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The purpose of this paper is to examine how teachers comprehend LUS as a development 

program, but also how they think about one of the points in the program. The study is based 

on interviews with five teachers working with ages between preschool to ninth grade. 

The results show that the development program is splendid, it doesn’t come with a lot of 

paperwork and it has a humanistic approach. When it comes to point 18a which is the main 

examination, the teachers mainly agree with each other. They all talk about preunderstanding, 

reading speed and the amount of literature as the main characteristics to be placed at point 

18a. Some of the teachers would never place a student at point 18a even if they had these 

three characteristics, just because they haven’t got the right age.     
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Inledning  

Läsförståelse är något som kan beskrivas som att skapa och utvinna mening ur en text genom 

att genomsöka och samspela med dem skrivna orden. Det handlar om att kunna utvinna 

textens mening som på det sättet författaren vill att den ska förmedlas, men samtidigt handlar 

det om att skapa en mening genom att kunna tolka utöver textens innerbörd.
1
 Ivan Bråten 

menar att läsförståelsen är komplicerad och att det är viktigt för mig som lärare att vara 

medveten om de olika komponenterna som samspelar vid läsning. Bara genom detta kan jag 

hjälpa varje individ och förstå de eventuella skillnader som kan finnas i en skolklass. Detta 

gör att jag kan skapa en undervisning anpassad efter varje individ.
2
  

 

Trots ett stort arbete kring läs- och skrivutveckling kommer inte alla elever klara de kriterier 

som finns utsatta. Det finns studier som visar att det är omkring 20% av en årskull som har 

svårigheter att lära sig läsa och skriva och ca 3-5% av dessa brukar ha mer komplicerade 

svårigheter inom nämnda ämnet. Det ligger hos varje skola att med hjälp av olika former av 

insatser upptäcka dessa elever i tid och vidare hjälpa eleverna i den mån det går. Så hur gör 

man då detta? En metod man kan använda är att man testar varje elev i slutet av varje årskurs 

eller början på ett nytt läsår. Vissa menar att detta är onödigt eftersom det inte har ett värde 

för dem som ska arbeta med de eventuella problemen. Dessa tester ger ingen vägledning i hur 

en åtgärd ska sättas in eller hur man ska gå tillväga, däremot är det viktigt att följa elevernas 

språkliga utveckling genom olika observationer. Till lärarens hjälp finns flera olika 

diagnosinstrument som används i olika utsträckning i landets skolor.
3
 LUS är ett av dessa 

stora utvecklingsprogram, ett annat är ”Språket lyfter”. I det här arbetet kommer jag att 

presentera dessa två.  

 

LUS är ett läsutvecklingsprogram som är tänkt att fungera från förskoleklass till årskurs nio. 

Utvecklingsprogrammet består av 19 olika punkter med olika delmål under barnets skolgång. 

Det har visat sig finnas en problematik kring en del av punkterna och en av dessa är 18a det 

vill säga lustläsning. Olika pedagoger upplever olika svårigheter kring bedömningen av 

punkt18a de anser att kriterierna är vagt definierade.  

 

 

                                                           
1
 Bråten (red), 2008: kap 3 

2
  Ibid: kap 3 

3
  Myndigheten för skolutveckling, 2008:107f  
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Jag stötte på LUS för första gången då jag hade min VFU
4
 ute på en skola i en 

stockholmförort. Mitt första intryck var att det verkade vara tidskrävande och det kom också 

ofta suckar från pedagogerna. För en del lärare verkade det inte vara några större problem och 

störde inte heller den vanliga undervisningen. LUS genomförs två gånger per termin och totalt 

fyra gånger på ett läsår.
5
  

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att ta reda på hur lärare inom årskurserna 1-9 resonerar och diskuterar kring LUS 

överlag men även mer djupgående kring 18a. Syftet är därutöver att försöka hitta det 

eventuella problemet kring punkten, och i slutändan kanske detta leder till att en förändring av 

handledningens formulering. 

 

Mina frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 

 Vad är LUS? 

 Vilken uppfattning har lärare om LUS som utvecklingsprogram?  

 Vad står i handboken kring LUS 18a? 

 Hur resonerar lärare kring LUS och steg 18a? 

 Hur gör lärare rent konkret vid bedömningen av punkt 18a? 

 

Disposition  

Jag kommer först att presentera en bakgrund till LUS. Efter detta kommer en teoridel där jag 

presenterar läsprocessens större delar, förförståelse/ förståelse och minnet. Jag har valt att 

utelämna de fysiska förutsättningarna för läsningen. Varför jag har valt dessa begrepp beror 

på att de ständigt återkommer vid diskussioner kring och om läsutveckling. Jag kommer efter 

detta presentera varje luspunkt på ytan och gå in mer på djupet i punkt 18a. Under detta 

kapitel kommer jag även att presentation ett annat läs- och skrivutvecklingsprogram som har 

stor utbredning i Sveriges skolor, ”Språket lyfter”.  Det kommer att presenteras mer kortfattat, 

hur man kan arbeta med både tal, skrift och det sociala.  

 

                                                           
4
 Verksamhetsförlagd utbildning 

5
 Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001 
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Efter detta kommer delen som handlar om mitt tillvägagångssätt dvs. min metod. I 

metoddelen kommer jag att ta upp vilken form av forskning jag har valt att göra och hur detta 

har gått till. 

 

Böcker som kommer ha en stor del i mitt arbete är bland annat: 

 ”Nya lusboken: en bok om läsutveckling” skriven av Birgita Allard, Margaret 

Rudqvist och Bo Sundblad. 2007 

 ”Ett komplement till nya lusboken: en bok om läsutveckling” skriven av Birgita 

Allard och Mimmi Askeljung. 

 

Jag kommer sedan att gå in på resultat och analys som ett och samma kapitel, med en 

presentation av resultatet och min tolkning. Hela kapitlet kommer avslutas med avslutande 

diskussioner.   

Bakgrund 

LUS utvecklades år 1979 som ett projekt som finansierades av skolöverstyrelsen. De skapades 

som ett kvalitativt bedömningssystem, där läraren placerar in varje elev under den punkt 

eleven befinner sig på idag. 
6
 

Allard, Rudqvist och Sundblad beskriver i ”Nya lusboken: en bok om läsutveckling”, hur det 

kommer sig att de har utvecklat LUS. Allard skriver att allt började med en tidningsartikel om 

läsutveckling, en läsutveckling som är öppen för elevens läsprocess. Utifrån denna syn har 

LUS utvecklats efter samhällets kriterier, att alla har rätt att få bli litterat.
7
   

I det svenska samhället har det under en 20- års period förändrats mycket kring 

läskvalitetskravet som ställs på varje individ. Det som var en godtagbar lässtandard för 20 år 

sedan anses idag vara alldeles för låg och kan leda till arbetslöshet.
8
 

Allt fler beslutsfattare inom skolans väsen har hittat ett gemensamt beslut om att ingen elev 

som börjar årskurs 4 ska ligga under punkt 15, läser flytande med förståelse. Inte heller ska en 

elev som ska börja årskurs 7 ha förlorat läslusten. Med hjälp av LUS kan man tidigt sätta in 

