa bedömningen är en summering av vad eleven kan vid en viss tidpunkt och den kan 

användas som en kontroll på hur långt eleven har kommit vid en viss tidpunkt, men bedömningen har 

inte för avsikt att hjälpa eleven framåt (Jönsson 2010). Den gemensamma nämnaren för summativa 

bedömningar är att de i någon form är kopplade till att rangordna elevernas prestationer (Korp, 2003). 

Huvudsyftet med bedömningarna blir att ge en bild av elevens lärande i förhållande till 

undervisningsmålen. De summativa bedömningarnas rangordnande funktion innebär att de även kan 

användas för att differentiera individer, till exempel sökande till utbildningar. Pettersson (2005) 

beskriver körkortsprov och högskoleprov som summativa bedömningar av den kunskap som visar sig 

vid detta tillfälle. Betyg är ett annat exempel på summativ bedömning där betyget godkänd visar att 

eleven tillägnat sig en viss nivå av kunskaper (Korp, 2003). Summativa bedömningar används när 

utbildningskvaliteten ska jämföras och bedömningarna syftar då till att garantera en likvärdig 

utbildning för alla elever.  

Den formativa bedömningen har till syfte att vara ett stöd för elevens lärandeprocess framåt och är en 

del av undervisningen. Elevens självbedömning kan även vara en del av den formativa bedömningen. 

Enligt Björklund Boistrup (2005) visar studier kring bedömning att elevers lärande förbättras när den 

formativa bedömningen får en högre kvalitet. Fler undersökningar visar att det är de mest 

lågpresterande eleverna som gynnas mest av en kvalitativ, formativ bedömning (ibid.). Den formativa 

bedömningen hjälper även eleven att utveckla sin metakognition så att de reflekterar kring sin 

lärandeprocess. Torrance och Pryor (2001) påvisar att den formativa bedömningen gränsar mot  

forskningsfältet då man analyserar och ser vad man kan förbättra för att gå vidare. 

Bedömningens koppling till lärande betonas mer och mer och Korp (2003) talar om ”ett nytt 

provparadigm” där syftet med kunskapsbedömningen har breddats från att vara ett instrument för 

sortering och betygssättning till att även stödja elevens lärande och utveckla undervisningen. 

Bedömning kan fungera både för att stimulera lärandet och att ge eleven tillit till sin egen förmåga, 

men all bedömning fungerar inte så.  Om bedömningen ska kunna stötta elevens lärande så måste 

eleven ha insyn i hur de lär sig och hur bedömningsprocessen går till. Jönsson (2010) skriver också om 

den lärande bedömningen där fokus ligger på hur bedömningen ska utformas för stötta elevens lärande 

på bästa sätt.  

För att kunna arbeta med lärande bedömning så måste det finnas tydliga mål för vart eleven ska ta sig. 

Bedömningen innebär sedan att utifrån dessa mål ta reda på var eleven befinner sig och använda 
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informationen till att hjälpa eleven fram till målet. Således innebär en lärande bedömning att man 

enligt Jönsson (2010) ska ställa sig följande frågor:  

Vart ska eleven? 

Var befinner sig eleven i förhållande till målet? 

Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? 

                                                                       ( s. 6) 

Bedömningsprocessen 

Bedömningens syfte och utförande har förändrats över tid och många länder har idag, precis som 

Sverige, en så kallad mål- eller kriterierelaterad bedömning vilket innebär att elevernas prestationer 

bedöms i förhållande till i förväg uppsatta mål som ska vara tydliga för eleven. (Jönsson, 2010). Den 

målrelaterade bedömningen visar på starka och svaga sidor samt uppmärksammar elevens framsteg. 

Eleverna är aktiva med att ge vandra gensvar och många prov har ersatts av andra 

bedömningsunderlag som loggar och portföljer (Linström, 2005). En utvärdering av lärares arbete med 

skriftliga omdömen och IUP visar att bedömningen av elevernas kunskapsutveckling många gånger, 

men inte alltid utgår från styrdokumentens mål (Skolverket,2010c). I flera fall inriktar sig 

bedömningen på elevens beteende på lektionerna. Lite mer än hälften av lärarna som deltog i 

utvärderingen uppger att de känner en osäkerhet kring hur elevernas kunskaper ska bedömas och 60 

procent anser att det saknas ett gemensamt språk vid kunskapsbedömning. 

Skolverket (2009) ser skrivandet av en IUP och skriftliga omdömen som en process som förutsätter att 

läraren utgår från läroplanens och kursplanens mål och gör en lokal tolkning som mynnar ut i en lokal 

pedagogisk planering. Planeringen ska tydliggöra vilka kunskaper som eleven ska utveckla. Asp-

Onsjö (2011) betonar att målen ska vara konkreta och det ska framgå vilka arbetsmetoder som ska 

användas och hur bedömningen ska gå till. Skolverkets (2011b) diskussionsunderlag för kursplanen i 

svenska ger exempel på hur en planeringsprocess för en lokal pedagogisk planering kan gå till efter 

Lgr 11. Planeringen börjar med en förankring i kursplanens syfte och följs av ett val av relevant urval 

från kursplanens centrala innehåll. I den här delen av planeringen kan eleverna vara delaktiga med att 

bestämma ett innehåll som är bekant och elevnära. Som ett tredje steg ska det tydliggöras vilka 

kunskaper och förmågor som eleverna ska få förutsättning att utveckla. Detta sker genom att målen i 

ämnets syfte konkretiseras. Slutligen måste eleverna veta vad som förväntas av dem och hur 

bedömningen ska gå till. Andréasson & Asplund Carlsson (2009) anser att läraren måste känna till 

elevens kunskaper i förhållande till de nationella målen då det är en förutsättning för att följa och 

stödja elevens kunskapsutveckling. Shephard (2000)anser att grunden för bedömning i klassrummet är 

att den överensstämmer med kunskapsmålen. Syftet med bedömningen är inte att jämföra elevernas 

prestationer utan stötta elevernas utveckling samt förbättra undervisningen.  

I studien som gjordes av Sharkey och Murnane (2006) framkom det att lärare upplevde att processen 

med att lära sig bedöma formativt fungerade utvecklande för lärarkompetensen.  

It made us really look at the curriculum and what it was trying to do and what we needed to do to get 

it right with the students (s. 579). 

Enligt Torrance och Pryor (2001) är målen otydliga för eleverna och det är för lite fokus på lärandemål 

då uppförandemål får stort utrymme. De påpekar att startpunkten för att utveckla den formativa 

bedömningen är att läraren får en pedagogisk självkännedom som omfattar reflektion kring vad 
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elevernas svar ger för information. Det är även av stor vikt att läraren kan verbalisera sin bedömning 

och detta utvecklas genom kollegiala diskussioner och analyser. Torrance och Pryor har påvisat att 

bedömning fungerar som en egen aktivitet istället för att ingå som en slags rutin i klassrummet. Ett sätt 

att göra det till en del av undervisningen är enligt dem att låta eleverna se vinsten av själv- och 

kamratvärdering som ett led att förstå bedömningens funktion. Lärare måste även tydliggöra 

kunskapsmålen och bedömningskriterierna och uppgifternas koppling till dessa. Detta måste bli tydligt 

både för läraren själv och för eleverna.  

Ett redskap för att synliggöra bedömningsprocessen är att använda sig av bedömningsmatriser 

(Jönsson, 2010). Dessa kan vara konstruerade på olika sätt men det utmärkande är att de innehåller 

kriterier på vad som ska bedömas och olika kvalitativa nivåbeskrivningar för kriterierna.  

Kunskapsprogressionen blir tydlig och det blir lätt att se vad om förväntas av eleven och vad som ska 

bedömas. Lgr 11 (Skolverket, 2011) innehåller färdiga matriser för vilka kunskapskrav som krävs för 

betyg A, C och E. En matris kan vara konstruerade för att bedöma ett speciellt mål eller mer 

övergripande förmågor utifrån läroplanen och kursplanen. Studier som gjorts indikerar att lärare som 

bedömer med hjälp av matriser är mer konsekventa i sin bedömning (Jönsson, 2011).  

Wedin (2011) framhåller att språkundervisningen i de tidigare åldrarna oftast har haft en stark 

koppling till olika test och diagnoser. Andréassons (2007) studie visar även den att det är vanligt att 

tester används för att identifiera läs- och skrivsvårigheter. Studien visar vidare att en del skolor testar i 

stor skala, så kallad screening, eller så testas eleverna enskilt av speciallärare eller specialpedagog. 

Myrberg och Lange (2006) fastslår att bedömning av läs – och skrivutveckling i alltför liten grad 

kopplas till pedagogiska insatser och därmed kan testen vara meningslösa eller till och med skadliga. 

Testen bör syfta till att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter. Wedin (2011) tar upp två huvuddrag 

i svensk forskning om barns läsande och skrivande. Det ena har fokus på själva läsprocessen och 

kopplingen mellan fonem och bokstäver. Detta perspektiv har främst inriktats på elevers brister och 

svårigheter och är starkt representerat inom forskning om elever i läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi. Det andra perspektivet fokuserar på skriftens sociala och kulturella aspekter. Wedin (ibid.) 

påpekar att dessa två perspektiv återspeglas i de olika typer av lästest som används och att det är 

viktigt att problematisera den syn som råder på läsning i respektive test. Hon påvisar även att det finns 

tester som används till att upptäcka brister hos eleverna medan andra tester används som underlag för 

att stödja elevens utveckling. 

De nationella proven har som syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning med hjälp av 

bedömningsanvisningar. Proven ska även ge läraren stöd vid bedömningen av huruvida 

kunskapsmålen har uppnåtts och ska fungera som ett redskap för att identifiera svagheter (Skolverket, 

2011b). Herkner (2011) har i sin undersökning jämfört resultat från de nationella proven för årskurs tre 

i svenska med information från andra lästest. Resultatet visar att det är ett flertal elever som inte 

uppnått tillräcklig nivå i ordavkodningstest för årskurs tre, men som ändå klarar de nationella proven. 

Herkner menar att resultatet klargör att det nationella provet är för enkelt och saknar den precision 

som krävs för att identifiera elever som har problem med sin läsutveckling. En utvecklad läsförmåga 

kräver en automatiserad ordavkodning, något som hon påpekar att det nationella provet i svenska inte 

kontrollerar. Därför är det osäkert att använda provet som ett diagnosinstrument.   

Wedin nämner Skolverkets (2008d) diagnosmaterial Nya språket lyfter, ett material som både 

innehåller forskningsbakgrund, observationsschema och förslag på dokumentation. Enligt Wedin 

inriktar sig Nya språket lyfter på elevens kunskaper och färdigheter och är underlag för en 

helhetsbedömning av elevens språkutveckling. Materialet kräver en tydlig organisation av 

undervisningen samt att läraren har kompetens att kunna genomföra bedömningen. Sharkey och 
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Murnane (2006) är också tydliga med att påpeka att det inte räcker med att bestämma sig för att 

använda ett bedömningsunderlag, utan lärarna måste utbildas i bedömning också. Detta blir tydligt när 

Wedin (2010) analyserar några uppgifter ur ”Vilken bild är rätt”, en diagnos av läsförståelse vars 

handledning framhåller att provet både är enkelt och lätt att genomföra och rätta. Det visar sig att ett 

ett felmarkerat svar kan bero på en mängd olika saker, t ex att bildtolkning är en kulturell fråga. Wedin 

betonar att den här typen av test inriktar sig på elevens brister. 

Sharkey och Murnane (2006) anser att många lärare saknar kunskap om hur formativa bedömningar 

ska analyseras och användas i elevens fortsatta kunskapsutveckling och därmed använder endast en 

minoritet av lärarna bedömningen effektivt till att förbättra undervisningen. De påpekar även att lärare 

måste lära sig att analysera resultaten i de färdig bedömningsunderlag och diagnoser som används, 

annars är det meningslöst och bortkastat att använda dem.  

Läsning i styrdokumenten 

Enligt nuvarande läroplan, Lpo 94, och kursplan ska eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning 

mot strävansmålen (Skolverket 2008b). Följande mål ska eleven minst ha uppnått i slutet av det tredje 

skolåret eller efter en första del i undervisningen: 

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, 

och 

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet 

muntligt eller skriftlig (s.4). 

För år fem gäller följande mål att minst uppnå i slutet av det femte skolåret eller efter en första del i 

undervisningen:  

-kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur 

skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter         

          (s.4) 

Från och med hösten 2011 arbetar skolan efter en ny läroplan, Lgr 11, (Skolverket, 2011a) därmed 

kommer bedömningarna att utgå från kunskapskraven som är ställda för årskurs tre, sex och nio. Lgr 

11 (ibid.) innehåller ett antal långsiktiga övergripande mål till skillnad från Lpo 94 som har ”Mål att 

sträva mot” och ”Mål att uppnå”. De långsiktiga målen gäller för alla skolår.  

Genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

      (s. 89) 

När en pedagogisk planering görs så utgår man från syftet och de långsiktiga målen och använder det 

centrala innehållet som byggstenar. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva (s. 89) står det i syftet och det centrala innehållet för årskurs ett till tre innefattar lässtrategier 

för att förstå och tolka olika texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll (s. 

89). För årskurs fyra till sex gäller samma innehåll med tillägget tolka texter från olika medier samt 

för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (s. 91). 

I bedömningen framgår det att eleven ska kunna läsa med flyt och kunna använda olika lässtrategier 

samt kunna förstå det lästa. 
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Dokumentation 

Dokumentation är ett mångtydigt begrepp som ofta används i betydelsen att samla in och 

sammanställa information. Dokumentationen kan vara analog eller digital och används i skolan som 

underlag för elevernas kunskapsutveckling (Skolverket, 2010b). Genom dokumentation och feedback 

blir eleverna medvetna om sin kunskapsprocess i och med att de får information både om vad de redan 

kan och vad som återstår att lära (Björklund Boistrup, 2005). Dokumentation upptar en allt större del 

av människors liv och skolan är den institution där den har blivit mest påtaglig. En stor del av lärarnas 

arbetstid innefattar dokumentation av något slag (Hult & Olofsson, 2011). En undersökning som 

Lärarnas riksförbund gjort visar att var fjärde grundskollärare ägnar 63 timmar per termin till att 

utarbeta skriftliga omdömen (Asp-Onsjö, 2011). 

I samband med införandet av en målstyrd skola har fokus alltmer riktats mot olika utredningar, 

uppföljningar och annan dokumentation. Den största skillnaden kom i början av 1990-talet då 

Skolöverstyrelsen omvandlades till Skolverket (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Trenden har 

sedan blivit att fler och fler dokument ska skrivas för att följa upp och utvärdera elevens 

kunskapsutveckling. Sedan januari 2006 är det lag på att varje elev ska ha en individuell 

utvecklingsplan, IUP, ( Andréasson och Asplund Carlsson, 2009) och från höstterminen 2008 ska den 

individuella utvecklingsplanen även innehålla skriftliga omdömen i varje ämne (ibid.). 

Utvecklingsplanen ska upprättas vid utvecklingssamtalet som sker varje termin. Skolverket (2008b) 

ger ut allmänna råd kring skrivandet av de olika dokumenten och de ska ses som rekommendationer 

till stöd för olika lagar och förordningar som rör skolan. 

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) tar upp avsändaren respektive mottagaren av en text som en 

grundläggande fråga. En individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram har syftet att informera 

om eller påverka elevens beteende eller lärande framåt, men de ska även informera vårdnadshavarna 

om elevens lärande och kunskapsutveckling. Dokumentationen som författarna har studerat varierar i 

sin utformning från färdiga mallar till friare texter. I sin studie fann de att individuella 

utvecklingsplaner och åtgärdsprogram vanligen innehåller en lägesbeskrivning med eventuella 

svårigheter, därefter uppsatta mål och en planering för de vidtagna åtgärderna. Oftast innehåller 

dokumenten en ansvarsförbindelse för vem som åtar sig att göra vad. En majoritet av dokumenten i 

studien utgår ifrån en mall och inleds med elevens starka sidor under olika slags rubriker. Deras analys 

av dokumentationen visar att det oftast är fokus på eleven som bärare av en svårighet.  

Andréassons och Asplund Carlssons (ibid.) beskriver olika skräckexempel på dokumentation som 

fokuserar på elevens tillkortakommanden och påpekar vikten av att lärare istället tar till sig ett nytt 

skrivsätt när det gäller elevdokumentation där de närmaste utvecklingsmöjligheterna mot målet får en 

central roll. Andréassons (2007) studie påvisar elevdokument där pedagoger skriver värderande och 

nedsättande beskrivningar och elever tillskrivs egenskaper. Andréasson påpekar att detta sätt att 

beskriva andra är en teknik för diskriminering. Andréassons och Asplund Carlssons (2009) anser att 

man måste vara medveten om att den som har som uppgift att dokumentera en annan människa per 

automatik får makt. Andréasson (2007) menar att läraren måste vara medveten om att dokumenten 

kommer att läsas vid flera tillfällen och följa eleven under en längre tid, vilket innebär att det som står 

att läsa inte är obetydligt för hur eleven kommer att uppfattas av sig själv och andra. Cristoffersen 

(red) (2007) nämner också lärares makt, att arbete med människor kräver empati och vikten av att 

undvika att gå i den andres integritetszon om det inte absolut är nödvändigt. Hult och Olofsson (2011) 

tar också upp makt i samband med dokumentation då betyg och skriftliga omdömen fungerar som 

avtal mellan eleven och skolan utövar en slags omsorgsinriktad maktutövning som kontrollerar 
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individen. Författarna poängterar dock att man inte enbart kan se dokumentationen som ett redskap för 

makt eftersom den även ger möjligheter till motstånd och kritik. Åtgärdsprogram och 

utvecklingsplaner kan användas som bevis på att skolan gjort ett dåligt arbete eller undanlåtit sig att 

utföra insatser. Enligt Andréasson (2007) innehåller olika elevdokument ofta expertuttryck som t ex 

”ljudsegmentering” vilket medför att språkbarriärer kan byggas upp med följden att eleven och 

föräldrarna inte känner sig delaktiga vid upprättandet av IUP:n eller åtgärdsprogrammet. Om 

språkbruket känns exkluderande och auktoritärt så blir det också en sorts maktutövning.  

Individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga 

omdömen  

Skolans har som uppgift att skapa förutsättningar för elevernas utveckling i riktning mot 

strävansmålen i läroplanen och kursplanen (Skolverket 2008b). Elevens lärande och utveckling ska 

hjälpas fram med hjälp av bland annat återkommande utvecklingssamtal. De nationella målen och 

bedömningsprocessen ska vara kända för elev och vårdnadshavare så att utvecklingssamtalet blir ett 

trepartssamtal.  

Syftet med att upprätta en individuell utvecklingsplan (IUP) är att ge elev och vårdnadshavare en 

tydlig information om elevens kunskapsutveckling och fortsatta lärande. Den kan även innehålla 

elevens sociala utveckling om rektor har beslutat om det. En IUP kan fungera som ett redskap för att 

upptäcka stödbehov och den är både tillbakablickande och framåtsyftande, formativ. En IUP ska 

beskriva skolans insatser för att eleven ska utvecklas mot målen. Den individuella utvecklingsplanen 

fungerar också som underlag för lärarens planering och uppföljning av undervisningen (ibid.).  Den 

individuella utvecklingsplanens mottagare är i första han eleven och föräldrarna (Andreásson & 

Asplund Carlsson, 2009).  

Den individuella utvecklingsplanen är både tillbakablickande och framåtsyftande och innehåller 

skriftliga omdömen och en framåtsyftande planering. Detta innebär att läraren måste vara tydlig med 

hur eleven ska gå vidare för att nå målen (Asp-Onsjö, 2011). De skriftliga omdömena ska beskriva 

elevens kunskapsutveckling i alla ämnen och skrivas så att elevens kunskaper i förhållande till de 

nationella målen tydligt klargörs. Omdömena ska vara skrivna för att passa till elevens ålder och 

mognad.  Skriftliga omdömen kan utformas både med text och symboler. Symbolerna ska 

kompletteras med information om vilka kunskapskvaliteter de symboliserar (Skolverket 2010a). 

Jönsson (2010) beskriver de skriftliga omdömena som en summativ lägesrapport som sedan förs in i 

IUP:n som är framåtsyftande, formativ. 

I och med införandet av den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) så kommer Skolverket att 

revidera sina råd om IUP och skriftliga omdömen men dokumentens syfte är fortfarande att fungera 

som en plan för elevens kunskapsutveckling (Skolverket 2010a) 

I Skolverkets (2010c) uppföljning av arbetet med skriftliga omdömen och individuella 

utvecklingsplaner deltog 2700 lärare från 67 olika skolor och resultatet visar att 40 procent av lärarna 

har svårt att definiera skillnaden mellan en IUP och ett åtgärdsprogram. Många av lärarna har 

dessutom olika uppfattningar om vad en IUP ska innehålla. Textanalysen som gjordes i samband med 

uppföljningen visar att de flesta skriftliga ämnesomdömena är skilda från det som kallas IUP och utgör 

således ett separat dokument utan anknytning till IUP:n. Ovissheten kring utformningen visade sig 

genom att dokumenten som analyserades varierade mellan en och 46 sidor. Lärarna i studien 

efterfrågar kompetensutveckling kring hur de ska formulera sig. Cirka 90 procent av lärarna anser att 
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de saknar den nödvändiga tiden till att dokumentera. De flesta av lärarna anser att det är bra att sätta 

upp individuella mål för svagpresterande elever, men de menar att utfallet av en IUP för en motiverad 

elev är obetydligt i förhållande till arbetsinsatsen. 

Åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram har som syfte att säkerhetsställa att elevers behov av särskilt stöd tillgodoses. Det 

ska även fungera som ett stöd för att följa upp elevens kunskapsutveckling och bedöma om de 

vidtagna åtgärderna är effektiva. Åtgärdsprogrammet tillskrivs en viktig funktion i skolans arbete med 

särskilt stöd. De elever som befaras få problem med att uppnå målen för år tre, fem och nio ska få 

extra stöd och ett åtgärdsprogram ska skrivas (Skolverket, 2008a). Det kan även finnas andra orsaker 

till att eleven behöver extra stöd och i de olika fallen ska tillika ett åtgärdsprogram (ÅP) upprättas. 

Åtgärdsprogrammet ska alltid grunda sig på en utredning av elevens svårigheter och behov och denna 

utredning ska hållas åtskild från själva åtgärdsprogrammet. Orsakerna till elevernas svårigheter ska 

inte läggas på eleven utan ska i första hand sökas i omgivande faktorer som påverkar i elevens möte 

med lärandemiljön och undervisningens innehåll. Andreásson och Carlsson (2009) påvisar brister i 

just beskrivningen av elevens svårigheter då det sällan tas hänsyn till påverkande faktorer på skol- 

eller gruppnivå. Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga både vid kartläggningen av 

svårigheterna och behoven och vid skrivandet av åtgärdsprogrammet. Mottagaren för 

åtgärdsprogrammet blir enligt Andréasson och Asplund Carlsson (2009) i första hand skolan även om 

dokumentet upprättas i samråd med elev och föräldrar.  

Åtgärdsprogrammet ska på ett kortfattat sätt beskriva elevens behov och dessa ska vara relaterade till 

läroplanens och kursplanens mål. Det ska framgå vilka mål man vill uppnå både på kortare och längre 

sikt och målen måste vara realistiska utifrån elevens förmåga (Skolverket, 2008a). Det ska även stå 

vilka åtgärder som skolan vidtar och vem som ansvarar för dem. Fokus ska ligga på vad skolan 

ansvarar för, det ska inte läggas ett för stort ansvar på eleven och hemmet. Det är viktigt att i första 

hand stödja eleven i den vanliga undervisningsmiljön innan andra åtgärder sätts in. Åtgärderna kan 

handla om undervisningens organisation, strukturen, gruppen, läromedel och presentationen av dessa. 

Det kan även röra pedagogiska hjälpmedel och klassrummets anpassning. Erfarenheter visar att för att 

uppnå bästa effekt så ska åtgärderna vara tydliga och konkreta och kunna genomföras på relativt kort 

sikt. Det ska framgå hur åtgärderna ska följas upp och tidpunkten för när de ska utvärderas.(ibid.) 

Enligt Andréassons och Asplund Carlssons (2009) så är det vanligt att både problembeskrivningar och 

de föreslagna åtgärderna upprepas i åtgärdsplan efter plan för eleven vilket tyder på att ett önskat 

resultat inte har uppnåtts 

Åtgärdsprogram är en allmän handling i kommunala skolor eftersom skolan är en myndighet 

(Skolverket, 2008a). Dokumentet är offentligt, men vissa delar kan omfattas av sekretess. Det gäller    

t ex information som kan vara till men för eleven, personliga förhållanden som rör elev eller anhöriga 

och information om psykologiska utredningar. Friskolor räknas inte som myndigheter och omfattas 

därmed inte av offentlighet och sekretess.  

Skolverkets (2003) åtta år gamla kartäggning visar att de flesta specialpedagogerna ansågs ha 

kompetens att skriva åtgärdsprogram medan lärare kände att de behövde utbildning i det. Man kan då 

befara att utbildning och kompetens visar sig i hur åtgärdsprogrammet skrivs och huruvida det blir ett 

redskap för elevens utveckling. Andréasson (2007) samlade in åtgärdsprogram för 136 elever på 14 

olika grundskolor där 79 av eleverna hade problem med att läsa och/eller skriva. Läs- och 
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skrivproblematiken dominerade i de lägre åldrarna medan svårigheter i kärnämnena var vanligast 

bland de äldre eleverna. 

Asp-Onsjö (2006) har studerat 250 grundskollärares arbete med åtgärdsprogram och resultatet visar på 

en låg elevdelaktighet i utarbetandet av elevens eget åtgärdsprogram. I årskurs ett var 62 procent av 

eleverna inte närvarande och med åldern så ökar deltagandet något. Studien visar även att tilltron till 

att åtgärdsprogrammet bidrar till måluppfyllelse är begränsad, men de flesta anser att det bidrar i viss 

utsträckning. I vissa fall ansåg lärarna att åtgärdsprogrammet var positivt för eleven även om det inte 

bidrog till måluppfyllelse. Generellt anser flertalet av lärarna att åtgärdsprogrammet underlättar 

elevens lärandesituation. Lärarna skattar att måluppfyllelsen är låg då eleverna inte varit delaktiga alls 

eller i ringa utsträckning vid utformningen av åtgärdsprogrammet. I de fall då eleven varit aktivt 

delaktig så har målen uppnåtts i hög grad. 

Läsutveckling 

Läroplanen och kursplanen är skolans styrdokument och således ska läsundervisningen planeras så att 

eleven lär sig olika lässtrategier, läsa med flyt samt utvecklar en god läsförståelse. Andréasson och 

Carlsson (2009) nämner Skolverkets (2008d) diagnosmaterial Nya språket lyfter med exempel på läs- 

och skrivutveckling som kan fungera som ett stöd i beskrivningen av elevens kunskaper och eventuella 

svårigheter.  

Fonologisk medvetenhet kan kortfattat förklaras som förståelse för att talade ord kan delas upp i 

mindre bitar (Gillon, 2004). Många forskare är överens om att elever som är fonologiskt medvetna och 

har kunskap om bokstäverna och språkljuden klarar läs- och skrivinlärningen på ett bra sätt 

(Skolverket, 2008d). Sambandet mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga är en central fråga 

inom läsforskningen och brister i den fonologiska medvetenheten tros ha ett samband med svårigheter 

att transformera bokstäver till ljudenheter (Damber, 2010). Den fonologiska medvetenheten utnämns 

till och med av vissa forskare som den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att kunna lära sig läsa 

(Gillon, 2004). Liberg (2009) påpekar dock att det inte är helt klarlagt om fonologisk medvetenhet är 

en förutsättning eller en följd av läslärande. Det är mycket möjligt att dessa två delar istället samspelar 

och förstärker varandra. Genom att arbeta med olika språklekar som att rimma, byta ut ljud i orden, ta 

bort och lägga till ljud i ord så tränas den språkliga medvetenheten.  

Vi har ett alfabetiskt skriftspråk där de alfabetiska boktavstecknen representerar olika ljud i det talade 

språket, den så kallade fonetiseringsprincipen Vid läsning sker en avkodning då bokstaven ”får” ett 

ljud (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Olsson, 2006). Inom läs- och skrivinlärningen finns det två 

olika förhållningssätt till hur man bäst lär sig läsa. Dessa benämns som den syntetiska- och analytiska 

metoden (Fast, 2007). Den syntetiska metoden kallas även för ljudmetoden och innebär att man arbetar 

med en bokstav i taget genom att bokstavssymbolen kopplas till ljudet. När man har lärt sig några 

olika bokstäver och deras ljud så sätts dessa samman till ord. På engelska benämns metoden som 

phonics eller bottom-up. Den analytiska metoden innebär att man istället utgår ifrån en text som hela 

klassen arbetar med. Texten bryts sedan ner i allt mindre bitar, till meningar, ord och bokstavsljud. På 

engelska heter metoden top-down och whole language (Fast, 2007). Myrberg (2009)framhåller att 

dessa två vägar finns in i skriftspråket och att vissa barn går via ljudning och andra via ordbilder. Han 

menar vidare att det är en risk om man förlitar sig på enbart en av strategierna eftersom utpräglade 

ordbildsläsare inte kommer in i fonemisk läsning och de som endast använder sig av ljudning missar 

att upptäcka ordbilderna. Att läsa hela ordbilder, ortografisk läsning, är en förutsättning för att öka 

flytet och hastigheten och ljudningsstrategin krävs även för vana läsare när ett nytt ord stöts på. 
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Myrberg påpekar att lärare måste fokusera på övergången till ortografisk läsning det vill säga att läsa 

in ord eller delar av ord direkt och koppla till dess betydelse.  

En god läsutveckling kräver avkodning, förståelse och motivation (Hedström, 2009). Tittar man på 

målen som eleverna minst ska ha uppnått i slutet av år tre och fem så läggs fokus på läsflyt, 

läsförståelse och att kunna använda det lästa (Skolverket, 2000). För att förstå det skrivna budskapet 

krävs det att läsaren känner igen och förstår de avkodade orden. Utan förståelse blir läsningen 

innehållslös. Talspråket fungerar som en länk mellan skriftspråket och förståelsen vilket visar sig när 

avkodningen blir svår då både vuxna och barn försöker säga ordet högt med hjälp av ljudning. Således 

är det av yttersta vikt att den som håller på och lär sig läsa får en text som fångar intresset eller som 

innehåller kända ord. När läsningen utvecklas kan man börja göra rimliga antaganden om vilka ord 

som följer genom att utnyttja sin förförståelse. Målet är att få upp läsflyt och läshastighet och bli en 

van läsare (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Olsson, 2006).  

En van läsare läser oftast med hjälp av hela ordbilder, så kallad ortografisk läsning, och förförståelse 

av textens innehåll och läshastigheten sjunker endast vid svåra och okända ord (ibid.).Ehri (2005) 

betonar att läshastigheten ökar vid det hon kallar sight word reading vilket kan beskrivas som ögonen 

känner igen ord och hämtar dess betydelse och uttal automatiskt från minnet. Man läser helt enkelt ord 

från minnet och fokus kan läggas på att skapa en mening, att förstå textens innehåll och budskap. I 

minnet är orden kopplade till bokstavsljud. Sight word reading är en läsprocess och inte en 

läsinlärningsmetod.  

Läsförståelse är beroende av förförståelse och den är situationsbunden och går inte att enkelt mäta i en 

skala från dem som inte förstår till dem som förstår allt eftersom vi tolkar texter olika (Myrberg, 

2009). Enligt Perfetti, Landl, och Oakhill (2005) måste en läsare förstå åtminstone 90 procent av orden 

för att förstå hela texten. De påpekar att en elev i årskurs ett med ett rikt ordförråd kan dubbelt så 

många ord som en med ett litet ordförråd. Vidare poängterar de att snabb ordavkodning och förståelse 

av ordets innebörd är avgörande för läsförståelsen. Diagnosmaterialet Nya språket lyfter (Skolverket, 

2008d) beskriver vikten av att eleverna får samtala om texternas innehåll för att utveckla ordförrådet. 

Eleverna behöver även få lära sig olika läsförståelsestrategier som t ex att knyta an det lästa till egna 

erfarenheter, finna huvudbudskapet, skapa inre bilder, sammanfatta innehållet, ställa frågor till texten, 

göra förutsägelser och dra slutsatser (Skolverket 2008d; Perfetti et. al., 2005). Inför nya texter och 

arbetsområden är det viktigt att ha genomgångar för att skapa en förförståelse. Detta gäller alla elever, 

men framförallt de som har läs- och skrivproblem (Myrberg & Lange, 2006). Den ordnade 

läsförståelseundervisningen måste fortgå även efter att eleven läser med flyt då texternas 

svårighetsgrad ökar och nya ord behöver läras in (ibid.). Herkners (2011) undersökning vid fyra olika 

skolor visar att läsförståelseundervisning förekommer i liten omfattning. Av de 23 deltagande lärarna, 

som undervisar i årskurs två till sex, är det åtta som aldrig undervisar i olika lässtrategier och nio som 

gör det en till två gånger i månaden. 

Den internationella studien, PISA 2009, visar på en nedåtgående trend vad gäller svenska 15-åringars 

prestationer i läsförståelse och det största problemet är att de svagare eleverna har blivit fler och att 

dessa elever inte når upp till den basnivån i läsförståelse som krävs för att klara vidare studier. Det 

finns forskning kring olika metoder för att utveckla läsningen och läsförståelsen. Torgesen et. al. 

(2001) jämför två olika sätt att träna på läsning som pågick i åtta veckor. Det som skiljde var att den 

ena gruppen fick mer träning i fonologisk medvetenhet. Resultatet visade att det inte var någon större 

skillnad mellan grupperna, men att 40 procent av de deltagande eleverna inte behövde någon 

stödundervisning ett år senare.  O´Connor och Swanson (2007) har gjort en liknande studie där 
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upprepad läsning och fortlöpande läsning med nya texter jämfördes. De båda undersökningsgrupperna 

uppnådde i stort sett lika framgångsrika resultat. 

Pressley et. al. (2001) poängterar att lärarens yrkesskicklighet har stor betydelse för en god läs- och 

skrivutveckling hos eleverna och de anser precis som många andra forskare att det är viktigt att läraren 

är tydlig, strukturerad och erbjuder varierade arbetssätt (Myrberg & Lange, 2006; O´Connor & 

Swanson, 2007. Genom ett specialpedagogiska arbetssätt där läraren utgår från elevens kunskapsnivå 

så stimuleras elevens utveckling framåt (Myrberg och Lange ibid.).  