                                                           
6
  www.lus.nu, 091117  

7
 Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001 

8
 Ibid, 2001 

http://www.lus.nu/
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den resurs som behövs för att en elev inte ska tappa intresset eller hamna efter sina 

klasskamrater.
9
 

LUS är tänkt att fungera som en del i det vardagliga skolarbetet och handlar i första hand om 

elevens läsutveckling och inte lärarens undervisning. Lpo 94 förmedlar tanken om att ”varje 

elev ska erbjudas en undervisning som startar på och utgår från den kunskapsnivå där han/hon 

befinner sig.” Läsutvecklingsschemat är ett av få bedömningsinstrument som finns som inte 

ställer några krav på att en viss metod används. Detta gör att LUS blir ett extra bra redskap för 

att mäta att läsutvecklingen har nått en tillräckligt hög nivå.
10

 

När LUS kom ut i skolorna första gången 1979 uppstod många problem och det var 

framförallt problemet kring bedömaröverensstämmelsen. Problemet låg ofta i bedömningen 

kring de olika punkterna, och det slutade ofta med att pedagogerna själva skapade sig regler. 

Dessa ”påhittade” regler skapade ett icke trovärdig underlag för elevens utveckling. Trots 

många förändringar inom LUS och bedömaröverensstämmelsen finns fortfarande några 

punkter inom LUS- schemat som ställer till problem. Enligt många lärare är det största 

problemet punkt 18a.
11

   

 

Teori 

Läsprocessen  

Varje elevs läsprocess börjar oftast mycket tidigare än vi först reflekterar över, det börjar när 

lekläsandet sätter igång. Med lekläsande menas att eleverna bläddrar i böcker och de kanske 

till och med ”läser”, kanske inte den skrivna texten i boken men utifrån de bilder och sitt 

minne av den boken.
12

 

 

Smith menar att det inte finns några hemligheter bakom läsinlärningen och inte heller något 

unikt med läsningen. Barn använder sig inte av några färdigheter som de inte redan har eller 

                                                           
9
 Allard, Rudqvist och Sundblad:139ff 

10
 Ibid 

11
 Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001 

12
 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=spraket_lyfter 

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=spraket_lyfter
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tidigare har använt. Dessa färdigheter används av barnet när den försöker förstå det språk som 

talas i hemmiljön eller försöker förstå den levda världen.
13

  

 

När man talar om läsprocessen utgår man från två faktorer: avkodning och förståelse. 

Avkodningen handlar om identifieringen av varje enskilt ord medan förståelse har med 

tolkningen av texten att göra. 
14

En person med en god läskunskap har förmågan att 

kompensera mellan avkodningen och förståelsen vi behov. Om en text är otydlig på något sätt 

använder sig en van läsare av förståelsen, den plockar fram alla kunskaper de har kring just 

det ämnet. Detsamma gäller för avkodningen, om innehållet är så avancerat eller det är 

omöjligt att ställa hypoteser om vad det ska stå. Läsprocessen är formad som en modell 

utifrån hur barn lär sig läsa, det gör att modellen kan fungera som ett hjälpmedel för läraren. 

Det vill säga läraren kan få en snabb bild av var eleven befinner sig i läsutvecklingen. 

Läsprocessen består av olika steg som samverkar fram till ”målet” inom läsningen (ligger 

utanför modellrutan), kunskaper och erfarenheter.
15

 Kunskaper och erfarenhet är allt vad vi är, 

det vill säga det vi kan sedan tidigare, detta är helt oberoende av läsningen. Det har å andra 

sidan en stor betydelse när vi läser. Erfarenheter är allt det vi har kunnat ta in under våra liv.
16

 

17
 

                                                           
13

 Smith, 2007 
14

 Larson, Nauclér och Rudberg: 1992 
15

 Allard, Rudqvist och Sundblad:2001 
16

  Allard, Rudqvist och Sundblad: 2001 
17

 Ibid: 2001 
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Minnet 
”När ett inlärningsmaterial inte ingår i en meningsfull struktur, som ger det dess innebörd, söker vi ordna och 

finna strukturer för att minnas på annat sätt och utanför materialets ram.”
18

 

För att man på bästa sätt ska kunna lära sig ska man försöka undvika att sätta in 

undervisningsmaterialet i meningslösa sammanhang. Om jag som lärare vill att en elev ska 

lära sig en sifferkombination och bara radar upp siffrorna kommer denna kunskap gå förlorad 

ju längre tiden går. Hade jag däremot satt in kombinationen i ett meningsfullt sammanhang, 

exempelvis en ramsa eller sång, då hade eleven troligtvis kommit ihåg siffrorna bättre och 

under en längre tid.
19

 Detta gäller även när vi läser, om vi endast fokuserar på texten och 

orden kommer vi troligen att glömma bort det vi just läst. Detta kallas tunnelseende och kan 

ske vid läsningen av en sida. I vissa fall har man glömt meningen man just påbörjade och i 

värsta fall glömmer man till och med bort början på ett ord. Förståelsen vid läsning försvinner 

så fort vi börjar oroa oss för om vi har fått med varje ord eller blir rädda att missa en viktig 

detalj i texten. Om läraren ställer orimliga krav på läsning kan detta leda till en ohälsosam 

relation till läsningen och risken vid detta krav gör att eleven glömmer allt dem läst. Om det i 

texten finns ord en elev har svårt att förstå eller det är ord som saknar någon betydelse för 

henne, kommer dess minne bli fullt och förståelsen för texten minimeras.
20

  

 

Bråten menar att minnet är beroende av hur vida vi kan plocka fram olika språkenheter 

(fraser, meningar och ord) som är lagrade i korttidsminnet, arbetsminnet eller långtidsminnet. 

I korttidsminnet lagras det bara i sekunder men det är så pass länge att de ska hinna uppfatta 

vad ord och mening betyder. Arbetsminnet är räknat i minuter där lagras innehållet i det lästa 

för att få ett större sammanhang. Långtidsminnet har en obegränsad lagringsförmåga för all 

typ av kunskap, där finns bland annat den språkliga informationen en elev har tillägnat sig.
21

  

 

Förförståelse/ förståelse 

Det finns flera hundra olika undervisningsmetoder, där man jämför de olika metoderna eller 

materialen för läsutveckling med varandra. Smith menar att det bara finns en slutsats man kan 

dra och det är att, alla metoder för läsutveckling fungerar men de ger sannolikt olika resultat 

på olika elever. Även om vissa metoder ger positiva resultat på en del elever så finns det inte 

                                                           
18

  Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001: 11 
19

  Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001 
20

  Smith, 2000  
21

  Bråten, 2008, kap 3 
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en enda metod som ger positiva resultat hos alla elever. Som lärare behöver man inte råd eller 

tips på de olika metoderna som finns, utan det som behövs är förståelse. Förståelsen som 

läraren behöver är det speciella hos de olika modellerna, det positiva och det negativa. 

Läraren behöver en förståelse kring läsmaterialet och varje enskild elev, vad varje elev 

upplever som svårt och hur de lär sig att läsa. Utan förståelsen kan inte läraren själv komma 

fram till olika metoder.
22

 

 

Smith menar att förståelse och förförståelse bygger sin grund på våra inbyggda förutsägelser 

kring ett ämne. Alla människor har en teori som är själva grundstenen för hur vi uppfattar 

eller förstår världen. Denna teori är basen till allt vi lär oss och förväntar oss, om vi inte 

förstår det som sker runt om kring oss utgår vi ifrån denna teori. Det är genom teorin som vi 

kan lära oss något nytt, genom att förändra och utveckla tanken. Teorin är vår enda källa till 

att kunna utvecklas inom vår egen förståelse något.
23

  

 

Förförståelsen kan förklaras med en liknelse: En elev ska gå på en föreläsning om fotboll. 

Innan han kliver in i salen har han en teori om vad detta är och vad det innebär. Han är sen så 

föreläsningen har redan börjat. Efter ett par minuter uppstår tanken, om det är han det är fel 

på, eftersom han inte riktigt förstår vad föreläsaren pratar om. Efter ytterligare ett par minuter 

när föreläsaren börjar skriva ekvationer på tavlan inser han att han har gått fel. Det tar oftast 

ett tag för hjärnan att ställa om sina förväntningar, man försöker först att matcha sin 

förförståelse med informationen som ges. Inte förrän det är uppenbart att det inte finns något 

som överensstämmer mellan informationen och förförståelsen kan man bryta tankeprocessen 

och börja inse att man har gått fel. 
24

 

 

Enligt Allard, Rudqvist och Sundblad styr förförståelsen hela vår tanke och är svår att stänga 

av eller ändra på. Vid köp av en bok griper även här förförståelsen in, en spännande titel eller 

ett häftigt omslag kan få förförståelsen att uppleva något positivt. Förförståelsen styrs helt och 

hållet av alla de erfarenheter en människa har från tidigare upplevelser. Tyvärr kan dessa 

förväntningar ställa till problem för oss vid läsning, den gör att vi kan missa det budskap 

författaren försöker förmedla.
25

 

 

                                                           
22

 Smith, 2000 
23

 Smith 2000: 98-110 
24

 Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001 
25

  Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001: 14-16 
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Vetenskapsmannen Gadamer menar att förförståelse kan liknas med fördomar. Han menar att 

dessa ”fördomar” är något vi bör göra oss av med för att kunna möta världen med ett öppet 

sinne. Dessa ”fördomar” är inte negativa eftersom de möjliggör för människan att förstå något 

över huvud taget. Enligt Gadamers filosofi är förståelse inte någon form av erfarenhet eller 

kunskap utan människans sätt att vara. Han betraktar förståelsen som en grundsten i 

människans sätt att vara. I hermeneutiken förklarar man förståelsen som att leva sig in i och 

återskapa en främmande människas ”själsliv”.
26

   

Olika utvecklingsprogram 

Läsutvecklingsschemat 

LUS har på många sätt utformats efter olika forskningar inom barns läsutveckling och 

läsning. Allard m.fl. anser att det inte finns någon som vet hur eleverna uppnår en 

läskunnighet, däremot kan man följa deras process fram till detta mål. Lusschemat är 

uppbyggt efter hur eleverna upptäcker olika metoder för att nå fram till en god läsare.  

 

Det finns tre faser och totalt 19 punkter. Den första fasen handlar om utforskande, eleven 

håller på att få sig en uppfattning om läsningen och läsförmågan. Fasen sträcker sig fram till 

punkt 12, i och med punkt 13 börjar fas två, expanderande, här handlar det om att utveckla sin 

läsförmåga och här börjar eleven gå över till kapitelböcker. Fas tre som är den sista, litterat 

läsande, ligger utanför utvecklingsschemat. Denna fas förutsätter att läsaren kan dra slutsatser 

som ligger utanför den egna erfarenhetsvärlden.
27

  

 

Det nya LUS- schemat är skapat för att följa elevens utveckling oavsett om den sker i skolan 

eller hemmet innan skolstart. Schemat är även utformat efter hur barns kreativa skrivande 

fungerar och påverkar läsandet. Viktigt att veta är att LUS inte är utformat för att fungera som 

ett undervisningsmaterial och det säger heller inget om hur läraren ska göra för att följa 

elevens utveckling.
28

 LUS är med andra ord ett redskap för varje lärare för att ha koll på att 

utvecklingen går framåt. LUS är inte ett vanligt diagnosinstrument och ska heller inte 

användas som ett. I och med att de olika punkterna är numrerade kan en känsla av en linjal 

eller trappa vara vanlig. Ofta förekommande är att skalstegen är lika långa, detta är dock en 

missuppfattning när det kommer till LUS. Ett annat problem kan vara det protokoll som fylls 

                                                           
26

 Thomassen, 2008 
27

  Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001 
28

  Ibid: 53, 152 
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i. På protokollet kan man se att avstånden är lika stora och det kan orsaka förvirring kring de 

olika punkterna.
29

 

 

Enligt Allard m.fl. ska man undvika att lägga upp LUS vid olika diagnostillfällen, utan det är 

tänkt att fungera som en del i vardagen. Det får heller inte användas som en form av 

testprogram eller träningsschema. Och det viktigaste av allt, LUS får inte användas för att 

peka ut elevens brister.
30

 

LUS olika punkter  
LUS består av 19 olika punkter med olika mål för de olika åldrarna. Här kommer en ytlig 

presentation av de 19 punkterna och jag kommer efter detta gå in mer specifikt på punkten 

som har orsakat problem för en del lärare, punkt 18a.  

I fas 1 har vi punkterna 1-12: 

1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 

2. Känner till läsriktningen. 

3. Visar att det skrivna ”går att säga”. 

4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 

5. Listar ut nya ord med hjälp av ordbilden .  

6. Tar hjälp av bokstäverna (t.ex. första bokstaven) för att avläsa ord i texten. 

Korrigerar sig själva ibland. 

7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. Självkorrektion vanlig. 

8. Kan ersätta en tala – lyssna – situation med en skriva – läsa. 

9. Tar effektiv hjälp av ljuden för att läsa ut längre obekanta ord.  

10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier (listar ut ord med hjälp av 

de ord man redan känner igen mm.)  

11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill förstå 

texten. 

12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de 

fastnar.  

Dessa punkter tillhör fasen om utforskande. Från och med punkt 11 har eleven fått en 

fungerande lässtrategi och läser nu mer textomfattande böcker.  

                                                           
29

 Allard och Askeljung, 2003 
30

  Allard & Askeljung, 2003 
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13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 

14. Sökläser, dvs. hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 

15. Läser flytande och obehindrat, t.ex. kapitelböcker, med god förståelse. Föredrar att 

läsa tyst. 

16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t.ex. ett recept, 

och visar förståelse genom handling. 

17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan. 

18. Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser 

18a.  läser med behållning bokserier och liknade utan bärande bilder, där handlingen 

okomplicerat förs framåt, dvs. klassiskt bokslukande. 

18b. Läser med lätthet böcker, företrädelsevis ungdomslitteratur, med 

personteckningar, miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handling. 

18c. vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera 

böcker parallellt, läser och finner djupare dimensioner. 

19. Fördjupande och överblickande, dvs. kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik 

text, vid ett senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och 

struktur.  