Skolor använder sig till av olika läromedel vid läsundervisningen, så kallade läsläror. Enligt Myrberg 

och Lange (2006) är det angeläget att reflektera kring valet av läromedel, speciellt för elever som har 

problem med läsningen. Det är viktigt att begrunda vilka positiva utfall som boken bidrar till och vad 

utfallet beror på. Läsläran ska upplevas intressant och skapa en nyfikenhet hos eleven, i annat fall kan 

den istället bli ett hinder i läsutvecklingen. Pojkar presterar i vissa fall sämre än flickor på lästester, 

vilket kan bero på att läslärorna inte fångar upp deras intresseområden (ibid.). 

Litteracy är ett begrepp som ofta används när man pratar om läsande och skrivande. Även i böcker 

skrivna på svenska så används det engelska begreppet eftersom ingen fullgod översättning hittills har 

framkommit (Fast, 2007). De flesta forskare är dock överens om är att det handlar om skriftspråkliga 

eller textorienterade aktiviteter som inte enbart handlar om ordavkodning utan även om att dra 

slutsatser och koppla det lästa till andra sammanhang, vilket visar på läsningens komplexitet.  

Metod och genomförande 

Metodval 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Från början var studien tänkt att utföras med hjälp av både intervjuer och insamlade 

dokument, men det visade sig svårt att få samtliga informanter att lämna ut exempel på sin 

dokumentation. Ändamålet med studien var att få fram beskrivande information om lärares 

uppfattningar av att bedöma och dokumentera elevers läsutveckling. Enligt Dalen (2007) är det 

överordnade målet för kvalitativ forskning ”att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer 

i dessa personers sociala verklighet” s. 11. Begreppet livsvärld används ofta för att belysa personers 

egna upplevelser av sin vardag och detta begrepp passar bra inom den kvalitativa forskningen då den 

till stor del fokuserar på människors upplevelser och inte enbart beskrivningar av rådande förhållanden 

(ibid.). Enligt Bryman (2002) ligger vikten vid kvalitativ forskning ofta på hur individen uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet. 

Valet av metod var från början inte självklart utan stod mellan intervju och enkät. Det finns många 

fördelar med enkät, till exempel att respondenten kan besvara frågorna i lugn och ro och risken att bli 

påverkad av hur intervjuaren ställer frågorna elimineras helt, det som Ejlertsson (2005) kallar 

intervjuareffekten. En annan fördel med enkät är att ”känsliga” frågor kan besvaras lättare om 

informanten slipper uttala sig inför en främmande person som intervjuaren ofta är (ibid.).Ejlertsson 

nämner även nackdelar med enkäter och det som påverkade valet av metod mest var att respondenten 

inte har möjlighet att ställa frågor vid en enkätundersökning och eventuella missuppfattningar kan 

därmed inte korrigeras. Fördelen med intervju som metod är att det finns utrymme att ställa följdfrågor 



13 

 

och upprepa det den intervjuade sagt och på så sätt minska tolkningsutrymmet i svaren. Följdfrågorna 

är enligt Langemar (2008) nödvändiga vid mer ostrukturerade intervjuer om man vill ha information 

med kvalitet. Bryman (2002) anser att det är viktigt att kunna spela in intervjuerna då det underlättar 

analysen, men han påpekar att nackdelen är att den intervjuade kan känna sig hämmad av 

inspelningen. 

Intervjuer 

Det finns intervjuer som har olika grad av strukturering (Dalen, 2007). En öppen intervju har låg grad 

av strukturering och informanten får berätta fritt om sina erfarenheter, vilket kan kännas krävande och 

otryggt för en oerfaren intervjuare. I föreliggande studie var intervjuerna inriktade på bestämda ämnen 

som valts ut i förväg, så intervjuerna var således semistrukturerade (ibid.). En intervjuguide med 

centrala teman och frågor utarbetades utifrån studiens problemställningar för att ge en grund att utgå 

ifrån. Frågeområdena var bedömning, dokumentation och dokumentationens funktion, med 

underfrågor om lärares upplevelser och arbete med dessa områden (se bilaga 2). Enligt Bryman (2002) 

ska frågorna göra det möjligt att få information om de intervjuades upplevelser och de ska rymma en 

flexibilitet. Intervjuguiden skickades till informanterna i god tid innan intervjun.  

Langemar (2008) menar att frågorna varken behöver ställas i samma ordning eller formuleras exakt 

lika i de olika intervjuerna, vilket medförde att studiens olika intervjuer kunde genomföras så som 

situationen utvecklades. Bryman (2002) påpekar att kvalitativa intervjuer kan avvika från 

intervjuguiden och fokus kan ändras något utan att reliabiliteten och validiteten försämras. 

Under arbetets gång fanns studiens syfte och frågeställningar hela tiden med för att se till att 

intervjuguidens innehåll blev relevant. Bryman (ibid.) ger rådet att man bör ställa sig frågan ”Vad 

måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar?” vid utarbetandet av en 

intervjuguide. Intervjuerna genomfördes i olika faser efter det Dalen (2007) benämner som 

intervjustrategi. Först etablerades en kontakt med informanten, så kallad kontaktetablering, en fas som 

bör ingå i alla intervjusituationer (ibid.). I nästa fas gavs information om intervjuns uppläggning och i 

tredje fasen introducerades varje tema stegvis. Under intervjuerna gavs det stort utrymme för 

följdfrågor och andra frågeställningar blev aktuella under samtalet.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon med mycket god ljudupptagningsförmåga, vilket 

medförde att den kunde ligga på bordet en bit ifrån informanten. Enligt Dalen (2007) är det är viktigt 

att de tekniska hjälpmedlen är så diskreta som möjligt under en intervju. I förberedelseskedet lades tid 

till att öva på den tekniska utrustningen för att underlätta fokuseringen på det informanten sade under 

intervjun. 

Pilotstudie 

Efter att intervjuguiden konstruerats så tillfrågades en kollega om att delta i en pilotintervju. Hon 

uppfyllde deltagarkriteriet genom att hon arbetar i år fem och undervisar i svenska. Läraren fick 

intervjufrågorna dagen innan intervjun och hon ombads att fundera kring frågornas formulering. 

Intervjun spelades in med hjälp av diktafonen som låg på bordet mellan oss och den inleddes med att 

läraren gav förslag på en omformulering av en fråga. Själva intervjun tog 48 minuter. En pilotstudie 

utifrån ett frågeschema kan ge intervjuaren en säkerhet och gör det möjligt att avgöra om frågorna går 

att förstå och om de kommer i en lämplig inbördes ordning (Bryman, 2002). 
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Analysen av pilotstudien visade att det var lagom många frågor för att kunna besvara under maximalt 

en timme. En timme långa intervjuer valdes efter kännedom om att en sådan intervju tar ungefär en 

arbetsdag att transkribera (Langemar, 2008). Frågorna gick att besvara utan ytterligare förklaringar, 

men det kändes viktigt att ställa följdfrågor emellanåt. Läraren fick gott om tid att besvara frågorna 

och svaren lyssnades in och bekräftades vid behov av frågor och upprepning av hennes ord. Genom 

upprepning och frågor kan informationen kompletteras (ibid.) De flesta svaren överensstämde med vad 

jag hade tänkt mig kunde komma fram, men ibland blev svaren vidare men ändå relevanta för studien. 

Bryman (2002) menar att frågeställningen i undersökningen inte får vara för specifik då detta hindrar 

att alternativa synsätt och idéer uppstår under insamlingen av data. Frågorna gick lite in i varandra 

varvid vi tillsammans konstaterade att två av frågorna med fördel kunde byta plats. Diktafonens goda 

ljudupptagningsförmåga behölls när ljudfilen lades in i datorn, så tekniken svarade upp till de krav 

som kan ställas. Vikten av att välja en passande plats för intervjun blev tydlig. Vi satt i ett litet rum där 

luften ”tog slut” och jag fick öppna ett fönster mor skolgården där barn lekte för full. Detta hördes i 

bakgrunden på inspelningen, men försämrade inte ljudkvaliteten på det informanten sa.  

Urval 

Valet av informanter är betydelsefullt vid kvalitativa intervjuer och man bör ta sig tid besöka det ”fält” 

där studien är tänkt att genomföras (Dalen, 2007). Urvalet ska göras utifrån tanken att syftet ska 

uppfyllas (Langemar, 2008). En utgångspunkt enligt Dalen (2007) är att urvalet inte ska vara för stort 

eftersom både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av materialet tar lång tid. Samtidigt 

måste intervjumaterialet hålla en viss kvalitet och utgöra ett rimligt underlag för tolkning och analys. 

Urvalet av deltagare görs från en population (Langemar, 2008) och i den här studien utgjorde lärare 

som dokumenterar elevers läsutveckling populationen. Urvalet begränsades ytterligare genom att 

enbart vända sig till lärare som undervisar i år ett till och med sex. Det var även nödvändigt att göra en 

geografisk begränsning för att tidsmässigt kunna genomföra studien. Efter dessa begränsningar söktes 

intresserade informanter från olika skolor i olika kommuner. Valet att välja olika skolor och 

kommuner var för att öka möjligheten till att få ett varierar urval med tanke på att vissa kommuner har 

tydliga riktlinjer för hur bedömning och dokumentation ska gå till. Urvalet grundade sig på det 

Langemar (2008) kallar för bekvämlighetsurval. Hon menar att det bästa alltid är att helt fritt kunna 

välja deltagare ur den tänkta populationen, så kallat handplockar urval, men i praktiken får man 

använda sig av de deltagare som finns tillgängliga. Studien introducerades för några personer som 

sedan förmedlade vidare kontakt till informanterna. Två av informanterna kontaktade jag personligen. 

Sammanlagt deltog fem lärare från fyra kommuner i studien. 

Genomförande och bearbetning 

Kontakt upprättades med hjälp av lärare som jag känner i olika kommuner. Dessa kontaktpersoner fick 

information om studien och informerade i sin tur sina kollegor eller lärarbekanta. Därefter skickades 

ett informationsbrev till dem som ville delta i studien och personlig kontakt togs. Enligt planeringen 

skulle intervjun förberedas med ett inledande besök där informanten kunde ställa frågor. Det visade 

sig efterhand att de som hade tackat ja till att delta hade ont om tid varvid intervjun genomfördes vid 

det första mötet. Via mejlkontakt fick informanterna komma med förslag på passande tid för intervjun. 

Fyra av intervjuerna genomfördes på respektive skola, en genomfördes i informantens hem. Samtliga 

intervjuer inleddes med ett kort hälsningssamtal som följdes av en kort repetition av intervjuns 

innehåll. Den längsta intervjun tog 60 minuter och den kortaste 41 minuter. Ett par timmar efter varje 
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intervju skrevs de tankar som fanns för stunden ner från minnet gjordes en kort sammanfattning. På 

det här sättet utkristalliserades det som den intervjuade hade betonat mest. Transkriberingarna utfördes 

dagen efter varje intervju för att följa Langemars (2008) rekommendation att hinna börja analysera för 

att eventuellt göra ändringar till nästa intervju genomförs. Efter de två första intervjuerna gjordes små 

ändringar i intervjuguiden i form av tillägg av följdfrågor som spontant kom upp och hade relevans i 

studien. Vid transkriberingen skrevs det sagda i princip ner ordagrant, med undantag för utfyllnadsord 

och pauser. Efter Langemars (ibid.) råd, sammanfattades små korta delar som upplevdes irrelevanta 

för sammanhanget med egna ord.  

Vid kvalitativa studier används olika tillvägagångssätt när materialet analyseras. Unisont för dem alla 

är att de har ett tolkande angreppssätt till det insamlade materialet (Dalen, 2007). Tolkningen skedde 

under olika skeden i studien vilket är typisk för den kvalitativa metoden då syftet med den är att uppnå 

förståelse. Vid tolkningen översätts det insamlade materialet till vår egen livsvärld eftersom vår 

förståelse är beroende av egna erfarenheter och kunskaper (Langemar, 2008). En tolkning ska enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) i viss mån utgå ifrån och bekräfta människors föreställningar och även 

problematisera dessa. Den första tolkningen skedde naturligt i samband med transkriberingen av 

intervjun eftersom arbete med texter innebär att man måste tolka dem för att få fram ett resultat 

(Langemar, 2008). Efter transkriberingen kodades materialet för hand med hjälp av olika 

färgmarkeringar och genom att skriva anteckningar i marginalen. 

För strukturerande av det transkriberade materialet användes tematisk analys. Enligt Langemar (2008) 

innebär en tematisk analys att materialet struktureras med hjälp av rubriker, vilka i denna studie 

utgjordes av de fyra frågeställningarna. Dessa teman var i hög grad konkreta, eller deskriptiva (ibid.). 

Langemar påpekar att tematiseringen ska göras noggrant så de teman som utses ger en tydlig struktur 

och helst inte överlappar varandra, samtidigt menar hon att samma rådata kan finnas under mer än ett 

tema om dessa har en nära relation. Analysen gjordes kontinuerligt under arbetets gång, något som 

Bryman (2002) är positiv till eftersom de teman som kommer fram kan vara något att ta upp i de 

kommande intervjuerna. Efter struktureringen så komprimerades materialet för att göra innehållet 

tydligare genom att ovidkommande innehåll togs bort.  

Fortlöpande söktes och lästes litteratur och forskning för att finna en lämplig bakgrund till studien. 

Detta pågick hela tiden parallellt allteftersom det analyserade materialet krävde en förankring att utgå 

ifrån och jämföra med. 

När ett ämne studeras kvalitativt bör det enligt Langemar (2008) betraktas från en position som 

samverkan med forskningsprocessen. Detta innebär att man väljer ut vissa aspekter av ämnet och intar 

ett perspektiv. Föreliggande studie undersökte bedömning, dokumentation och uppfattningar ur ett 

lärarperspektiv och kompletterades av ett specialpedagogiskt perspektiv utifrån elever i behov av 

särskilt stöd i sin läsning. 

Studiens tillförlitlighet  

Inom kvantitativ forskning används standardiserade metoder för att mäta validitet och reliabilitet, vilka 

är svåra att använda inom kvalitativ forskning (Dalen, 2007). Reliabilitet inom kvantitativa studier 

förutsätter att metoderna för insamling och analys av data kan kontrolleras av en annan forskare.  

Kvalitativa intervjuer, som denna, kan vara svåra att eftergranska eftersom intervjuarens roll utformas 

i samspel med informanten och då även de aktuella omständigheterna inverkar (ibid.). Jag anser dock 
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att det är sannolikt att informanterna skulle ha svarat likvärdigt på frågorna om en annan student eller 

forskare ställt samma frågor. 

Validiteten mäter i vilken grad metoden verkligen undersöker det som är menat och enligt Langemar 

(2008) kan termen användas även inom kvalitativ forskning om än med en annan definition. Det finns 

olika validitetsaspekter att ta hänsyn till. Enligt Langemar (ibid.) är det vid kvalitativa intervjuer 

viktigt att formulera frågor som ger ett innehållsrikt material vilket intervjuguiden såg till att 

tillgodose. Vid några tillfällen ställdes kompletterande följdfrågor för att få svar på frågorna.  

Under intervjuerna var jag lyhörd och informantens ord upprepades vid de tillfällen då oklarheter 

uppstod, detta minskade risken för feltolkningar. Utgångspunkten för tolkningarna har varit 

informanternas beskrivningar av sitt arbete. Dessa har i de flesta fall varit tydliga och meningsfulla 

vilket gett en djupare förståelse. Vid enstaka tillfällen under intervjuerna har mina egna kommentarer 

eventuellt medfört att informanten besvarat frågan på ett mer styrt sätt än annars. Jag anser att studiens 

tillförlitlighet är tillfredställande.  

Studien har en kvalitativ ansats och gör inga anspråk på att vara generaliserande då resultatet inte gett 

den mängd information som krävs till detta (Langemar, 2008).  

Etiska aspekter  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se ) har följts, vilket samtliga informanter 

informerades om innan de tackade ja.  

 Informationskravet: Ett informationsbrev skickades ut med information om syftet, att deltagandet 

var frivilligt samt rätten att avbryta sin medverkan. En personlig kontakt skapades via personer 

som deltagarna känner. Min mejladress och mitt telefonnummer fanns på informationsbrevet. 

 Samtyckeskravet: Samtliga deltagare har samtyckt till att medverka i studien. 

 Konfidentitetskravet: Varken enskilda individer eller skolor benämns med det riktiga namnet och 

därmed har det inspelade materialet har förvarats på sådant sätt att obehöriga inte kunnat ta del av 

det. Deltagarna fick information om att de inspelade intervjuerna kasseras när uppsatsen är 

godkänd.  

 Nyttjandekravet: Informanterna har blivit upplysta om att det insamlade materialet enbart kommer 

att användas för det ändamål som undersökningen avser. 

Resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur elevers läsutveckling bedöms och dokumenteras samt hur 

dokumenten används, samt att belysa lärares uppfattning av att bedöma och dokumentera 

läsutveckling. Fem lärare från fyra olika skolor har deltagit som informanter. Skolorna ligger i olika 

kommuner vilka är av varierad storlek. 

http://www.vr.se/
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Lärare A är förskollärare och har arbetat två år på förskola och ett år i förskoleklass. Hon har därefter 

genomgått utbildning i läs- och skrivinlärning, språkträning, språklekar och dyslexi. Hon arbetar nu 

som speciallärare i en liten grupp med elever från förskoleklass och åk 1. 