Punkterna 13- 19 är inom fasen expanderande. När eleven har nått såhär långt har hon/han 

uppnått en fungerande lässtrategi och hon/han har börjat samla en mängd olika litteraturer. 

Efter detta är det bara fas tre kvar och den innefattar det litterata läsandet dvs. eleven har 

skaffat sig ett abstrakt och hypotetiskt tänkande. Eleven har också en förmåga att dra 

slutsatser som är utanför den egna erfarenhetsvärlden.
31

  

 

Punkt 18: Läser mycket 

Denna punkt omfattar en lång tidsperiod och innefattar bokslukandet, läsning av serieböcker 

som går över till ungdomsböcker och slutligen vuxenböcker. Om en elev går in i bokslukandet 

och börjar med olika serier ex. Sune – böckerna och därefter övergår till nästa serie och läser 

fler och fler serieböcker, bygger eleven upp en läshastighet och en läsförståelse. Eleverna kan 

med andra ord ligga på punkt 18a i flera år innan de börjar gå över till ungdomslitteratur. 
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Detta steg, 18b, är nästa övergång som kan sträcka sig upp till ett par år innan 

vuxenlitteraturen dyker upp på högstadiet som en del av undervisningen. 

  

När en elev börjar träda in i punkt 18a har eleven en läserfarenhet som gör att deras 

förförståelse har vidgats och de kan textens innebörd. Denna förförståelse gör det kommande 

läsandet lättare och texter tycks inte längre vara några större problem. Eleven har uppnått en 

omedvetenhet vid läsningen, de är fokuserade på innehållet och inte texten. Det är också 

vanligt att eleven uppslukas totalt av boken och inte längre hör eller ser vad som sker runt om 

kring. Detsamma händer hos en van läsare, men när en elev går in i punkt 18a i 

läsutvecklingen fungerar den goda läsningen endast för en viss genre av böcker. I 

bokslukaråldern läser eleven bokserier av typen, Sience fiction- böcker och Kitty- böcker mm. 

Denna period av läsandet har en stor betydelse för den fortsatta läsutvecklingen, genren 

skapar en läskvalitet hos eleven som är viktig vid de efterkommande punkterna.
32

  

 

Efter att ha läst ett par böcker ur en viss serie börjar innehållet bli bekant, personerna är 

detsamma, miljöerna påminner om varandra och blir tillslut nästan lika bekant som den egna 

hemmiljön. Handlingen är i stort sätt samma, det är bara tillräckligt med skillnad för att hålla 

spänningen vid liv. Kunskapen om innehållet ger eleven en förförståelse som gör att de redan 

”kan” böckerna och ytterst lite ansträngning behövs vid läsningen. Förförståelsen till 

böckerna skapar en helt annan kvalitet och läsprocessen flyter snabbt och enkelt. Eleven läser 

för att få upplevelsen och inte för själva läsningen. Eleven känner sig duktig och kompetent 

som läsare eftersom det flyter så lätt. Och detta är viktigt eftersom eleven nu läser mer och 

mer och det leder till en duktig läsare. 
33

 

  

Språket lyfter  

Liksom LUS är ”Språket lyfter” uppdelat i olika faser men här består den endast av 

”kommunikation” och ”att utveckla förmåga läsa och skriva”.
34

 Inom de olika delarna finns 

olika observationspunkter i ett logiskt sammanhang. Detta material ger utrymme för läraren 

att följa och skriva ner elevens utveckling inom tala – lyssna - läsa – skriva. Den stora 

skillnaden i ”Språket lyfter” är att man även lägger en stor vikt vid talets förmåga för att 

kunna lära sig läsa. Talets förmåga handlar om att kunna berätta om självupplevda och 
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personliga erfarenheter, sagor och berättande, beskrivande och argumenterande situationer. I 

detta utvecklingsprogram är just denna punkt något som läraren bör observera mer utförligt än 

de övriga faserna. Man menar att om denna del utvecklas väl kommer eleven bli en god 

läsare. 

 

Precis som i LUS finns den utforskande delen med. Den har redan börjat innan skolstarten för 

de flesta eleverna. I ”Språket lyfter” är denna del av stor betydelse och har en egen fas. Denna 

fas är tänkt att få ha sin del i utvecklingen med ljudkombinationer och fonologisk 

medvetenhet. Den handlar även om att kunna sitta still och lyssna på när läraren läser eller en 

kamrat berättar en historia.
35

  

 

Den största skillnaden på LUS och ”Språket lyfter” är de olika fokuset. LUS handlar om varje 

elevs läsutveckling. ”Språket lyfter” har fokus på läs- och skrivutvecklingen, men även det 

sociala läsandet och skrivandet. Det sociala läsandet och skrivandet handlar om samarbetet 

mellan elever, hur de tillsammans kan hitta lösningar inom läsningen och skrivningen.   

Programmet vänder sig även till läraren som en förebild, att läraren bör skriva mycket för 

hand på tavlan och låta eleverna vara delaktiga i skrivandet och formulerande av ex. 

veckobreven. En annan stor skillnad på de olika utvecklingsprogrammen är att ”Språket 

lyfter” har en handledning som talar om hur man kan undervisa för bästa möjliga utveckling 

hos eleverna.
36

 LUS förklaras å andra sidan inte som ett material avsett för undervisning, utan 

är tänkt att fungera som ett program där man kan följa elevernas läsutveckling.  

 

I handledningen för ”Språket lyfter” betonas vikten av att läsintresset underhålls och 

framförallt hos de elever som behöver lite längre tid för att knäcka koden. För en elev som 

inte visar något intresse för böcker eller läsning kommer inte bara mera tid behövas, utan 

eleven kommer även behöva ännu mera stöttning och hjälp i sin språkutveckling. Vikten av 

roliga böcker betyder väldigt mycket för elever som inte har kommit så lång i sin 

läsutveckling.
37
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Läraren 

Enligt Liberg uppstod en forskning kring barns förmåga att tala om språket. Ju längre 

forskningen fortskred upptäckte man att barn som hade svårt att tala om språket löpte större 

risk att få läs- och skrivsvårigheter. När man pratar om språket lär man sig om de olika ljuden 

i ett ord. Barn som klarade av att svara på vilken bokstav som följde vilken i olika ord 

lyckades bra i undervisningen. Åsikterna är dock olika om hur vida den fonologiska 

medvetenheten hänger ihop med en god läsförmåga.
38

 

 

Det som är gemensamt hos dessa olika utvecklingsprogram är lärarens kunskap och förmåga 

att iaktta beteenden och kunskaper hos varje elev. De har en förmåga att se hur elevens 

utveckling fortskrider. De flesta lärarna inom de yngre åldrarna har oftast en ganska bra 

förmåga att observera och notera hur deras elever utvecklas. Diagnosmaterialen har utarbetats 

i ett samarbete lärare och forskare emellan för att bli ett så bra material som möjligt.
39

 

En tanke som lärare måste ha är att alla elever inte kommer till skolan med en full förståelse 

för vad läsning och skrivning är. Enligt Bråten bör man ha en undervisning i hur man lär sig 

avkoda ord fonologiskt, det vill säga lära sig känna igen bokstäverna och skilja på dem. Han 

menar att undervisningen borde anpassas för att utveckla den fonologiska medvetenheten, och 

det genom lek och rim och ramsor. Han förespråkar också en ökad mängd läsning på varje 

skola och då lustläsning. Eleverna får själva välja de texter de tycker är intressanta, men de 

ska ligga inom ramen för vad de klar av.
40

 Smith menar å andra sidan att om man bryter ner 

läsningen i mindre delar kommer läsningen att försvåras och läsningen kommer bli 

meningslös för eleven. Han menar att, för att eleverna ska kunna lära sig läsa behöver de hjälp 

med att läsa. Det är då viktigt att läraren hittar meningsfullt material vid läsningen.
41

 

Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning och detta innefattar framförallt djupintervjuer. 

En kvalitativ undersökning bygger på att försöka förstå världen utifrån de intervjuades 

synvinkel. Forskningsintervjun bygger på det vardagliga samtalet där intervjun konstrueras i 
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en interaktion mellan intervjuare och den intervjuade. En intervju är ett samtal med ett syfte 

och mål och är inte ett jämställt samtal, utan det är forskaren som formar och styr. 
42

  

 

 Intervjuerna kommer se lite olika ut eftersom vissa personer har varit svåra att nå och enda 

sättet att få deras åsikter har varit genom en mejlintervju. Anledningen till att vissa personer 

har haft svårt att träffa mig är tidsbristen i skolan just nu. Det var precis innan höstlovet och 

skolorna har fullt upp med utvecklingssamtal.  

 

Jag har dock ändå valt att göra så många djupintervjuer som möjligt med undantag för den 

mejlintervju jag har genomfört. Djupintervjuer är upplagda för att pröva de olika svaren som 

ges.
43

 Detta intervjusätt gör också att jag inte har kunnat vara helt neutral, utan jag har även 

varit delaktig och gett min syn på situationen.   

 

 

Jag har valt att göra intervjuerna efter en tids materialinsamling dvs. jag har läst in mig på 

LUS och barns läs- och skrivutveckling. Detta har förberett mig på ett bra sätt inför 

intervjuerna då jag har fått en bra bild av ämnet. Jag har också fått en tydligare bild av vad 

som ska undersökas och hur jag ska gå tillväga.   

 

Mina intervjuer har varit hypotesprövande och mer strukturerade eftersom jag i analysen 

kommer göra en jämförelse mellan de olika intervjuerna. Min hypotes är att lärare för elever 

av olika åldrar gör väldigt olika bedömningar av LUS och tolkar reglerna väldigt olika. Det 

kan med all sannolikhet även variera skolor emellan. Jag har även valt att ha en tydlig ordning 

på mina frågor med närmast färdiga följdfrågor.  

 

För att inte få ett allt för stort analysmaterial och för att kunna göra en mer ingående analys 

har jag valt att intervjua 2-3 personer inom varje årskursintervall 1-3, 4-6 och 7-9. Tyvärr blev 

det en ojämn fördelning mellan de olika intervallerna och för de högre åldrarna finns det bara 

en representant. Materialet jag har samlat in har varit intressant men inte alls vad jag hade 

hoppats på. Min hypotes var att olika lärare i olika åldrar gjorde olika bedömningar, men efter 

att har pratat med och intervjuat lärare har detta visat sig vara fel. Mitt insamlade material 

kommer jag kunna använda mig av men det var inte det revolutionerande jag hade hoppats på.  
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Så här i efter hand hade jag även velat göra en fallbeskrivning framarbetad utifrån punkt 18a, 

där jag låtit lärarna göra sin bedömning. Detta hade gett mig ytterligare synsätt och kanske en 

tydligare förståelse kring varför lärare gör så olika bedömningar. 

Etik 

När man gör en kvalitativ undersökning där man intervjuar olika personer finns det olika 

etiska problem som man måste vara medveten om. Stukát tar upp fyra olika etiska huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
44

  

När jag tog kontakt med mina respondenter informerade jag om vad jag gör för en forskning, 

och hur de kommer att gå tillväga. De lärare jag har tagit kontakt med via mejl har jag först 

frågat om möjligheten finns för att jag kommer och intervjuar, efter detta har jag sedan 

skickat mina frågor. De personer jag tog kontakt med via telefon har fått en liknade fast 

muntlig information. Jag har även frågat om det varit okej att jag spelat in samtalet och att 

detta är helt frivilligt.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar tystnadsplikten och under denna punkt finns även 

informationen om att allt insamlat datamaterial inte ska kunna identifiera de medverkande. 
45

  

 

Som jag har nämnt tidigare kommer jag ge alla medverkande ett fiktivt namn eller bara en 

bokstav.     

Urval 

Jag har valt att intervjua dessa personer av olika anledningar. Tre utav dessa pedagoger har 

jag en relation till antingen genom privatlivet, vfu:n eller bekanta. Valet var en form av 

bekvämlighetsurval men för mig kändes det ändå som att de var givna, eftersom de har olika 

utbildningar och olika erfarenhet. Den första kvinnan jag intervjuade har endast jobbat som 

behörig lärare i fyra år men har en lång förskolelärarerfarenhet. Hon jobbar för närvarande i 

en klass 1-3. Kvinna nummer två blev en bonus och var inte inplanerad, därför har hon bara 

svarat på frågorna kring punkt 18a, hon jobbar med årskurs 4-6. Kvinna nummer tre är 

utbildad specialpedagog inom läs- och skrivutveckling. Hon har varit verksam lärare i över 30 

år. Hon jobbar med klasserna 1-6.  Min fjärde intervjuade är man och han har jobbat som 

lärare i skolan i 20 år. Han är även LUS- pilot, det vill säga han har fått en mer grundläggande 
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utbildning inom LUS. Min femte och sista respondent är kvinna och har jobbat som lärare 

sedan 1996 med de högre åldrarna, 4-9. Hon är utbildad svenska – engelska - och tyskalärare.     

 

Betydelsen av personernas genus är minimal för min undersökning och jag kommer därför 

inte lägga något större fokus på det. Det är mer intressant hur länge personerna har jobbat och 

vad de har för utbildning och jag tror att detta kan ha en betydelse för underökningens 

resultat.  

 

Tillvägagångssätt  

Innan jag har påbörjat mina intervjuer har jag informerat varje intervjuperson om deras 

anonymitet och att jag kommer ge samtliga ett fiktivt namn. Jag har även frågat, innan 

intervjun påbörjats, om det är okej att jag spelar in samtalet, detta för mitt eget komihåg. Efter 

varje intervju har texten transkiberats, men jag har valt att utelämna information som inte är 

relevant för resultatet, exempelvis hmm, aha eller information som har hamnat på 

inspelningen efter avslutad intervju. Detta gör att även transkiberingen inte är hundra procent 

återgiven men i bilagorna kan man ändå läsa intervjun till sin större helhet. 

 

Jag har inför varje intervju förberett mig genom att plocka ihop eventuellt material som kan 

behövas, min klara intervjuguide, papper, penna och min mobiltelefon som har en inbyggd 

diktafon. Jag har åkte till respektive skola för att möta upp läraren där. Varje intervju har 

inletts med enklare frågor som ligger varje person närmast, frågor om dem själva. Detta har 

gett en avslappnad miljö och personen i fråga har haft lättare att kunnat fokusera på mina 

kommande frågor som är kopplade till syftet och frågeställningar.  