Lärare B är 1-7-lärare i SV och SO med tillval engelska. Hon har arbetat i 13 år med åk 3-6. Hon 

arbetar i en årskurs 4. 

Lärare C har arbetat som förskollärare i 15 år och sedan utbildat sig till 1-5-lärare med matematik, 

svenska och läs- och skrivinlärning och har sedan arbetat med skolans lägre åldrar i sex år. Hon 

arbetar i en årskurs 3.  

Lärare D är mellanstadielärare med tillägget engelska upp till årskurs nio. Hon har arbetat i 39 år och 

arbetar i en årskurs 3. 

Lärare E är tidigarelärare. Hon har arbetat i sex år med elever i lägre- och mellanåldrarna och arbetar 

nu i en årskurs 2-3. 

Lärares bedömning av elevers läsutveckling 

För att undersöka hur lärarna går till väga när de bedömer läsutveckling fick de börja med att fritt 

berätta om bedömningsarbetet. I de fall då det behövdes så ställdes följdfrågor rörande utifrån vilka 

kriterier bedömningen görs, när bedömningen sker och huruvida eleverna känner till vad som ska 

bedömas.  

Lärare A 

A har fått in en rutin på att kontinuerligt bedöma elevernas läsning under arbetets gång vilket uttrycks 

som att ”hela tiden ha bedömarögonen på” och hon vet av erfarenhet att läsutvecklingen är den första 

utvecklingen som bedöms i skolan med tonvikt på elevens fonologiska medvetenhet, bokstavskunskap 

och huruvida eleven knäckt koden.  

Man börjar att bedöma fonologisk medvetenhet och höra efter hur många bokstäver de kan och om de 

knäckt koden…..Jag måste bedöma även om jag har en vanlig lektion. Passar den här läsövningen det 

här barnet? Och det är ju att bedöma barnets läskunskap precis hela tiden för att hamna på rätt nivå… 

Den här eleven har svårt att få fram rätt bokstav så han har långt till sina bokstäver. 

Läsförståelsen tar lång tid att bedöma kräver ett helt annat arbetssätt och tillfällen att prata med 

eleverna. A använder sig av bedömningsmaterialet ”God läsutveckling” efter ett beslut från rektorn 

och hon tycker att det är ett bra material som fungerar både som bedömningsunderlag och 

handledning. A nämner några olika tester och avprickningsprotokoll som också används som 

bedömningshjälp för att se var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Som exempel visas ett papper 

med alfabetet där varje inlärd bokstav prickas av för att göra tydligt för eleven.  

Jag gör tester…….kollar av……pedagogerna skriver små kommentarer till mig och då gör jag ju 

också en bedömning…..det är att ha bedömarögonen på sig och bedöma läsutvecklingen……  

A återkommer till att det är av största vikt att göra eleven medveten om sina utvecklingsområden och 

vilka mål de arbetar mot. Denna tydlighet för elev och även föräldrar är ett led i skolans arbete med att 

bryta ner mål för varje årskurs och sedan göra bedömningarna utifrån dessa mål. Hon talar ofta om 

målen med eleverna, även ”småmål” som gäller för en vecka eller en lektion. Skolan använder ett 

webb-baserat bedömningsunderlag där målen för varje årskurs står med. I årskurs ett är ett är ett av 

målen att kunna läsa en enkel text. 
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A påpekar att bedömningen har som funktion att se till att undervisningen ständigt är på rätt nivå för 

eleven, vilket uttrycks som att ”det är viktigt att man får utvecklas hela tiden”. Då skolan delar in 

barnen i så homogena grupper som möjligt så används bedömningen även till att nivågruppera 

eleverna, just för att tillgodose de individuella behoven och för att se till att eleverna får en lagom 

utmaning. 

 

Lärare B 

B är medveten om att hon allt för sällan har tid att reflektera över elevernas läsning, trots att ”man 

läser mycket i skolan”, både fakta och vanliga texter. Hon använder sig till stor del av de nationella 

proven som ett stöd i bedömningen, både för årskurs tre och fem och uttrycker det som att ha de 

nationella provens bedömningsunderlag ”lite i ryggmärgen”. Hon känner att det ur 

bedömningssynpunkt vore bra att spela in elevernas läsning, men hon har inte gjort det.  

Jag försöker lyssna någon gång ibland när de läser högt föra att höra, men det är inte regelbundet.  

Man borde väl egentligen fortsätta att fylla i Lundbergs läsutvecklingsschema som de har med sig när 

de kommer till trean, men jag känner inte att jag är jätteinläst på det….. De nationella proven har 

varit ett enormt stöd i bedömningen. 

När eleverna kom till henne i trean så har de redan gjort några lästest som är gjorda av 

specialpedagogen och läsutvecklingen är ifyllt i Lundbergs läsutvecklingsschema av den tidigare 

klassläraren, så B upplever att hon får en relativt bra bild av elevernas läsförmåga. Hon fortsätter inte 

att fylla i lässchemat, men hon brukar titta i det för att se att eleverna gått framåt, speciellt de eleverna 

som inte riktigt har nått målen. Bedömningar görs kontinuerligt, som en del av skoldagen, men de 

skrivs sällan ner. Det rent lästekniska utgår B ifrån att eleverna kan i fyran, men hon påpekar att hon 

lägger mycket tid på läsförståelse. Hon tycker att hon får bedömningsstöd av det läromedel som 

klassen arbetar eftersom det är indelat i olika svårighetsnivåer. Dessutom talar och resonerar B med 

eleverna om vad de svarat på frågorna till texten och då blir bedömningen relativt lätt. B är noga med 

att påpekat att läsförståelsen har många olika delar från att förstå sammanhanget till att kunna dra egna 

slutsatser. Textraderna på TV:n används för att se hur läshastigheten ökar. 

Man ser när de skriver ner svaren på frågorna om de har förstått sammanhanget genom att prata lite 

om tanken bakom ….Man ser väldigt tydligt, man får väldigt mycket hjälp av läsförståelseböckerna. 

Ja, den här eleven kan flytta texten till sin skrivbok, men sedan när det kommer till ”nu måste jag 

fundera, vad stod det egentligen?” Där tappar vi ganska många elever. 

Raderna på TV:n brukar vara ett klassiskt sätt att mäta läshastigheten på. Hinner man läsa båda 

raderna så har man en ganska god hastighet när man går i årskurs fyra. 

För eleverna i mellanåldrarna så är läsning inte något som övas isolerat utan den vävs in i samtliga 

ämnen och bedöms under alla lektioner. B gör arbetsområdesplaneringar med tydliga mål för eleverna, 

men läsningen kommer sällan med som ett mål.  B undervisar även i engelska och då märks det tydligt 

om läsförmågan inte riktigt räcker till. Genom att se vilka faktaböcker eleverna väljer vid ett 

temaarbete i SO, kan B bedöma både läsförmåga och läsförståelse. Lässtunder, oavsett om det är 

skönlitteratur eller fakta som läses ger överlag mycket information om läsningen anser B. 

Vilken typ av bok väljer de? Sen är det magkänslasignaler: byter bok alldeles för ofta, hittar inte 

någon bok, kan inte landa i sin läsning…….Väljer man  för svåra böcker  eller är det 

textstorleken?...Det är en typ av bedömning det också som man egentligen inte tänker på, men som 

fångar upp ganska många. 

Det som märks extra tydligt i alla ämnen är att många elever har svårt med att läsa instruktioner och B 

har svårt att bedöma om det beror på okunskap eller att man inte tränat tillräckligt.  
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Lärare C 

C känner sig säker när hon bedömer sina elevers läsning. Hon berättar att de har arbetat mycket med 

bedömningar på skolan och de har haft en föreläsare som har fortbildat personalen. Hon beskriver att 

skolan har haft en process kring det här arbetet och att lärarna upptäckte att de började i ”fel ände” 

med att spalta upp vad eleverna skulle kunna och göra. Nu arbetar de istället med att göra pedagogisk 

planering utifrån ett tema och tänker efter vad målen är med temat och bryter ner läroplanens mål till 

lagom nivå utifrån det och därefter kan man bedöma arbetet. C känner en stor trygghet och tydlighet 

med de pedagogiska planeringarna.  

Jag vet själv vad jag tycker är flyt för är det en text som du har tränat många gånger på,  ska du ha 

flyt och inte haka upp dig vid svåra eller konstiga ord. Så tänker jag. Och jag försöker berätta för 

barnen och jag skriver anteckningar till föräldrarna att de ska prata om vad ordet betyder om barnen 

stannar upp vid ett ord, sen får de prova igen. Så man förklarar lite, vad man menar med flyt. 

C har ett nära samarbete med specialläraren inom klassrummets ram och C förhör läsläxan en gång i 

veckan och bedömer flyt och hastighet. Specialläraren ansvarar för att ta fram passande böcker till 

dem som inte knäckt koden ännu. Hon påpekar att det även är viktigt att bedöma läsförståelsen, så hon 

ställer frågor till eleverna när de har läst för henne och för anteckningar. Förutom de pedagogiska 

planeringarna så använder C läseböckerna som bedömningsunderlag. Läromedlet är indelat i tre 

svårighetsnivåer och anpassas individuellt.  

Jag kan lätt bedöma då om de har knäckt koden eftersom vi har ”Ettagluttarna”. Specialläraren 

bedömer alla barn redan i förskoleklass och då vet vi exakt vilka som förstår hur bokstavsljuden är, 

hur de låter, hur de ser ut och hur alfabetet är. Då vet jag och specialläraren vilken svårighetsgrad de 

ska ha på boken när de börjar i ettan. 

Målen i de pedagogisk planeringarna är tydliga för barnen och med jämna mellanrum skrivs utvalda 

mål upp på ett stort papper i klassrummet. A anser att förutsättningen för elevernas 

kunskapsutveckling är att de vet vad som förväntas av dem och hur de ska visa sina kunskaper för 

läraren. Bedömningen sker hela tiden i en dialog med eleven.  

Jag tycker att de här pedagogiska planeringarna som vi skriver är bra för det är dem jag bedömer 

efter. Om vi arbetar med ett tema så skriver jag en planering över temat också tar man ut från Lgr 11 

och ner på deras nivå….Och sen skriver man på vilket sätt vi ska göra och presenterar för barnen. 

Och hur de ska visa mig att de kan det här och det här…… Sen när jag skriver ett omdöme i slutet av 

terminen då kan jag lätt se vad varje elev kan. 

C tycker att de pedagogiska planeringarna är en stor hjälp, men det skulle behövas en egen planering 

för de riktigt starka eleverna som når över målet att läsa en enkel text. Hon försöker ge dem lite mer 

”att bita i” i form av t ex frågor och att läsa högt för klassen. 

Det är inte bara de svaga som ska få, man får inte glömma de som är duktiga för de får inte tappa 

gnistan de heller. 

 

Lärare D 

D påpekar att hon inte har någon utbildning i läsinlärning. Hon har stor hjälp av specialpedagogen som 

testar läshastighet och läsförståelse varje höst. Testerna ger staninepoäng på en skala från 1-9. Stanine 

1-3 ligger under genomsnittet för åldern, 4-6 ligger inom genomsnittet och 7-9 över genomsnittet. D 

har stor hjälp av dessa tester och hon kan lätt se om en elev halkar efter från år till år. I klassrummet 

görs bedömningar när eleverna läser och D har testernas olika staninenivåer inom sig när hon bedömer 

elevernas läsning.  
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Det är också en bedömning som inte ger en direkt siffra: vi har alltid läsläxa och lästräning…Jag 

lyssnar regelbundet på dem. Jag går förbi och lyssnar och man hör ganska bra. Man lär sig att höra 

att”det här är en etta”. 

D poängterar att det är svårt att bedöma flyt i läsningen. Hon har precis börjar arbeta med pedagogiska 

planeringar och hon tror att de kommer att bli en stor hjälp vid bedömningen. Läsförståelsen 

kontrolleras genom att de pratar och diskuterar med varandra och med jämna mellanrum får eleverna 

svara skriftligt. 

De får svara skriftligt för ibland är det så att man inte har koll om man inte låter dem skriva svaren. 

Det låter som att de har förstått för att andra i gruppen har förstått, men man måste komma åt varje 

enskild elev också. 

Dessutom skriver eleverna en bokrecension efter varje bok de läst där de ska sätta betyg på boken och 

berätta om en speciell händelse som de tyckte om och ger också ett underlag för bedömning. 

D använder även de nationella provens bedömningsunderlag ”det är det de är till för”. Men hon 

menar att det är sällan hon blir förvånad över resultatet i proven, då resultaten oftast överensstämmer 

med vad man tidigare har bedömt. D upplever att hon har en god uppfattning om elevernas 

läsförmåga. Eleverna har läskort där de skriver vilken bok de läser och hur mycket de har läst högt för 

en vuxen. Föräldrarna får skriva sin signatur när de har lyssnat och det gör även D. 

Så jag lyssnar och sätter en kråka. Så man har ändå ganska bra koll., men jag har inga 

bedömningsmatriser direkt så…. 

Läsningen är det viktigaste momentet i svenska anser D för det är så mycket som ska läsas inom de 

andra ämnena. Har man svårt med läsningen så får man automatiskt svårt att ta in flera ämnen och det 

gäller även läsuppgifterna i matematikböckerna. Skolan har inget bibliotek, istället får man skicka 

efter boklådor. D påpekar att det är svårt för en del elever att koncentrera sig på läsningen i 

klassrummet.  

Jag kallar det för att de driver hela tiden  och det är att de går och tar en bok i boklådan, börjar läsa 

den..”nej, den här var inte bra” och tar en ny och tar en ny. På det sättet behöver de aldrig träna utan 

de driver hela tiden fram och tillbaka och tar en ny bok, så de kommer aldrig in i läsningen. De här 

eleverna måste man nästan tvinga att läsa klart. 

D önskar att skolan skulle ha en egen bibliotekarie som kunde komma och inspirera eleverna, med 

bokprat. Även de svaga läsarna kan hitta böcker som de tycker är spännande. D har inte börjat göra 

pedagogiska planeringar ännu men hon anser att eleverna vet att de ska lära sig att läsa och förstå och 

ha ett visst flyt. Hon är dock tveksam till om eleverna verkligen förstår att de har nått målen för det är 

inte lätt att bedöma. För skrivandet finns synliga mål uppsatta men inte för läsningen. De elever som 

riskerar att inte uppnå målen för år tre har ett åtgärdsprogram. Det är lättare att bedöma kunskaperna i 

matematik än i svenska tycker D. 

 

Lärare E 

E är ny på sin skola och berättar att specialpedagogen har gjort test med tecken- och ordkedjor, men E 

är inte insatt i materialet så resultatet ger inte henne så mycket information. Varje elev har ett 

läsutvecklingsschema som är ifyll från årskurs ett. E berättar att de arbetade med olika lässcheman 

under utbildningen och att hon inför utvecklingssamtalen försökt sätta sig in i just det här som klassen 

har nu. Klassen är indelad i nivågrupperade läsgrupper vilket ger E tillfälle att höra hur eleverna läser 

samt möjlighet att testa deras läsförståelse. E känner att de nationella proven är ett genomtänkt 

material för hur man hur man bedömer och hon tycker att man borde arbeta lite mer på samma sätt 
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som med proven eftersom det då blir tydligt vad man bedömer. E arbetar med planeringar i olika 

arbetsområden, men det finns ingen planering med tydliga mål för just läsningen. Hon tycker dock 

överlag att målen är tydliga och fokus ligger på målen som varje elev har i sin IUP.  

E påpekar att det är viktigt att kontrollera att eleverna förstår det de läser eftersom man kan luras av att 

de läser med ett bra flyt trots att de inte förstår vad de läser. 

 För när man har läsgrupper kan man verkligen passa på då man har tid med varje grupp och 

diskutera och prata om det är något konstigt som står och då är det vissa gånger så att eleven har läst, 

men man vet inte riktigt vad man har läst. 

Skolan har en lokal arbetsplan som inte alltid är helt förankrad i läroplanens mål och därför finns 

ingen tydlig koppling till vad som ska bedömas. E skulle hellre se att kollegorna fick arbeta fram 

bedömningsmatriser för de olika ämnena, något som hon har erfarenhet av från tidigare arbete. Hon 

brukar söka runt på Internet på olika skolors matriser för att få inspiration. 

E tror att det är vanligare att elever med ett annat modersmål har svårt med läsförståelsen och hon 

märker ibland att eleverna tror att de förstår trots att de inte gör det, så samtalen om innehållet i 

läsgrupperna är väldigt betydelsefullt. E medger att hon ibland går på en ”magkänsla” när hon 

bedömer läsningen och att hon jämför eleverna med varandra trots att hon vet att hon egentligen inte 

ska göra så utan borde jämföra utifrån ett visst mål istället.  

Sitter man med tre-fyra stycken i en läsgrupp så hör man ganska tydligt om de har samma flyt i 

läsningen eller inte. 