Intervjufrågor 

De frågor som jag har använt mig av är utformade efter mitt syfte men är även allmänna kring 

det specifika ämnet, LUS. Min intervjuguide består av sju frågor, jag har även använt mig 

utav följdfrågor som ställts om detta varit nödvändigt. Intervjupersonerna har fått se frågorna 

innan eller fått veta per telefon vad intervjun kommer handla om. Mina frågor är: 

 

 Vad tycker du om LUS som utvecklingsprogram? 

 Finns det några svårigheter med LUS? Om ja, vilken/ vilka? 

 Tycker du att handelningen är till någon hjälp? Hur är formuleringen? 
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 Har du någon gång placerat en elev på steg 18a?  

 Om ja, vad var det som gjorde att du kunde placera eleven där? Hur gjorde du rent 

konkret? Hur resonerade du? Vad fanns det för tecken? 

 Vad tycker du om punkt 18a? lätt, svår eller abstrakt? 

 Skulle formuleringen till handledningen kunna se ut på något annat sätt? 

 

Analys och resultatredovisning 
 

I detta kapitel kommer jag ta upp de svar jag har fått från de olika lärarna och efter varje fråga 

följer en sammanfattning och tolkning av svaren. 

Vad tycker du om LUS som utvecklingsprogram? 

A: Jag tycker det är bra! Jag jobbar mycket med LUS och vi följer barnens läsutveckling 

genom att läsa. Vi har även lusdiskussioner, vi har boktips och pratar mycket böcker. Vi har 

en ständig dialog om vad som är en bra läsutveckling. 

 

B: Jag tycker LUS är ett utmärkt hjälpmedel i skolan, dels ser man vad barnen kan och sen 

utifrån det vet man hur man ska gå vidare. 

 

C: Utmärkt redskap. Ett av de allra bästa som utarbetats för att mäta utveckling. Sättet att 

tänka kring läsutvecklig var revolutionerade när det kom. Jag har använt mig av LUS i 25 år. 

På skolan har jag lusat samtliga nybörjare sedan 17 år tillbaka och ser hur barnen vid skolstart 

läser allt bättre. LUS är enkelt och kräver ett minimum av administration. Idag när lärare får 

dokumentera alltmer är det viktigt att vi bevarar det enkla och funktionella. LUS är ett 

pedagogiskt redskap som inte tagit formen av kontroll. 

D: När jag läste på lärarhögskolan tyckte jag att LUS var väldigt bra, jag tyckte det gav en 

väldigt tydlig bild av hur läsinlärningen går till. LUS skapar en förståelse för mig som lärare, 

vilka steg man går men sen tappar man bort det lite. De flesta elever som kommer till mig kan 

redan läsa och de flesta läser väldigt bra. Jag tycker LUS är ett bra redskap fram till 18a. Det 

är ett tydligt redskap som passar bra för de lägre åldrarna. Men för mig som jobbar med de 

högre åldrarna använder jag inte LUS i det dagliga arbetet, när barnen har lärt sig att läsa 
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flytande och klarar av studierna på ett bra sätt är det inte jätteintressant, eftersom placeringen 

på lusskalan inte har något med betyget att göra. 

 

Vad vi kan se av ovanstående är att LUS upplevs som ett bra eller utmärkt redskap. Person A 

berättade om olika lusdiskussioner som lärarna har dem emellan men även mellan elev och 

lärare. Hon menar på att detta är jätteviktigt för den egna utvecklingen och även för den egna 

uppdateringen att få ha dessa diskussioner. Hon tycker också att det är väldigt viktigt med 

boktips både eleverna emellan, men även mellan lärarna. Att ge boktips hjälper läraren att se 

hur högt en elev har kommit i lusschemat eftersom de har en gemensam utgångspunkt att gå 

efter.  Från denna lärare fick jag även en utarbetad lista på olika litteraturer som kan vara en 

bra utgångspunkt när man bedömer eleverna. (se bilaga 6).  

Respondent B svarade även han att programmet är ett bra verktyg och på följdfrågan om vad 

det är som gör att det är ett så bra verktyg? svarade han: det är framförallt med tanke på att det 

är ett individanpassat utvecklingsprogram och ser till vad eleven kan och inte vad hon/han 

inte kan. Programmet är även anpassat för att följa en elevs utveckling från den punkt en elev 

befinner sig på idag. I bakgrundsavsnittet kunde vi läsa att LUS är tänkt att fungera som ett 

utvecklingsprogram med utgångspunkten vart eleven befinner sig och att detta är 

utgångspunkten för läroplanerna.
46

  

Vad lärare C förklarar är att det är lite administration och väldigt enkelt påpekas även i 

lushandledningen.
47

 Tanken med LUS som utvecklingsprogram är att det ska vara 

lätthanterligt och fungera som en del i undervisningen. Det är inte tänkt att fungera vid ett par 

diagnostillfällen varje termin utan ska finnas delaktigt i hela undervisningen.
48

  

Lärare D som är den enda av mina respondenter som undervisar i de högre åldrarna och ser på 

LUS genom andra glasögon. Hon tycker att programmet är bra men upplever inte att LUS 

passar för hennes elever som redan kan läsa och som egentligen inte har några större 

svårigheter med läsningen. Eftersom LUS inte har någon anknytning till betyget lägger 

lärarna heller ingen större vikt vid LUS- bedömningen. Hon tycker dock att LUS är ett bra 

fungerande program upp till punkt 18a.  
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Finns det några svårigheter med LUS? 

A: Ja, jag tycker det svårt just det med läsförståelsen, att det går bra att läsa en svår text rent 

tekniskt men vad har de förstått? Det är lite svårt, och man märker att en del har lite 

svårigheter när det kommer upp i åldrarna. 

 

B: Nej jag ser inga svårigheter jag tycker det är ett otroligt bra verktyg! 

 

C: Bedömaröverensstämmelsen kanske? Å andra sidan leder detta till intressanta pedagogiska 

diskussioner där vi tvingas sätta ord på det vi ser. Jag tror att det är svårare att bedöma 

punkter ju högre upp i läsutvecklingsschemat man kommer. Vi kommer aldrig att hitta exakta 

formuleringar för språklig förmåga då språket i sig självt är så svårfångat, mångtydligt och 

föränderligt. Vi får nog nöja oss med att ringa in det ungefärliga.  

D: Svårigheter?! Jag tycker ju egentligen att LUS var allra bäst som redskap för oss i 

arbetslaget när vi satt ner tillsammans och lusade varje elev. Då kunde man få sig en 

helhetsbild av eleven. Men det är alltid en svårighet att hitta tid tillsammans och speciellt på 

högstadiet, där lärare från olika arbetslag undervisar samma elev. Jag tycker just att de gånger 

vi har suttit ner och lusat eleverna tillsammans alla lärare, det är då det har varit meningsfullt. 