Sammanfattning 

Bedömningen sker kontinuerligt under lässtunder, vid uppläsning av läxan och vid individuella samtal 

om textens innehåll. Ibland sker bedömningen omedvetet, t ex när en elev inte finner ro i läsningen 

utan gång på gång byter bok. Lärarna känner att de kan bedöma elevernas läsutveckling oavsett om de 

använder bedömningsunderlag eller inte, men det framgår att pedagogiska planeringar förenklar 

bedömningsarbetet och gör kunskapsutvecklingen tydlig för eleven. Vid en närmare fråga kring hur 

läsflyt ska bedömas är det endast en lärare som känner sig helt säker på vad det egentligen innebär. 

Olika sorters lästest utförs av specialpedagogen på skolorna och är i olika grad till hjälp för lärarna. 

Bedömningarna används både till att sätta in rätt stöd till den enskilda eleven och även för att kunna 

nivågruppera i läsgrupper. Bedömningsunderlag, de nationella proven och olika lästest är så pass 

befästa hos några av lärarna att de används som ett bedömningsunderlag som finns inom dem. Läsläror 

och andra läsläromedel som är indelade i olika svårighetsnivåer används som bedömningsunderlag 

både vad gäller avkodning, läsflyt och läsförståelse. Lärarna poängterar vikten av att arbeta med 

läsförståelse och att detta kräver tid för att samtala med eleven. Läsförståelsen kontrolleras med hjälp 

av elevens nedskrivna svar, samtal och diskussioner om textens innehåll. Läsmålen har olika grad av 

tydlighet för de olika lärarnas elever. Fyra av lärarna anser att målen överlag är tydliga för eleverna, 

men att det inte alltid finns specifika läsmål. Alla de fem lärarna arbetar på skolor som redan nu har, 

eller är på väg att utarbeta lokala pedagogiska planeringar. 

Lärares dokumentation av elevers läsutveckling 

Lärarna fick börja med att berätta om sina erfarenheter av att dokumentera elevers läsutveckling. 

Därefter ställdes frågor om hur läsutvecklingen kan beskrivas i de olika dokumenten, om dokumenten 

innehåller både en summering och en framåtsyftande del och när och hur dokumentationen sker. 
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Lärare A 

A påpekar att det är viktigt att ha kontinuitet och kunna följa eleverna under en längre tid så hon 

antecknar minst en gång i veckan, oftast efter varje lektion. Dessa anteckningar används sedan som ett 

underlag tillsamman med tester och läsutvecklingsschemat när de skriftliga omdömena ska skrivas i 

ett webb-baserat system . Innan dokumentationen sker i datorn känner A att det är viktigt att tänka till 

hur hon ska formulera sig. 

Jag vill ändå formulera om mig kring det jag har skrivit för det ändras ju hela tiden. Och det är 

ganska stora mål som ligger i systemet. Jag menar ”läser en enkel text”. Det ändras ju fort…..Utan 

jag skriver ”För att nå det här målet”…..så analyserar jag läsandet på ett annat sätt. 

Hon nämner att dokumentation blir naturlig när man arbetar med läsutveckling. Dokumentationen är 

bra för den pedagogiska planeringen för både gruppen och enskilda elever. Hon försöker att skriva ner 

lite om varje elev minst en gång i veckan. Hon tar alltid tid till att anteckna i samband med att eleven 

läser upp läsläxan.  Hon beskriver att hon har god kunskap om elevernas läsförmåga. Hon arbetar på 

en skola som just nu försöker utveckla sina bedömningar och sin dokumentation. De tre olika 

dokumenten innehåller alla en del med en bedömning av nuläget och en framåtsyftande del. I den 

individuella utvecklingsplanen och i åtgärdsprogrammet skrivs den framåtsyftande delen under 

rubriken mål att uppnå respektive målbeskrivning. I ett skriftligt omdöme står det  

Behöver bli säker på alla bokstavsljud, och på att ljuda ihop ord. Detta ska utvecklas med hjälp av 

vidare träning i skolan och läsning hemma.  

En IUP för en annan elev beskriver   

Du har knäckt läskoden och ljudar ihop enkla ljudenligt stavade ord……Du behöver fortsätta att öva 

så att du kan alla bokstäver…..” 

Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som elev, målsman och skola ansvarar för och datum för 

utvärdering. Utvecklingsplanen har istället en rubrik där tillvägagångssättet för att uppnå målen 

beskrivs. A skriver åtgärdsprogram tillsammans med en annan pedagog. En elev har som mål att 

kunna alla bokstäver och använda dem när hon läser och skriver och åtgärderna är individanpassade 

undervisning i svenska i liten grupp, extra undervisning i svenska med bokstavs- och läsinlärning.  

Lärare B 

B tycker att hon har fått in rutin på att bedöma, men nackdelen är att det inte skrivs ner direkt. 

Dokumentationen görs istället under en intensiv period ett par veckor innan utvecklingssamtalen i 

samma webb-baserade system som lärare A:s skola använder.  Det är svårt att formulera sig så att både 

hon själv, eleven och föräldrarna förstår. 

För när du sitter där och skriver så förstår du det du skrivit. Men när du går tillbaka ett par veckor 

senare så är det inte säkert att du förstår vad du menade för att du inte har situationen kvar i minnet. 

Läsförståelsen är svår att dokumentera eftersom det kräver tid till att prata och resonera med eleven 

och det hinner hon inte så ofta. Efter varje arbetsområde får eleven göra en självvärdering och B gör 

sedan en bedömning utifrån målen i den pedagogiska planeringen och skriver ner korta anteckningar. 

När hon skriver de skriftliga omdömen inför utvecklingssamtalen vill hon sitta i klassrummet för att ha 

tillgång till egen dokumentation, sina planeringar med vägledande kriterier och elevernas arbeten.  

Den del som oftast tas upp som ett utvecklingsområde i dokumentationen är läshastigheten. När 

eleverna kommer upp i årskurs fyra märks det tydligt om läshastigheten inte räcker till. Det är stora 

textmängder som möter eleven varje dag. Det är vanligt att eleverna själva vill bli snabbare på att läsa 
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och våga läsa högt. Läshastigheten dokumenteras inte utan det får utvärderas med hjälp av 

”magkänslan”.  

De skriftliga omdömena är både summativa och formativa och B säger att hon har rutin på att göra 

framåtsyftande bedömningar. De skriftliga omdömena skickas hem tillsammans med de övergripande 

målen och en bedömningsmatris. 

Jag skriver ju, så här upplever jag att det är nu och det här är ditt nästa steg. Så brukar jag uttrycka 

mig. Nästa steg..eller du kan tänka på…till nästa gång kan du bli bättre på att….. 

I ett åtgärdsprogram som skrevs av en specialpedagog under ett möte där B deltog så är det 

läsförståelsen som behöver utvecklas. Dokumentet har rubrikerna positivt, problem/svårigheter, 

mål/delmål och åtgärder. Målen är att fortsätta läsa hemma och egen läsning i skolan. Detta har tagits 

fram utifrån resultatet på nationella provet i årskurs tre. Eleven beskrivs som en bra och snabb 

avkodare som kan läsa högt men som tappar förståelsen. Specialpedagogen skriver de åtgärdsprogram 

där hon har ett ansvarsområde. Övriga åtgärdsprogram skriver B tillsammans med en kollega. 

Den individuella utvecklingsplanen har B allt oftare börjat skriva på redan innan utvecklingssamtalet 

för att få med kunskapsdelen. Eleven får komma med egna förslag på utvecklingsområden, men 

tonvikten måste ligga på målen som ska uppnås. När hon skriver åtgärdsprogram förbereder hon både 

målen och åtgärderna i förväg. 

Lärare C 

C antecknar vid varje tillfälle som hon lyssnar på elevens läsning och uppger att hon även har mycket 

”i huvudet” som sedan skrivs ner innan utvecklingssamtalet. Skolan använder sig inte av något 

läsutvecklingsschema vilket C tycker är en brist. Hon har tidigare använt ”God läsutveckling” och då 

blev det mer dokumenterat och det blev tydligt för föräldrarna vilken nivå barnet låg på. Mycket av 

dokumentationen sker precis innan utvecklingssamtalen. Dokumentationen innehåller en del där 

nuläget beskrivs och en framåtsyftande del. 

Vi har pratat om hur man ska skriva när man bedömer. Det är den eviga diskussionen. Hur ska man 

formulera sig, för det ska inte vara negativt men ändå framårsyftande. Man får inte skriva ”kan inte”. 

Det är nästan det som är svårast, att skriva så att man inte sänker, men att det ändå finns skrivet att 

man behöver träna mer. 

C skriver inte så långa omdömen i årskurs ett. Det kan t ex stå  ”Kalle behöver träna ofta på samma 

text”, ”För att komma vidare med flytet behöver Lisa stöd i sin läsning”. Vanliga mål i årskurs ett är 

att koppla ihop bokstav och ljud ibland att få bättre flyt. Den största utmaningen är de elever som 

saknar läsintresse och då försöker C uppmana föräldrarna att titta efter olika skyltar för att väcka 

intresset. För de starka läsarna prioriteras andra kunskapsmål än läsningen om inte eleven själv 

kommer med förslag om att t ex läsa faktatexter. C hjälper till med att hitta passande 

utvecklingsområden och då blir det ofta skrivandet eftersom läs- och skrivutvecklingen sker parallellt. 

Skrivandet brinner jag mycket för och det ska hänga hand i hand, att läsa och skriva. Man befäster det 

man läser genom att skriva. 

C skriver inga åtgärdsprogram men hon sitter med när specialläraren gör det. Det skrivs inga 

åtgärdsprogram i ettan då C och specialläraren anser att de har ett så nära samspel att det inte behövs. 

De lyckas fånga upp alla eleverna ändå. Istället har de ett nära samarbete med föräldrarna när de 

tycker att utvecklingen inte går framåt som den ska. A anser att man måste ha möten med föräldrarna 

med jämna mellanrum när eleven har svårt med t ex läsningen. Dessa möten kan ligga med en månads 

mellanrum i vissa fall. Då följer man upp och ser hur det har gått och C upplever att många föräldrar 

behöver stöd i hur de ska arbeta med läsläxan hemma.  
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Lärare D 

Lärare D skriver skriftliga omdömen och använder dem som utgångspunkt när hon skriver IUP:n 

tillsammans med elev och föräldrar. Omdömena kan ibland upplevas svåra att tolka av vissa föräldrar. 

De får hem skriftliga omdömen och så sätter man sig ner och tittar. Vad ska vi fokusera på? Så 

skriver man en IUP. 

D påpekar att man måste vara konkret när man skriver en IUP. Om läsning är ett mål så måste det stå 

vilken bok som ska läsas och hur ofta och hur länge. De vanligaste målen för läsning rör flyt, hastighet 

och förståelse. D använder inte begreppen summativ och formativ bedömning, men hon har alltid 

under alla år som lärare tänkt framåtsyftande. Hon menar att det är ett naturligt sett att arbeta på 

eftersom bedömningen i sig inte ger eleven någon hjälp. 

Man har alltid tänkt ”vad ska vi göra åt det här?” tillsammans med föräldrar och barn. Det har funnits 

förut också. Det är inte bara en bedömning och sen sätter man sig ner och tänker att du får ett nytt 

nästa termin, utan huvudsaken är att man kommer på hur man bär sig åt för att komma vidare. 

Den nätbaserade dokumentmallen som skolan använder har rubriker som medför att en IUP innehåller 

både en summering av elevens kunskaper och en framåtsyftande del. D skriver ner anteckningar 

löpande under veckorna, t ex när en elev redovisar eller läser högt. Omdömena innan 

utvecklingssamtalen tar tid att skriva och IUP:erna känns lättare eftersom man väljer ut ett fåtal mål i 

dem. Omdömet kring läsning blir inte så omfattande för de goda läsarna. 

Man skriver nog inte så mycket utan man skriver att det fungerar bra och fortsätt så. Men man talar 

om att det är en färskvara och att det inte går att tänka ”nu kan jag läsa” utan man måste hela tiden 

bättra på. 

Under utvecklingssamtalet skriver D ner punkter till utvecklingsplanen för hand. Sedan skrivs det in 

på datorn och skickas hem. Goda läsare har sällan några läsmål i sin IUP om inte eleven själv tar upp 

det på samtalet och har önskemål om att få läsa t ex spökhistorier eller ungdomsböcker och då skrivs 

det in i IPU:n och D hjälper till med att ta fram passande böcker. D påpekar att det är viktigt att tänka 

på vad man skriver i en IUP, att man inte sänker eleven, eftersom klasskamraterna kan se varandras 

när de sätter upp dem i bänken. Rutinen på skolan är att specialläraren sitter med på 

utvecklingssamtalen för elever som riskerar att inte nå målen och antecknar. Sedan skriver 

specialläraren åtgärdsprogrammet utifrån det som man pratat om på samtalet och D och rektor läser 

igenom och skriver under innan det skickas hem till föräldrarna. Det är viktigt att det framgår vad 

eleven behöver träna på för att nå målet, så att det inte bara står ”du måste läsa mer”. Det ska även 

framgå vilken bok som ska läsas och när träningen ska vara klar. 

Lärare E 

E känner sig relativt säker på hur hon ska formulera sig när hon dokumenterar och hon gör en 

tillbakablick, tittar på nuläget och gör en framåtsyftning. På den förra skolan arbetade man med att 

göra ämnesmatriser och det gav henne kunskap i hur man kan skriva och hur man inte ska skriva. 

Begreppet skriftliga omdömen används på olika sätt på olika skolor och av olika lärare enligt E. Hon 

har inte erfarenhet av att det skriftliga omdömet ”hamnar” i IUP:n utan det skrivs vid ett annat tillfälle 

än i samband med utvecklingssamtalet. E har denna termin fokuserat på att skriva omdömen i 

matematik, svenska och engelska. Eleven och föräldrarna har inför samtalet fått hem de gamla målen 

från IUP:n för att utvärdera. 

För jag tror att när man sitter på utvecklingssamtalet så blir man styrd av läraren så därför tycker jag 

att det är bra att ta tid hemma. 
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En annan uppgift som hemmet får är att komma fram till två utvecklingsmål som används som grund 

vid formuleringen av nya mål. Det är lättare att sätt upp läsmål för svaga läsare i en IUP eftersom det 

är lättare att se vad som behöver utvecklas då. Det händer att starkare läsare själva kommer med 

förslag på att de vill utveckla sin läsning ännu mer och hur de ska göra för att bli bättre. 

En elev ville kunna se på engelska filmer och läsa båda textraderna, det är ju suveränt. Hittar man ett 

sådant mål själv, då har man en otroligt stark drivkraft…….Jag måste läsa lite mer och lite svårare 

böcker. 

E tittar igenom elevernas läsutvecklingsschema inför utvecklingssamtalen, men hon har inte fyllt i 

något själv ännu. Hon har heller inte skrivit något åtgärdsprogram själv, men rutinen på skolan innebär 

att klassläraren skriver dem. Två av eleverna i klassen har åtgärdsprogram som E visar. Där ska eleven 

respektive vårdnadshavaren ge sin syn på situationen och skolan ska göra en analys. Sedan skrivs 

långsiktiga- och kortsiktiga mål in och slutligen konkreta åtgärder på organisations-, grupp- och 

individnivå. E tycker att hon under utbildningen fick lära sig mycket om att inte se eleven som ägare 

av problemen.  

Sammanfattning 

Tre av lärarna har rutin på att kontinuerligt skriva anteckningar när eleverna läser högt eller avslutat ett 

arbetsområde, men en stor del av dokumentationen sker innan utvecklingssamtalen då alla skriftliga 

omdömen ska skrivas. Färdiga dokumentmallar används och man startar med ett beskriva nuläget och 

blickar sedan framåt i de olika dokumenten. Några lärare påpekar att det är viktigt att 

dokumentationen är tydlig och konkret, något som upplevs svårt när det ska formuleras. Två av lärarna 

uttrycker dock att deras skolor har lagt eller kommer att lägga tid på hur man formulerar sina 

bedömningar i ord. Samtliga lärare skriver dokumenten på datorn och det framgår att två av dem väljer 

att göra anteckningar under utvecklingssamtalet för att sedan skriva in IUP:n på datorn efteråt. 

Rutinerna för skrivandet av åtgärdsprogram skiljer sig. Två av lärarna skriver aldrig åtgärdsprogram 

utan rutinen är att specialläraren eller specialpedagogen gör det. Det som oftast beskrivs i de yngre 

elevernas olika dokument är behovet att bli säker på kopplingen mellan bokstav och ljud, att kunna 

ljuda ihop ord och att få upp ett läsflyt. För de yngre, men framför allt lite äldre eleverna finns 

läsförståelse och läshastighet med som uppsatta mål.  

Dokumentationens funktion 

För att studera dokumentationens funktion ställdes frågor om vilka användningsområden de olika 

dokumenten har. Dessutom ställdes frågor om huruvida de är redskap i det pedagogiska arbetet kring 

eleverna och om dokumentationen påverkar elevens läsning. 

 

Lärare A 

Bedömningarna och dokumentationen används till att se om undervisningen ligger rätt för eleven. A 

berättar även att de arbetar mycket i smågrupper där de försöker ”matcha” elever som kommit ungefär 

lika långt i sin läsutveckling. Dokumentationen har även medfört att hela arbetslaget blivit skickligare 

på att målstyra eleverna och vara tydliga med vilka mål som man arbetar med. A fyller i ett 

läsutvecklingsschema och fyller tillsammans med eleven i vilka bokstäver som lärts in. Denna 

avprickning inspirerar eleverna att träna eftersom de tycker att det är roligt att kunna fylla i en bokstav 

till. De individuella utvecklingsplanerna är ett bra verktyg i elevens lärande. Om den sitter i pärmen så 
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kan läraren titta tillsammans med eleven och påminna om vilka mål som bestämdes på 

utvecklingssamtalet. Första terminen i årskurs ett upplever A att eleverna är för ”små” för att förstå 

utvecklingsplanens funktion, men från vårterminen så går det bättre. Åtgärdsprogram skrivs redan från 

första skolåret, men eleverna sitter oftast inte med i årskurs ett utan det är pedagogerna i samspel med 

vårdnadshavarna som skriver det. Ett åtgärdsprogram kan lätt ”sänka” självförtroendet för barnet. 

Vi måste vara raka mot föräldrarna, men barnet ska inte höra att det inte når målet. Barnet ska bara 

höra att det är jätteduktigt…..Sen beror det självklart på vad problemet är. Det får absolut inte sänka 

självförtroendet för då kan vi börja om från noll igen. 

Dokumentationen är till viss del en hjälp i elevens läsutveckling enligt A. Det är lättare att som lärare 

se mönster och därmed anpassa undervisningen på ett bra sätt. Barnen blir dessutom motiverade av att 

A dokumenterar och med hjälp av läsutvecklingsschemat visar på utveckling. 

Lärare B 

B kan inte riktigt se att de skriftliga omdömena gynnar eleven, men det är bra information för de 

vuxna kring barnet. Den individuella utvecklingsplanen har en tydlig funktion för att få eleverna att 

förstå att de måste skapa kunskaperna själva. Eleverna sätter in sin IUP längst fram i pärmen för att 

hela tiden påminnas om utvecklingsmålen. En gång i veckan har klassen ett så kallat ”IUP-pass” då 

var och en tar ansvar för att träna på sina utvecklingsområden. B har som ambition att försöka se ett 

mönster i klassens utvecklingsplaner för att anpassa undervisningens innehåll efter det. B uttrycker en 

skepsis om åtgärdsprogrammens funktion. 

Jag vet inte om åtgärdsprogrammen är ett verktyg för elevens lärande…… Det är klart det ska vara 

det, men det som är svårt med dem är att de oftast skrivs att man som lärare ska göra så många 

specialinsatser och i praktiken blir det inte så.. 

B menar att åtgärdsprogrammet gör det möjligt att backa tillbaks och se vilka åtgärder som har gjorts 

så att inte samma åtgärder sätts in gång på gång. Dessvärre blir åtgärdsprogrammet inte alltid ett 

levande dokument eftersom det låses in varvid målen och åtgärderna lätt glöms bort. 

Lärare C 

C skriver ofta anteckningar och det kan vara i en bok eller på små lappar som hon tillfälligt lägger i 

byxfickan. Hon skriver och antecknar dels för sig själv, men även för föräldrarna för att kunna ge dem 

tips. Eleverna har en varsin lite bok där C skriver ner sina kommentarer om läsningen och där kan hon 

även ge förslag på hur de kan arbeta med läsningen hemma.  

C skriver korta skriftliga omdömen i årskurs ett. Hon tycker att den individuella utvecklingsplanen är 

ett bra redskap för eleven att kunna se vad som han/hon behöver bli bättre på. Det är viktigt att eleven 

är medveten om att man är i skolan för att lära sig saker och då behövs IUP:n som ett förtydligande där 

specifika uppgifter skrivs ner. Klassen har en lektion i veckan då alla sedan tränar på sin IUP. C 

påpekar att det inte bara är hemma man ska träna på sin utvecklingsområden utan skolan måste också 

lägga tid. 

Jag försöker få barnen att tänka och jag pratar med dem…Vad tycker du att du är bra på? Vad tycker 

du är svårt? Vi har ju reflektioner från föräldrarna att det är jättebra att barnen är med för han tog till 

sig det du sa….. 

C är tveksam till om åtgärdsprogrammen alltid hjälper till att utvecklar elevens kunskaper. Några blir 

hjälpta, men det är alltför vanligt att det inte ger något resultat utan svårigheterna finns kvar från 

årskurs ett till fem då eleverna byter skola. Samtidigt ska allt finnas dokumenterat för att skolan inte 

ska ställas till svars senare. 
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Lärare D 

D tycker inte att skrivandet av IUP:er med skriftliga omdömen ger henne mer information än när hon 

inte behövde skriva ner. Hon upplever att hon alltid haft samma överblick trots att det inte funnits 

nedskrivet. Dessutom frågar inte föräldrar efter en IUP i den grad som hon skulle önska att de gjorde. 

För eleverna är utvecklingsplanen ett bra redskap eftersom den fokuserar på några kunskapsområden i 

taget. D påpekar dock att hon har gjort på ett liknande sätt innan också och att IUP:n inte riktigt är 

värd insatsen som krävs. Eleven sätter fast sin IUP på insidan av bänklocket för att påminnas om sina 

utvalda utvecklingsområden och D planerar att införa en speciell timme i veckan for IUP, något som 

en del kollegor redan har.  

 Åtgärdsprogrammet i sig är inte ett redskap för elevens utveckling anser D. Det som hjälper är själva 

åtgärden påpekar D. Hon anser att eleverna fick lika mycket hjälp innan åtgärdsprogrammets 

införande.  

Det gör ju ingen skada såklart, men det tar väldigt mycket tid…och man missar ju ingen elev man har 

som inte kan läsa eller läser knackigt när man har en klass i ett par år. 

D har erfarenheter av att det skrivs åtgärdsprogram för äldre elever, men de blir inte åtgärdade på 

grund av tidsbrist. 

Åtgärderna är ju faktiskt viktigare än det man skriver att man ska åtgärda. En del har ju så himla 

snygga åtgärdsprogram, men vad har man gjort då? 

Ur en organisatorisk synvinkel anser D att åtgärdsprogrammen kan användas som en bekräftelse eller 

”bevis” på att skolan satt in åtgärder.  

Lärare E 

E menar att föräldrar ofta är positiva till läsutvecklingsscheman för att det blir tydligt var deras barn 

ligger i läsutvecklingen och hon tycker att det blir tydligt för henne själv också. E påpekar dock att det 

alltid finns både positiva och negativa saker med scheman. 

För vem gör man det? Är det för eleverna man gör det egentligen eller för en själv som lärare? Eller 

gör man det för föräldrarna? Det är intressant, jag tror inte man gör det för eleverna för de är ganska 

medvetna själva om hur de ligger till. 

E tror att det kan vara bra för eleven att skatta sin egen utveckling med hjälp av 

läsutvecklingsschemat, men hon har svårt att se någon stor vinst med att sitta och fylla i schemat 

tillsammans med eleven.  

Dokumenten behöver vara aktiva för att vara en hjälp för elevens utveckling. Eleverna får fylla i målen 

från IUP:n till ett eget schema där det även finns utrymme för eleven att fylla i saker hon vill bli bättre 

på eller något som känns inspirerande att arbeta vidare med. Schemat förvaras i elevens låda. 

Innehållet i schemat arbetar man med vid vissa utvalda lektioner. E menar att ett dokument är ett 

redskap för utvecklingen framåt om man inte glömmer bort vad som står. 

Vi har tidigare jobbat vissa timmar med schemat, det har sett lite olika ut. Men det har ändå funnits 

levande hela tiden. 

E konstaterar att åtgärder i ett åtgärdsprogrammen inte alltid fungerar och att åtgärder många gånger 

uttrycks som att eleven ska ta eget ansvar för sin utveckling. Dessutom går det upp emot ett halvår 

innan åtgärdsprogrammet utvärderas.  

Det är nästan som att skolan vill skylla ifrån sig och att det är eleven och gärna föräldrarna också som 

är orsaken till problemet. 
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Sammanfattning 

Dokumentationen uttrycks ha olika funktion. Den används bland annat som underlag för 

lektionsplanering, som hjälp för läraren att se mönster, som påminnelse och bevis på att åtgärder 

utförts och ger eleven en tydlig bild av vad som ska utvecklas. Dokumentets grad av stöd för elevens 

lärande har ett samband med tydligheten och hur tillgängligt det förvaras. Den individuella 

utvecklingsplanen upplevs vara ett verktyg som hjälper elevens utveckling framåt. Dokumentet hålls 

levande genom att det placeras i elevens pärm eller genom att målen fylls i ett annat schema för att 

göra det tydligt. En sätt att göra IUP:n till ett ännu mer tydligt verktyg är att ha speciella IUP-lektioner 

där var och en arbetar med sina utvecklingsområden. De skriftliga omdömena uppfattas inte gynna 

elevens utveckling i så stor utsträckning, men kan vara bra information för de vuxna runt eleven. 

Åtgärdsprogram uppfattas inte som ett aktivt redskap för elevens läsutveckling. Eleven är inte alltid 

med vid upprättandet och dokumentet innehåller åtgärder som inte alltid sätts i bruk och det förvaras 

inlåst på annan plats än klassrummet. Ett läsutvecklingsschema och liknande bedömningsunderlag 

fungerar enligt en av lärarna som sporre för eleven att vilja utvecklas vidare medan en annan lärare 

mest ser det som något som föräldrar är positiva till. Dokumentationen kan fungera både som en hjälp 

för att anpassa undervisningen och som ett sätt att kommunicera med föräldrarna. 

Lärares uppfattningar av att bedöma och 

dokumentera läsutveckling 

Lärare A 

Syftet var att ta reda på lärarnas uppfattningar av att bedöma och dokumentera elevers läsutveckling. 

För att få svar ställdes frågor om för- och nackdelar med dokumentation, om det är någon skillnad i 

svårighetsgrad att skriva de olika dokumenten och hur de ser på de ökade kraven att dokumentera. 

A tycker att de ökade kraven på dokumentation medfört en del fördelar i och med att man måste vara 

tydlig med målen.  

I mitt arbetslag har vi blivit duktigare på att målstyra med eleverna, att tala om väldigt tidigt, jobba 

med det nästan varje lektion, vad är det för mål vi jobbar mot idag? Vara tydlig med barnen vilka mål 

har vi……….. 

Kraven har även en baksida och det som uttrycks som mest negativt är att det är tidskrävande och 

känns tungt. När det gäller skriftliga omdömen och åtgärdsprogram så tar det kraft att tänka ut 

passande formuleringar.  

Det har blivit ett jäkla merarbete inför samtalen. Det är riktigt tungt en period tycker jag……..Det är 

svårt att hinna med barnintervjuer och såna saker……att gå djupare in i ämnena….det tar otroligt 

mycket tid.----de här texterna måste man verkligen samtala om i kollegiet för att bli duktig på att 

skriva.  

Alla dokumenten har sin svårighet, men IUP:n upplevs vara enklast att skriva eftersom den bygger på 

de redan skrivna omdömena. De skriftliga omdömena och åtgärdsprogrammen är svårare att skriva 

eftersom de kräver en noggrann eftertanke så att de inte formuleras kränkande och blir en bedömning 

av personen. 

Formuleringarna är svåra tycker jag, absolut. För oftast vet jag vad jag vill ha fram, men hur ska jag 

formulera mig på ett juste sätt? 
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Det är lättare att bedöma ordavkodningen och flytet i läsningen i jämförelse med läsförståelsen, men 

även de förstnämnda har sina bedömningsproblem och A berättar att de har diskuterat frågorna i 

arbetslaget för att få en samsyn vid bedömningen. 

Hur bra ska man läsa för att nå den här nivån på ordavkodningen i lässchemat? Räcker det med att 

bara hacka sig igenom orden eller måste man ha ett visst flyt, en viss säkerhet i det? Det är intressant, 

det var en jättediskussion vi hade. Vad är flyt? Hur mycket får man staka sig? 

Diskussionerna med kollegorna har gett A en förändrad syn på hur läsflytet ska bedömas eftersom de 

suttit och lyssnat på inspelad elevläsning.  

 

Lärare B 

B tycker att det är ganska svårt att bedöma speciellt läsningen. Dessutom tar det ansenlig tid att skriva 

omdömena och det är svårt både att göra det regelbundet och att formulera sig så att hon själv, eleven 

och vårdnadshavaren förstår. Hon frågar sig om det kanske skulle gynna elevens kunskapsutveckling 

mer om hon istället la den tiden till att prata med eleven. Åtgärdsprogrammen upplevs som kravfyllda 

då många av åtgärderna innebär att läraren ska göra speciella saker. Har man många åtgärdsprogram i 

klassen så blir det ohållbart att ta på sig att läsa tio minuter med var och en. 

Det är jättesvårt att sätta sig på ett möte när man ska utvärdera och känna att man har gjort det som 

står där. Man har alltid något man känner att man inte har hunnit eller glömt bort. 

Åtgärdsprogrammen upplevs vara svårast att skriva, speciellt att formulera sig så att eleven och 

föräldrarna förstår vad det är som är svårigheten. Det är även svårt att komma fram till åtgärder som är 

genomförbara och utvärderingsbara.  

Fördelen med kravet på dokumentation är att ”man hela tiden håller sig allert” och att man måste ha 

målen aktuella hela tiden. Det är även en fördel att eleverna blir medvetna om att de måste skapa 

kunskaperna själva. Dessutom blir det tydligt både för lärare och elev var man är på väg och vad man 

har gjort. Nackdelen är att det tar så mycket tid eftersom B inte har funnit någon rutin på att 

dokumentera löpande varvid allt arbete klumpar ihop sig innan utvecklingssamtalen. Det är lättare att 

skriva omdömen och IUP. 

Lärare C 

C tycker inte att det är någon skillnad i svårighetsgrad att skriva de olika dokumenten, men hon 

upplever dokumentationsarbetet som betungande och stressande eftersom det är så många andra saker 

som ligger i läraruppdraget. Dessutom har skolan som policy att både planeringar och omdömen ska 

skrivas på datorn för att vara tillgängligt för föräldrarna. C beskriver sig som ovan vid att använda 

datorn så dokumentationen tar längre tid på grund av detta. Men samtidigt anser hon att 

dokumentationen är det väsentligaste, att skriva ner elevernas svårigheter bland annat för att kunna 

planera undervisningen efter det. Dokumentationen är till stor hjälp i den pedagogiska planeringen. 

Jag förstår varför vi ska dokumentera, jag kan köpa det, men jag tycker inte vi får tiden till det här för 

vi ska göra så mycket annat.  

C tar upp dilemmat med att vara tydlig med om eleven når målen eller inte och samtidigt inte sänka. 

När det är elever med stora sociala problem vid sidan om läsningen så händer det att hon inte är så 

tydlig i det skriftliga omdömet trots att magkänslan säger att eleven kommer att får svårt att nå de 

nationella målen i årskurs tre.  
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Vi är ibland lite flata och säger att det här ska nog gå bra bara vi gör det här och det här. Man 

försöker hela tiden liksom på något vis hjälpa det här barnet. Det är inte så illa, men egentligen är det 

ju det. 

Lärare D 

D känner att det är mycket som ska dokumenteras och att det har medfört att det inte finns så mycket 

tid till pedagogiska diskussioner längre. Även samplaneringen tillsammans med kollegor har fått 

mindre tid. Hon tycker att det är onödigt mycket som ska dokumenteras och att det tar för mycket tid 

mot vad der ger.  

Det känns som att man hukar lite under bördan och vad får man ut av det? Skulle man kunna använda 

tiden på ett bättre sätt? Jag räknade ut att när jag hade 30 elever så tog det 42 timmar att skriva 

omdömen. 

Nackdelen med dokumentationen är enligt D att den ska göras vid ett speciellt tillfälle, inför 

utvecklingssamtalen. Fördelen är att t ex åtgärdsprogram förtydligar vad som gjorts för att hjälpa en 

elev. Det känns viktigt eftersom föräldrar ställer krav på olika saker. A har tidigare skrivit 

åtgärdsprogram, men nu är det specialläraren som gör det. Det som kan vara stressande är att hon 

skriver utvecklingsplanerna på dator efter samtalet och att det är svårt att avsätta tid för att bli klar 

inom rimlig tid. Det som varit mest tidskrävande är att lära sig att använda datorn. Hon upplever att 

det hade gått mycket fortare att skriva för hand. D känner inte att IUP:n är viktig för henne själv och 

hon tror att det beror på att hon har arbetat så länge som lärare. 

De nya lärarna ser det säkert som ett alldeles nödvändigt redskap. 

D önskar att hon fick skriva mer fritt och rakt av om varje elev för då får man med hela personen och 

ur föräldraperspektiv skulle hon själv med större nöje få sådan information.  

Jag tänker att många föräldrar och även jag som lärare faktiskt hellre skulle vilja ha svar på på tre 

saker: hur trivs han eller hon i skolan? Har han eller hon kompisar? Går det bra, kan han eller hon 

läras sig? Fungerar de här sakerna så fungerar det. 

D upplever att åtgärdsprogrammet är det svåraste dokumentet att skriva eftersom det skrivs för elever 

med större bekymmer. D känner att hon kan formulera sig när hon dokumenterar och hon är ny på 

skolan och har inte diskuterat hur man skriver med sina kollegor. Övriga lärare har ägnat mycket tid år 

hur man får och inte får formulera sig. 

Lärare E 

E ser kraven på dokumentationen som mest positiv, för det är egentligen en hjälp. Nackdelen är att det 

tar otroligt mycket tid. Hon dokumenterar efter temaarbetet och liknande, men det mesta sker innan 

utvecklingssamtalen. Under utvecklingssamtalet skriver E stödanteckningar och sedan gör hon en 

sammanställning på datorn efteråt. 