På högstadiet krävs det att man hittar tid till det och det tycker jag är en svårighet. Det är även 

så att det finns många elever som inte når godkänt i olika ämnen och det beror inte alltid på 

själva läsningen utan det är så många andra problem. Dem är skoltrötta eller skolkar, 

hemmasittare och andra sociala problem. I sådana fall säger luspunkten egentligen inget, vi 

har elever som ligger på 18b men som inte klarar av sina studier i alla fall, och det är viktigt 

att inte bara titta på punkten utan det finns så mycket annat runt omkring. 

 

På denna fråga råder det lite olika uppfattning om hur vida det är ett svårt eller lätt. Till 

respondent B ställde jag en följdfråga eftersom han inte ser några större problem med LUS. 

Han svarade följande: ”Det är så här att jag gick en lusutbildning på 90-talet med Bo 

Sundblad och den gav inte bara utbildning kring LUS- schemat, utan även arbetet runt 

omkring och synsättet. Det tycker jag är en brist idag att man inte har hela utbildningen. Det 

kommer många nya lärare som ska börja jobba med LUS och lusa barnen och de klarar att 
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placera in eleverna i schemat men det är även viktigt att de har synsättet. Det är viktigt att 

utgår från vad barnen kan, det handlar inte om vad de inte kan utan det är på ett humanistiskt 

plan.”  

 

I läroplanen för skolan läggs en stor vikt vid anpassningen till varje individ i skolan, skolans 

uppdrag är även att främja lärandet där varje individ stimuleras att inhämta kunskaper.
49

 Som 

jag tidigare nämnt är detta även målet för LUS. Som lärare B nämner så är det ett viktigt 

synsätt man måste ha för att man ska kunna använda sig av eller ta till sig av LUS på bästa 

möjliga sätt. 

 

Jag ställde även en fråga till lärare B om vad han tror är svårigheten eftersom lärare gör så 

olika bedömning? Han svarade: ”Svårigheten kan vara att man inte är insatt och tittar i 

pappren och gör en snabb bedömning, jaha det är det som gäller för den punkten. Jag tror man 

behöver mycket mer runtomkring kunskap.” 

 

Respondent C pratar om just bedömaröverensstämmelsen som en möjlig problematik vid 

bedömningen. Vad jag har förstått framgår det även av vad person D berättar. 

Bedömaröverensstämmelsen kan tolkas på olika sätt och finner lärarna inte tid för att sitta ner 

och diskutera de olika punkterna kommer lärarna skapa sig egna ”regler”. Vad vi kunde läsa i 

bakgrundskapitlet om de tidigare problem som uppstod kring LUS
50

 tycks de fortfarande finns 

kvar. Att lärare skapar sig egna regler beror främst på att de inte har tiden att sitta ner och 

diskutera de olika punkterna och hur dem ska bedömas. Även om diskussioner förekommer så 

tror jag att diskussionerna kan se olika ut vid olika skolor. Vissa har kanske bara diskussioner 

arbetslagen emellan och vissa har det kanske bara klassföreståndare emellan. Detta gör att 

man förlorar många andras tankar och åsikter och bedömningen blir då olika. Vad lärare D 

säger, svarar lite på den hypotes jag har, att tiden kanske inte räcker till att sitta ner och 

diskutera varje luspunkt. Hon nämner även att när man jobbar med de högre åldrarna så 

jobbar olika arbetslag med samma elever och det gör att tiden är svår att få ihop pedagogerna 

emellan. Hon lyfter även en annan problematik som är vanligare bland de äldre eleverna och 

det är skoltrötthet och skolk. Det är elever som inte har några större problem med läsningen 

och som ligger över medel inom lusschemat. Trots detta finns det elever som inte kommer gå 
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ut grundskolan med ett godkänt betyg. Hon menar att luspunkten inte säger någonting om hur 

man ska gå tillväga vid dessa fall.  

 

Tycker du lärarhandledningen är till någon hjälp? 

A: Ja det är den, jag går ofta tillbaka och läser vad som står, man behöver repetera. När jag 

lusar barnen gör jag en bedömning om vart de ligger just då.  

 

C: Jag har inga som helst svårigheter att förstå handledningen. Den nuvarande varianten av 

handledning ger mer stöd än den förra. Trots många års erfarenhet kan jag än i dag gå in i 

handledningen och hitta förklaringar som jag tidigare inte tänkt på. 

 

Vad de båda ovanstående lärarna berättar, att det kan vara bra att gå tillbaka till 

lärarhandledningen är något som verkar vara gemensamt för samtliga lärare. Min tolkning kan 

vara som när man ser på en film, för varje gång man ser den upptäcker man något nytt. 

Kanske skulle det vara bra om lärarna kunde gå igenom lärarhandledningen tillsammans, då 

detta skulle kunna leda till nya tankar och insikter.   

 

Till respondent D och C ställde jag ytterligare en fråga: tycker du att lärarhandledningen är 

svår eller abstrakt eller något annat? 

 

C: Lätt, det som jag möjligen hyser vissa tvivel om är detta att LUS är utarbetat för läsande av 

skönlitteratur i böcker som det går att bläddra papperssidor i. Jag ser att läsande idag försiggår 

på webben, i faktaböcker, tidningar, reklamblad – ja, andra former som kanske inte alltid 

täcks in av LUS. Inressant blir frågor som exempelvis ”Att sluka böcker” kan det idag betyda 

att sitta läsandes framför en dator flera timmar i sträck?  

 

D: Nä, jag tycker den är ganska lätt att förstå vi har ju haft, här i kommunen, en utbildning där 

vi har läst och gått igenom handledningen och det komplementet som finns. Jag tycker det är 

ganska tydligt, men jag är svenskalärare och har jobbat med läsning hela tiden. Det är ju 

också intressant att på den här skolan är det inte alltid svenskaläraren som lusar. Det är många 

olika klassföreståndare och det kan ju vara väldigt olika lärare. Jag har svårt att se att alla 

lärare har ”rätt” bild av hur varje elev läser och ändå sitter de och lusar, och där kan man ju se 
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vad de tittar på, hur stämmer det med verkligheten? Det är viktigt att man på varje skola 

bestämmer vad man tolkar in i de här punkterna, för det märker man ju att det är olika.  

Att tolkningar är olika är något som jag har förstått nu när jag har träffat och pratat med olika 

lärare, detta skulle jag kunna tolka som bidragande faktor till att bedömningen på de olika 

punkterna ser olika ut. Även lärarens tidigare erfarenheter sätter sin prägel på bedömningen 

av en elev, vad vi har för utbildning tycks också påverka hur vida vi väljer att placera in 

eleverna. Utifrån vad lärare E berättar så kan jag få den uppfattningen att läraren använder sig 

av sin egen förståelse och erfarenhet. Med utbildning då syftar jag i första hand på 

utbildningen inom LUS. Hur många år de har jobbat med LUS och vad de har fått för olika 

information kring ämnet. 

En av lärarna jag pratat med utgick väldigt mycket ifrån sig själv och hur hennes 

läsutveckling gick till. Det är ju också att fundera på eftersom LUS hela tiden strävar efter att 

vara ett individanpassat utvecklingsschema, kan man då utgå från sin egen skolgång?! För 

mig kan det tyckas lite märkligt att man utgår ifrån hur man själv utvecklades inom läsningen 

för att sen projicera det på sina elever. LUS har då tappat sin funktion med ett individanpassat 

program.   