Jag sitter inte vid en dator på utvecklingssamtalet, det skulle kanske gå snabbare om man gjorde allt 

det där på en gång. Men själva sammanställningen av det man kommit fram till är inte klar så det tar 

ju tid.  

Hon upplever att åtgärdsprogrammet är det viktigaste av dokumenten eftersom det innebär hjälp 

utöver det alla andra får. E påpekar att det vore bra att få hjälp att formulera åtgärdsprogram.   

Det är nog säkert jättebra om man kan ta hjälp och inte sitta själv som lärare när man skriver för man 

kan ganska lätt fastna i sina egna tankar och tro att de är bäst. Flera kloka huvuden ihop eftersom det 

är något speciellt när man har åtgärdsprogram. 
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Sammanfattning 

Fördelarna med de ökade kraven på dokumentation är att målen blivit tydligare och hålls aktuella för 

både eleverna och lärarna. Dokumentationen ses även som en hjälp vid den pedagogiska planeringen. 

En annan fördel med, speciellt åtgärdsprogram, är att de kan fungera både som ett slags påminnelse 

om vad man gjort och som ett slags bevis på att åtgärder är utförda. Nackdelen som alla starkt 

uttrycker är att dokumentationen är tidskrävande och många känner att det är stressande och 

betungande. Det krävs tid för att formulera sig tydligt men inte nedsättande så att både läraren själv, 

eleven och föräldrarna förstår. Åtgärdsprogrammet är det dokument som de flesta tycker är svårast att 

skriva. Alla har inte samma rutin på att använda datorn som skrivhjälpmedel och då tar 

dokumentationen extra lång tid. Att skriva rent anteckningar från utvecklingssamtal in i en IUP-mall 

tas också upp som ett stressande moment som tar tid. Det tar även tid att tänka ut bra formuleringar så 

att det inte blir kränkande för eleven.  

Metoddiskussion 

I en intervjustudie är det omöjligt att delta anonymt vilket kan styra urvalet på ett indirekt sätt. 

Ejlertsson (2005) menar att så kallade ”känsliga” frågor kan upplevas enklare att besvara i en enkät. 

Med tanke på det så finns det en risk att enbart lärare som känner sig säkra på att bedöma och 

dokumentera är de som tackat ja till att vara med i studien. Två lärare tackade nej till att delta vid 

förfrågan, en av dem för att hon inte ansåg sig kunna tillföra någon information inom ämnet.   

Intentionen var att försöka få informanter från olika kommuner för att undvika att få allt för lika svar 

då en del kommuner arbetat mycket med fortbildning och riktlinjer för dokumentation. Detta 

uppfylldes i och med att informanterna kommer från fyra olika kommuner. En mer omfattande studie 

med ett handplockat urval av informanter hade kunnat ge ett annat resultat.  

Istället för att finna informanter via kontaktpersoner hade varit bättre att åka ut personligen och 

informera om studien på några skolor. Dalen (2007) rekommenderar att man vid kvalitativa studier tar 

sig tid med uppsökande verksamhet för att ”spana in” fältet innan studien påbörjas. Då hade det 

eventuellt varit lättare att hitta informanter som ville delta. Avsikten var att intervjua sex lärare, men 

då det blev svårt fick jag nöja mig med fem. Observationer hade varit en alternativ metod, en metod 

som enligt Langemar (2008) används alltför sällan. En intervju kan fånga personers upplevelser medan 

observationer registrerar vad som händer vilket hade inneburit att syftet hade fått ändras. En form av 

observation kalls för skuggning vilket innebär att observatören följer en person på dennes arbetsplats 

(ibid.). Genom att vara bredvid lärarna i några bedömningssituationer när de dokumenterar och då 

kunde resultatet eventuellt ha blivit annorlunda än av endast intervjuerna. 

Syftet hade kunnat vara lite vidare och omfattat svenskämnet som helhet. Det visade sig vara svårt att 

fråga klasslärare specifikt om läsutveckling, så många av kommentarerna rör bedömning och 

dokumentation generellt. Den andra frågeställningen ”Hur dokumenterar lärare elevers läsutveckling” 

var inte helt lätt att besvara. Jag borde ha ställt tydligare följdfrågor för att få mer strukturerade svar. 

Materialet strukturerade och analyserades tematiskt utifrån frågeställningarna, vilket visade sig vara ett 

bra val trots att frågeställningarna ligger så nära varandra att de tenderar att överlappa varandra. 

Langemar (2008) anser att detta är acceptabelt om olika teman, som i det här fallet, har en nära 
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relation till varandra. Tematiseringen kunde ha gjorts utifrån intervjuguiden, något som Dalen (2007) 

förespråkar. Hon menar vidare att man sedan kan se under vilket tema de flesta uttalandena har hamnat 

och att det är där analysens tyngdpunkt ska ligga. Vid ett sådant val hade följande teman varit tydligt 

framträdande: tid, formuleringar, tydlighet och användbarhet. 

Resultatdiskussion 

Lärares bedömningar 

Lärarna i studien beskriver att specialpedagogen genomför olika lästest och diagnoser på barnen. I en 

del fall görs tester på hela klasser, så kallad screening. Specialläraren uttrycks ha ett närmare 

samarbete med klassläraren inom klassrummet. I övrigt upplevs lärarna ha rutin att uppmärksamma 

elever som är i behov av extra stöd med läsningen. Lärare A arbetar i små grupper med elever som har 

svårigheter med läsningen. Lärare B framhåller att de elever som inte har uppnått målen i större 

utsträckning bedöms med hjälp av ett lässchema i jämförelse med goda läsare. Lärare C samarbetar 

med en speciallärare som ansvarar för att tillgodose svaga läsares behov av lättlästa böcker. Lärare D 

använder årliga testresultat till att se om någon elev bör uppmärksammas extra. Lärare E påpekar att 

det är viktigt att uppmärksamma elever med annat modersmål än svenska. 

Bedömningen och dokumentationen är ibland svåra att skilja åt, t ex när ett läsutvecklingsschema 

används till att göra en bedömning och samtidigt är en dokumentation. Bedömning är inte något nytt 

fenomen i skolan och det märks att lärarna ser det som något så naturligt att det inte alltid 

uppmärksammar att de gör en bedömning. Det framgår t ex att lärare B är fullt medveten om att hon 

får mycket information till att bedöma när eleverna byter bok ofta och inte kommer till ro i läsningen, 

medan lärare D mer beskriver dessa elevers okoncentration som en sätt att komma ifrån läsningen utan 

att sätta ord på vad det är hon egentligen ser och bedömer. Pettersson (2005) menar att det är viktigt att 

ställa sig frågan om vad som bedöms respektive inte bedöms i en situation. Lärare B visar på en insikt 

om att bedömningar kan ske i olika situationer och med olika syfte. Hedström (2009) tar förutom 

avkodning och förståelse även upp motivation som en viktig del i läsutvecklingen. Dalgren et al. 

(2006) påpekar att det är av yttersta vikt att elever som håller på och lär sig läsa får en text som fångar 

intresset eller innehåller kända ord. Eleverna som ständigt byter bok bör tas på största allvar då man 

kan ana att de är i behov av särskilt stöd i sin läsning. Lärare D antyder att hon har ett 

specialpedagogiskt synsätt då hon pekar på att även svaga elever kan hitta spännande böcker om de får 

inspiration. Hon har en önskan om att en bibliotekarie skulle kunna komma till klassen som inspiratör 

genom att samtala om böcker. Vad hon själv gör för att inspirera dessa elever framgår inte. 

Bedömningarna sker kontinuerligt och kan för några av lärarna antas vara en del av undervisningen i 

motsats till det Torrance och Pryor (2001) kom fram till i sin studie. Lärare A har fått in en rutin på att 

göra bedömningen tillsammans med eleverna och hon ser att olika ifyllnadsscheman har en positiv 

effekt på elevernas motivation. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan man befara att det även kan få 

en motsatt effekt för de elever som ständigt eller ofta upplever sig inte klara kraven. Bedömningarna 

görs med hjälp av tester, läsutvecklingsscheman och bedömningsunderlag. Lärare B låter eleverna 

göra en självvärdering, något som enligt Björklund Boistrup (2005) kan vara en del i den lärande och 

formativa bedömningen. Även läromedels indelning i olika kunskapsnivåer används som 

bedömningsunderlag av två av lärarna. Den enbart positiva inställningen till läromedlet kan bero på att 
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det underlättar planeringsarbetet att använda en färdig ”mall”. En annan anledning skulle kunna vara 

en brist på reflektion rörande vilka effekter som verkligen uppnås med läromedlet, något som Myrberg 

och Lange (2006) menar är viktigt, speciellt för elever som har svårt med läsningen. De menar 

dessutom att det är betydelsefullt att utvärdera om läromedlet verkligen fångar samtliga elevers 

intresse. Lärarna, om än i olika utsträckning, har som rutin att med jämna mellanrum lyssna på 

elevernas läsning. Ingen har som rutin att spela in elevernas läsning vilket kan antas medföra att det är 

svårt att bedöma läsutvecklingen när endast små framsteg görs.  

Lärarna upplevs ha en slags ”tyst kunskap”, ”en koll på läget” som är svår att sätta ord på. Lärare B 

uttrycker det själv som”ryggmärgskunskap”, E som en ”magkänsla” medan D mellan raderna får fram 

att många års erfarenhet ger en bedömarkunskap. Enligt Torrance och Pryor (2001) är det viktigt att 

lärare kan sätta ord på sin bedömning. Några lärare har tillgång till lästest för att kunna bedöma 

elevernas läsning och resultaten framhålls som ett stöd för att bedöma eleverna på ett bra och tydligt 

sätt. Huruvida dessa testers svar analyseras framgår inte i studien, men Sharkey och Murnane 2006) 

och Wedin (2010) poängterar vikten av att lärare kan analysera resultaten i bedömningsunderlagen. 

Detta uttrycker lärare E tydligt då hon visar test med tecken- och ordkedjor som en specialpedagog 

gjort innan hon började arbeta i klassen. Resultatet ger inte E någon information eftersom hon inte vet 

vad testet har för syfte. Wedin (ibid.) framhåller just testernas olika syfte och i studien framgår det att 

lärarna har tillgång till tester och diagnosmaterial som både upptäcker brister och som stödjer elevens 

utveckling. Man bör ha i åtanke vilken inverkan test och diagnoser har på svaga läsares självbild, 

speciellt med tanke på att test som saknar koppling till pedagogiska insatser kan var skadliga för 

eleven (Myrberg och Lange, 2006) 

Samtliga lärare upplevs veta hur de ska bedöma elevernas läsutveckling, men samtidigt uttrycker 

några av dem att det är svårt. De flesta arbetar med pedagogiska planeringar och de antyder att arbetet 

med planeringar och tydliga mål för eleverna genererar lättare bedömningssituationer. Eftersom 

läsningen inte sätts upp som specifika mål i de pedagogiska planeringarna men alltjämt bedöms i 

årskurs tre och fyra, är det inte alltid klart för lärare och elev utifrån vilka kriterier bedömningen görs. 

Lärare D uttrycker det som att eleverna vet att de ska lära sig läsa och förstå och ha ett visst flyt trots 

att målen inte har diskuterats i klassen. Vidare menar hon att det är tveksamt om eleverna kan avgöra 

om de nått målen eftersom läsförmågan är svårbedömd. Lärare A och C som undervisar i årskurs ett 

har mål som är mer specifikt inriktade på läsningen eftersom det handlar om nybörjarläsning. Målen är 

ständigt aktuella och eleverna påminns om dem. Lärarna som undervisar i årskurs tre och fyra 

uttrycker istället att de förväntar sig att eleverna redan kan läsa i den åldern, vilket kan tyckas vara 

anmärkningsvärt. De nämner dock att de bedömer elevernas läsförståelse och läshastighet, men 

ingenting om hur eleverna får hjälp med att utveckla dessa förmågor. Myrberg och Lange (2006) 

poängterar att det är av yttersta vikt att fortsätta med en strukturerad läsundervisning även när eleverna 

läser med flyt. 

De tre av lärarna som arbetar med årskurs tre respektive fyra förespråkar de nationella provens 

bedömningsunderlag. Att de andra två lärarna inte nämner denna bedömningshjälp kan antas bero på 

att de inte undervisat i någon årskurs tre sedan de nationella proven infördes. Korp (2003) påvisar att 

prov, som t ex läsförståelsedelen på nationella proven i svenska, med flervalsfrågor inte ger svar på 

vad eleven egentligen kan och vet, utan vad eleven svarat rätt och fel på. Herkner (2011) anser inte att 

det nationella provet är ett fullgott diagnosmaterial trots att Skolverket satt in det redan i årskurs tre 

som en hjälp för läraren att tidigt kunna identifiera elever med t ex lässvårigheter. Ur en 

specialpedagogiskt synvinkel bör man beakta att det behövs ett brett bedömningsunderlag för att 

särskilja goda läsare och elever i behov av extra stöd.  
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Värt att notera är att endast en av lärarna känner sig helt säker på hur läsflyt ska bedömas. Lärare A 

och C reflekterar över sin egen kompetens och påpekar att deras rektorer lägger vikt vid att personalen 

ska utveckla sin bedömar- och dokumentationskompetens. De beskriver att detta arbete har startat en 

utvecklingsprocess i kollegiet. A har tillsammans med sina kollegor lyssnat på inspelad elevläsning, 

vilket har fått henne att ändra inställning till vad det innebär att läsa med flyt. C påpekar att hon känner 

sig säker på hur hon ska bedöma tack vare kollegiala diskussioner som gett klarhet i de pedagogiska 

planeringarnas funktion. De kollegiala diskussionerna förespråkas av Torrance och Pryor (2001) och 

utifrån studiens resultat kan man dra slutsatsen att de lärare som har fått tid avsatt till dem känner sig 

relativt säkra på hur de ska bedöma. 

En intressant del av resultatet är att nästan alla lärare påpekar vikten av att eleverna har läsförståelse. 

Denna medvetenhet stämmer inte överens med resultaten i PISA (Skolverket 2008d) där läsförståelsen 

hos svenska 15-åringar går ner från år till år. Det stämmer heller inte med Herkners (2011) 

undersökning som påvisar att ca 74 procent av de svarande lärarna sällan eller aldrig undervisar i 

läsförståelse. Lärarna i den här studien beskriver tydligt hur de arbetar aktivt för att kontrollera att 

eleverna förstår texterna, men säger samtidigt att läsförståelsen är den del av läsningen som är svårast 

och kräver mest tid att bedöma eftersom det behövs individuell tid med eleven. Två av lärarna 

analyserar elevernas skriftliga svar på textfrågor. Det framgår inte om och i sådana fall hur olika 

läsförståelsestrategier tas upp i undervisningen. Hur hjälper lärarna de elever som har svårt med 

läsförståelsen? Hur gör eleverna när de läser en text som de inte förstår? Herkner (2011) visar med sin 

undersökning, och hänvisar även till tidigare studier, att faktatexter medför större problem för eleverna 

eftersom de ställer större krav på automatiserad ordavkodning än skönlitterära texter. Med en mer 

strukturerad läsförståelseundervisning skulle man kunna anta att eleverna, som gång på gång byter bok 

vid lässtunderna, har en större förutsättning att komma till ro i sin läsning utifrån sin förmåga. Att 

ständigt byta bok kan inte förklaras med att eleven försöker undslippa läsningen, då det antyder att 

eleven är bärare av ett problem. Förklaringen måste istället sökas i undervisningens innehåll och 

upplägg. 

Lärares dokumentation 

Trots att Skolverket (2008b) har gett ut allmänna råd om hur den individuella utvecklingsplanen med 

skriftliga omdömen ska skrivas så råder det ovisshet kring vad en IUP ska innehålla (Skolverket 

2010c). Detta stämmer även med lärarna i den här studien. Lärare D använder de skriftliga omdömena 

som utgångspunkt när hon skriver IUP:n på utvecklingssamtalet vilket torde betyda att de skriftliga 

omdömena är skilda från det läraren omnämner som IUP. Lärare A och B visar exempel på IUP-

dokument och inte heller där finns de skriftliga omdömena med. Lärare E är den som upplevs se 

omdömen och IUP som ett dokument när hon påpekar att hon från tidigare skolan inte har erfarenhet 

av att de skriftliga omdömena ”hamnar” i IUP:n. Det förklarar varför hennes elever lyfter ut sina mål 

från IUP:till ett schema som sedan förvaras i elevens skåp. Troligtvis består IUP-dokumentet av mer 

än en sida. Samtliga lärare använder sig av färdiga mallar när de skriver IUP och åtgärdsprogram. 

Dokumentation är så mycket mer än skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram. Lärarna antecknar ibland under arbetets gång och det kan ske i anteckningsböcker 

och på små lappar som stoppas i byxfickan. Även om dokumentationen har ökat så har lärarna sedan 

tidigare erfarenhet av att tänka framåtsyftande när de bedömer, därför har det blivit en självklarhet att 

skriva framåtsyftningar även i dokumentationen. Dessutom innehåller dokumentmallarna rubriker som 

medför att läraren måste skriva både en summering och en framåtsyftning. Trots att lärarna för 
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anteckningar kontinuerligt så dokumenteras det mesta precis innan utvecklingssamtalen. Vad detta 

beror på är svårt att svara på, men då tidsbrist och stress är något som nämns som dokumentationens 

nackdel så är det realistiskt att förklara det med att det inte finns tid till att dokumentera kontinuerligt 

under terminen. Inför utvecklingssamtalen måste dokumentationen göras och då ser sig lärarna 

troligtvis pressade att arbeta övertid för att hinna med. Detta för att de skriftliga omdömena är grunden 

för den IUP som ska skrivas i samband med utvecklingssamtalet en gång per termin.  

Dokumentationen upplevs som mer komplicerad och tar mer tid än bedömningen eftersom lärarna 

betonar att det är viktigt att formulera sig så att det är tydligt, men absolut inte nedsättande och 

värderande. En annan aspekt att ta hänsyn till är att formulera sig så att läraren själv, eleven och 

föräldrarna förstår vad som menas. Trots denna medvetenhet så framkommer det att lärare B själv 

ibland formulerar sig så att hon inte förstår när hon läser igenom vid ett senare tillfälle och både hon 

och lärare D upplever att föräldrarna ibland har svårt att svårt att tolka det skrivna. Andréasson (2007) 

tar upp problematiken med att använda ett språk med expertuttryck och påpekar att läraren får ett 

maktövertag. Lärarna i Skolverkets utvärdering (2010c) efterfrågar ett gemensamt språk vid 

dokumentationen vilket kan anses relevant. Det är dock viktigt att tänka på vem som är dokumentets 

mottagare så att språket kan tydas. Att de skriftliga omdömen tar avsevärd tid att både formulera och 

skriva är inte överraskande med tanke på Lärarnas riksförbunds undersökning som visar att var fjärde 

grundskollärare lägger ner 63 timmar per termin på att skriva omdömen (Asp-Onsjö, 2011).  

Enligt Skolverkets råd (2008a) kan åtgärder i ett åtgärdsprogram innebära att klassrummet anpassas 

eller att pedagogiska hjälpmedel används. I råden framhävs även att stödet i första hand ska sättas in i 

den vanliga undervisningen. Därför är det förvånande att inte samtliga lärare i denna studie har 

erfarenhet av att skriva åtgärdsprogram själva, speciellt med tanke på att åtgärdsprogrammet bör ha en 

viktig och ledande roll i skolans arbete med särskilt stöd. (Skolverket 2008a). Rutinerna kring 

upprättandet av ett åtgärdsprogram skiljer sig åt. Två av lärarna nämner att det är specialläraren eller 

specialpedagogen som skriver åtgärdsprogrammen. Lärare C sitter med när det upprättas medan lärare 

D beskriver att rutinen är att specialläraren sitter med på utvecklingssamtalet och för anteckningar. 

Sedan skrivs själva åtgärdsprogrammet ut av specialläraren för att skrivas under av klasslärare och 

rektor för att sedan skickas hem. Lärare A och B skriver åtgärdsprogram tillsammans med en kollega, 

något som E har som önskemål att få göra. Studiens resultat visar att arbetet med åtgärdsprogram 

upplevs som viktigt men att det samtidigt är det svåraste dokumentet att skriva och få till ett aktivt 

hjälpmedel i elevens kunskapsutveckling.  

Tidspress är det mest negativa med kraven på dokumentation. Lärarna upplever det som stressande 

och betungande att skriva omdömen inför utvecklingssamtalen. Det finns en tydlig medvetenhet om att 

det är viktigt att formulera sig på rätt sätt för att inte skriva något som upplevs som kränkande. Detta 

kan tolkas som ett tecken på att lärarna har vetskap om den makt som Andréasson och Asplund 

Carlsson (2009) och Christoffersen (red.) (2007) anser att lärare måste vara medvetna om att de 

besitter. Lärare E uttrycker det som att elever och föräldrar blir styrda av läraren under 

utvecklingssamtalet. Föräldrar har inte alltid positiva minnen av sin egen skolgång och det kan kännas 

jobbigt att komma tillbaks till skolmiljön för barnets utvecklingssamtal. Om sedan formuleringarna i 

dokumenten redan är påbörjade av läraren, så som lärare B beskriver, kan det kännas extra svårt att 

känna sig delaktig under samtalet. Dessutom kan eleven uppleva att det är svårt att framföra sina 

tankar inför sin lärare i rädsla för att det kan påverka relationen negativt. I ett sådant läge kan det 

säkerligen kännas som att läraren har makt och styr.  
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Dokumentens funktion 

Det ökade kraven på dokumentation har inneburit att några av lärarna har blivit bättre på att målstyra 

sin undervisning. Dessutom ger den en möjlighet att se mönster i hela klassen för att ha som underlag 

vid lektionsplaneringen. 

Testernas funktion är enligt lärarna att uppmärksamma vilka elever som har svårt med läsningen. Vid 

lärarbyten har dock tester och lässchema inte en framträdande roll. Detta måste framhållas som ett 

problem eftersom dokumentationen har som funktion att vara ett underlag för elevens 

kunskapsutveckling. Vid lärarbyten borde t ex ett läsutvecklingsschema ge eleven möjlighet till 

fortsatt utveckling och minska risken för att upprepade inlärningssituationer. Läsutvecklingsscheman 

och andra ”avprickningsscheman” kan inspirera eleverna till att vilja utvecklas vidare. De ger även en 

tydlig bild av vad eleven kan, vad nästa utvecklingssteg är och medverkar till att det blir det som 

Jönsson (2010) benämner som lärande bedömning.  

Trots att de skriftliga omdömena är den dokumentation som tar mest tid så anser inte lärarna att de 

gynnar eleven personligen i så stor utsträckning. Den ger i huvudsak information till de vuxna kring 

barnet. Några av lärarna nämner att omdömena är utgångspunkten för skrivandet av IUP:n, vilket 

stämmer med Jönssons (2010) beskrivning av att de skriftliga omdömena beskriver ett nuläge som 

sedan förs in i IUP:n i form av en framåtsyftning. För lärare D personligen har de skriftliga omdömena 

ingen funktion att fylla eftersom hon upplever att hon hade lika bra kontroll över elevernas 

kunskapsutveckling innan det krävdes dokumentation. Hon menar att inte heller föräldrarna i så hög 

grad frågar efter detta dokument. Lärare C skriver endast korta skriftliga omdömen i årskurs ett, men 

har en kontaktbok där hon kommenterar elevens läsning och ger tips till föräldrarna. Hon påpekar att 

det är viktigt att ha en kontinuerlig och nära kontakt med föräldrarna och då räcker det inte med att 

kommentera läsningen en gång per termin i de skriftliga omdömena. Hennes kontaktbok har fått den 

funktion som en IUP ska ha (Skolverket, 2008b) då den ger information om elevens 

kunskapsutveckling och fortsatta lärande. Lärare C och E skriver i årskurs ett respektive under sin 

första termin i klassen endast omdömen i två ämnen, även det antyder att dokumentet inte känns 

betydelsefullt. Detta trots att eleven har rätt att få omdömen i samtliga ämnen. En möjlig anledning till 

detta är att matematik och svenska är de ämnen som ingår i nationella proven i år tre, vilket i sig inte 

är en anledning till att utelämna de andra ämnena.   

Alla lärare är överens om att IUP:n är det dokument som fungerar tydligast som ett verktyg i elevens 

lärandeprocess vilket är helt i linje med dess syfte. Det vill säga ha funktionen som en plan för elevens 

kunskapsutveckling (Skolverket 2010a). Även Björklund Boistrup (2005) påpekar att 

dokumentationen tillsammans med feedback medverkar till att eleverna blir medvetna om vad de kan 

och vad som behöver utvecklas. De uppsatta utvecklingsmålen hålls aktuella genom att eleverna 

förvarar IUP:n i sin pärm eller i sitt skåp och med hjälp av en speciell ”IUP-lektion”som är inlagd i 

schemat. Under denna lektion kan man hålla det för sannolikt att det finnas tid och möjlighet för 

eleven att få feedback från läraren. 

Asp-Onsjös (2006) forskning visar att åtgärdsprogrammen ger bäst resultat om eleven är aktivt 

delaktig vid utarbetandet, men lärarna i den här studien som undervisar i årskurs ett upprättar inga 

åtgärdsprogram respektive har inte med eleven vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. Enligt 

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) bör man vara medveten om att dokument har en avsändare 

och en mottagare och enligt dem är det i första han skolan som är mottagare för åtgärdsprogrammet 

även om både elev och föräldrar är med vid upprättandet. Detta kan jämföras med IUP:n där eleven 

och föräldrarna i första hand är mottagarna. Lärare A anser att ett åtgärdsprogram kan ge eleven ett 
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dåligt självförtroende. Åtgärdsprogrammet beskrivs ha den mest diffusa funktionen av dokumenten. 

Det känns inte ”levande” och åtgärder glöms bort. Det inträffar även att lärare tar på sig för många 

ansvarsområden i åtgärdsprogrammet och sedan inte kan realisera dem. Det kan ha att göra med att 

åtgärdsprogrammet skrivs med skolan som mottagare (Andréasson och Asplund Carlsson, 2009), men 

även att det läggs så stor vikt vid att formuleringarna ska vara korrekta att hela åtgärdsprogrammet blir 

otydligt. Lärare A menar att åtgärdsprogrammet kan sänka elevens självförtroende och därmed ha en 

motsatt funktion mot vad som är tänkt. Det visar på hennes förmåga att tänka specialpedagogiskt på de 

elever som möjligen redan har en försvagad självbild på grund av sin lässvårigheter. Med tanke på att 

formuleringarna i främst åtgärdsprogrammen är lärarnas svaghet så är det viktigt att tänka på hur 

formuleringarna uppfattas av de elever som har ett åtgärdsprogram under en lång period (Andréasson 

och Asplund Carlsson, 2009). 

Studiens resultat antyder att åtgärdsprogrammens funktion kan ses från olika perspektiv. Ur ett 

organisationsperspektiv kan det användas som bevis på att skolan har satt in åtgärder och har ”ryggen 

fri”. En av lärarna nämner även att åtgärdsprogrammet har som funktion att påminna om vilka åtgärder 

som redan har gjorts. Detta är speciellt viktigt när nya åtgärdsprogram skrivs för samma elev under en 

längre period. Sett från ett individperspektiv kan det upplevas som kränkande om formuleringarna är 

värderande och beskriver dennes tillkortakommanden. Att detta förekommer kan antas med tanke på 

att samtliga lärare i denna studie redovisar att det är svårt att formulera sig i dokumenten samtidigt 

som Andréassons och Asplund Carlssons (2009) studie visar på åtgärdsprogram som mer eller mindre 

innehåller diskriminerande formuleringar. Dokumentet kan enligt Hult och Olofsson (2011) även ge 

vårdnadshavare och elev ett bevismaterial på att skolan inte gjort ett fullgott arbete. Samtidigt måste 

läraren som skriver åtgärdsprogrammet vara medveten om den maktsituation som den som 

dokumenterar om en annan individ har (Andréasson och Asplund Carlsson, 2009).  

En rimlig slutsats är att åtgärdsprogrammens legitimitet är i fara då de inte alltid utarbetas så att de är 

förenliga med sitt syfte. 

Specialpedagogisk anknytning och förslag till 

fortsatt forskning 

Läsförmågan är en grundlig förutsättning för att lyckas i skolan och sedan i arbetslivet. Skolans 

uppgift är att ge eleverna en god läsundervisning och trenden med att allt fler elever har svårt att uppnå 

en godkänd nivå i läsförståelse måste brytas. Elever som har svårt med läsningen måste identifieras 

tidigt och därför är det viktigt att både klasslärare och speciallärare kan göra rättvisa och relevanta 

bedömningar. Tester och prov kan vara till hjälp vid bedömningen om det görs en korrekt analys av 

resultatet. Åtgärdsprogrammets syfte är att säkerhetsställa elevens behov av särskilt stöd och det måste 

ses som ett verktyg i elevens kunskapsutveckling. Samtliga pedagoger kring eleven behöver ha en 

medvetenhet om hur de ska formulera sig på ett bra sätt och ansvara för att åtgärderna sätts in. 

Den här studien och tidigare forskning ger exempel på kompetensutvecklingsområden som kan 

planeras av speciallärare. En viktig uppgift är att föra kvalificerade samtal om hur man bedömer läsflyt 

och avkodning samt medverka till att uppmärksamma vikten av läsförståelseundervisningen. 

Frågor som ständig behöver diskuteras i kollegiet är: 

- Hur bedöms elevers läsning?  

- Hur ska test- och provresultaten analyseras? 
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- Hur undervisar man i läsförståelse? 

- Hur får man åtgärdsprogrammet att bli ett verktyg i elevens lärande? 

En möjlig fortsättning på den här studien är att, som tidigare nämnts, skugga en lärare för att på så sätt 

undersöka hur arbetet med att bedöma och dokumentera fortskrider i det vardagliga arbetet. 

En annan möjlighet är att fokusera en studie på hur läsförståelseundervisningen praktiseras och då 

skulle en passande metod kunna vara observationer och intervjuer. 
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Studie om bedömning och dokumentation      Bilaga 1 

 

Jag heter Anna Åkerlund Hjorth och jag är utbildad lärare i Sv/So för år 1-7. Jag arbetar halvtid i en 

trea i XX kommun och studerar min sista termin på speciallärarprogrammet vid Stockholm universitet. 

Under vårterminen ska jag skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Min inriktning som 

speciallärare är svenska och i min studie har jag valt att fokusera på läsutvecklingen.  
 

Syftet med studien är att undersöka hur elevers läsutveckling bedöms och dokumenteras samt hur 

dokumenten används. Syftet är även att belysa lärares erfarenheter av att bedöma och dokumentera 

läsutvecklingen 

 

Frågeställningarna är: 

 

 Hur går bedömningen av elevens läsförmåga till?  

 Hur beskrivs elevens läsutveckling i skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram? 

 Vilken roll har dokumentationen? 

 Hur upplever lärarna arbetet med att dokumentera? 

 

Jag söker dig, lärare för något av åren 1-6 som arbetar med elevdokumentation i form av skriftliga 

omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, som vill dela med dig av din 

dokumentation av elevers läsutveckling och sedan ställa upp på en intervju och berätta om dina 

upplevelser kring att dokumentera. De insamlade dokumenten ska vara avidentifierade och enbart 

markeras med t ex bokstäver för att jag ska kunna se om de tillhör samma elev. Dokumenten kommer 

att finnas med som ett stöd/komplement under intervjun. Intervjun sker i februari eller mars på en tid 

och plats som passar dig. Frågeområdena kan du få i förväg. 

 

Deltagandet i undersökningen är givetvis helt frivillig, men det är väldigt betydelsefullt för mig om du 

vill delta. Jag söker ca 6 lärare vid olika skolor. Av egen erfarenhet vet jag att det är både intressant 

och givande att få tid att reflektera kring det egna arbetet då jag är med i en studie rörande 

skriftspråkslärande.  

 

Jag vill understryka att alla svar vid intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, utan 

identitetsuppgifter eller skolans namn. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. När 

undersökningen är klar så kasseras det inspelade materialet. 

 

Om du är intresserad, vänligen hör av dig till mig så fort som möjligt.  

 

Med vänlig hälsning 

Anna Åkerlund Hjorth 

 

anna.akerlund@gnesta.se 

tel. O70 253 66 57, 0158 103 91

mailto:anna.akerlund@gnesta.se


 

Intervjuguide                  Bilaga 2 

Bakgrundsinformation 

Ålder, utbildning, antal år som lärare, årskurs du undervisar i 

Bedöma 

Beskriv ditt arbete med att bedöma elevers läsutveckling. 

Utifrån vilka kriterier gör du bedömningen? Vilket bedömningsunderlag använder du? 

Använder du något speciellt diagnosmaterial som t ex ”Språket lyfter”?  

Vet eleven vad som bedöms? (mål kriterier) 

Erfarenheter/utbildning/kollegahjälp vid bedömningen 

Dokumentera 

Berätta om dina upplevelser och erfarenheter av arbetet med att dokumentera.  

Erfarenheter/utbildning/kollegahjälp vid bedömningen 

Hur ser du på kraven att skriftliga omdömen, IUP:er och åtgärdsprogram ska skrivas?  

Är det någon skillnad i svårighetsgrad att skriva de olika dokumenten? 

Fördelar/nackdelar med dokumentation 

Hur dokumenteras elevernas läsutveckling 

Beskriv hur du går tillväga när du skriver de olika dokumenten (förberedelser, underlag).  

När dokumenterar du?  (omdömen, IUP, ÅP) (inför utvecklingssamtal, varje dag/vecka…..) 

Hur beskrivs läsutvecklingen i dokumentationen ( kan även se på den insamlade 

dokumentationen). Ge exempel på hur svaga – starka läsare beskrivs  

Vad tas med respektive tas inte med i dokumentationen? 

Vad eleven kan? Summativ bedömning  

Vad eleven behöver utveckla? Formativ, framårsyftande bedömning 

Vilken funktion fyller dokumentationen 

Vilket användningsområde har de olika dokumenten  

Skriftliga omdömen        IUP          ÅP  

Är de redskap i det pedagogiska arbetet kring den enskilde eleven? På vilket sätt hjälper 

dokumentationen dig i ditt arbete? 

Påverkar dokumentationen elevens läsutveckling? 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 
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