Lärare D pratar också om den ”rätta” bilden av en elev, finns den? Vad jag har förstått eller 

har sett när jag haft min vfu är att elever uppträder väldigt olika beroende på vad det är för 

lektion och/eller vem det är som undervisar. Kanske eleverna inte visar sin ”rätta” sida för alla 

lärare. Jag kan ändå tycka att det kanske är lite märkligt att en lärare i träslöjden ska sitta och 

lusa eleverna, när det inte förekommer speciellt mycket läsning på dessa lektioner. 

Anledningen till att de lärarna lusar beror mycket på att de är klassföreståndare till just den 

klassen. Vad dessa lärare har för utbildning inom LUS vet jag inte men det kan ju vara en 

bidragande faktor till att bedömningen ser lite olika ut. 

Har du någon gång placerat en elev på 18a? 

 

A: Nej aldrig, jag brukar stoppa vid 15, eftersom jag bara har upp till år tre. Det är först i 4:an 

som det är aktuellt. Jag anser inte att mina elever ens är och nosar på 18a trots att vissa slukar 

böcker. Jag anser att man måste ha läst många böcker innan och man måste bli den där 

bokslukaren först. 
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B: I min årskurs 3:a så har jag 4-5 stycken som ligger på 18a, men en förutsättning för att få 

vara på 18a är ju ett intresse för böcker, de behöver i stort sätt ingen hjälp de har läst så pass 

mycket och de har en bokmängd, de har läst över säkert hundra böcker, de har kommit 

underfund med sitt läsintresse även fast det kan skifta. De har läst olika genrer och de har 

passerat minst en. De kan mycket om sig själva, de kan läsa mellan raderna och de kan sätta 

sig in i en bok utan hjälp från någon vuxen. 

 

E: Jag skulle aldrig placera en elev i årskurs 2 på punkt 18a, det spelar ingen roll. Jag anser 

inte att man har den läshastigheten som behövs för att få bli placerad på 18a. Jag är väldigt 

återhållsam när det gäller att placera en elev på 18a.  

  

C: Nej, som specialpedagog har jag inga elever som läser på så hög nivå. 

 

D: Många elever! Jag hade faktiskt ingen aning om att man i den här kommunen har sagt att 

efter årskurs sex ska man ligga på 18a. 

 

Här kan vi se hur lärarna tänker olika, vissa anser inte att elever på lågstadiet bör placeras in 

så högt på lusschemat. Några av lärarna anser inte att man har uppnått den nivån av förståelse 

eller läshastighet som krävs. Vissa poängterar att man måste ha en bokmängd för att få bli 

placerad på 18a, men ingen av dem nämner när den bokmängden är nådd. Det är lärare B som 

säger att när en eleven har läst över hundra böcker eller passerat minst en genre då kan man 

bli placeras på 18a. För lärare A och E tycks det inte spela någon roll. De har den invanda 

tanken att en elev i årskurs 1-3 inte kan bli placerad högre än 15. De nämner framförallt 

läsförståelsen som en viktig del i att få bli placerad på 18a, men även läshastigheten. Finns det 

inte elever som har en bra förståelse och en bra läshastighet i lågstadiet?! 

 

Lärare D nämnde vid ett tillfälle att i den kommunen hon jobbar är målet att alla elever i 

årskurs sex ska ha nått punkt 18a. Fyra av mina intervjupersoner jobbar inom samma 

kommun. 
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Hur gör du rent konkret när du placerar en elev på 18a? Hur bedömer du att en elev 

har nått dit? 

 

A: Det tycker jag att man kan se, om en flicka säger å kan vi inte läsa, eller kommer med en 

ganska tjock bok. Om jag lyssnar på henne och hör att hon läser rätt och kan berätta vad hon 

läst då tycker jag att hon har blivit en bokslukare, men jag skulle ändå inte placera en elev på 

18a. Jag anser att de behöver en bokmängd för att få bli placerad på 18a.  

 

B: Det är en diskussion jag har med barnen, vad de läser. Vi har många bokdiskussioner, och 

det största ämnet är just svenskan. Den stora käpphästen med läsandet, är att vi bara har 

biblioteket en till två gånger varannan vecka, inför varje bok som lämnas tillbaka får barnen 

berätta om boken och vad de tänkte på. De kan ställa frågor kring boken om de inte har 

förstått allt. Jag har 20 elever och jag tycker att jag känner dem ganska bra och jag tycker att 

jag kan göra en bra rättvis bedömning vid placeringen i LUS. 

 

E: Det ser jag när eleven börjar läsa väldigt mycket, och är inne i böckerna och kan berätta 

innehållet. Men de har inte kommit ner på djupet, det är först på 18b när de börjar säga saker 

som, jag tror författaren menar det här eller han skrev om det här för han ville berätta om 

exempelvis ensamhet. Och det tycker jag man hör när eleven berättar. Är det ytligt då är det 

18a men på djupet 18b. Jag avvaktar innan jag sätter mina elever på 18a, för om de inte läser 

mycket då är de kvar på 17, men om eleven läser väldigt mycket och har med sig mängder 

med böcker varje gång från biblioteket då tycker jag att man är på 18a. 

 

Jag skulle aldrig sätta en elev i årskurs två på 18a. Jag tror inte att man i årskurs två har nått 

den nivån. Man läser med ett helt annat flyt i årskurs sju än årskurs två. Man läser helt andra 

böcker, det är mycket mer avancerat.  

 

D: Jo, det handlar ju om att jag gör olika prov i läsförståelse, det kan vara att jag läser högt. 

Det kan vara att dem får läsa skönlitteratur men även fakta litteratur som jag tycker en elev i 

den årskursen ska kunna läsa och förstå. Och sen får de ju skriva och då tycker ju jag att som 

18a så ska man kunna läsa och förstå det viktigaste i den här texten. När man har nått 18a då 

har man kommit i mål enligt många av oss som jobbar med de äldre åldrarna. Jag tycker att en 

elev har nått 18a om de orkar läsa hela texter, att de förstår vad som står skrivet och kan 

plocka ut det som är just det viktigaste i en text.  



27 
 

Det som är gemensamt för alla är att de anser att eleverna måste ha en bokmängd och en 

förståelse för att få bli placerad på 18a. Tillvägagångssättet ser dock lite olika ut, mycket 

beror det på vilka olika åldrarna de jobbar med, men det finns även andra faktorer som spelar 

in, exempelvis antalet elever i en klass. Åsikterna när en elev kan placeras på 18a är delad, 

vissa menar att placera en elev på 18a när det går på lågstadiet är nästan farligt. De är rädda 

att den eleven inte ska få fortsätta att utvecklas med lärarens hjälp eller att eleven ska tröttna 

och tappa intresset för böcker och läsning. En del lärare uttrycker en oro för att eleven inte ska 

klara de uppgifter som följer med utvecklingen inom luspunkterna. Om man ser till vad 

person B säger så verkar han inte uttrycka någon oro för att hans elever på något sätt skulle 

misslyckas. Jag ställde frågan, till respondent D, om man som lärare ställer högre krav på en 

elev som ligger högre upp på lusschemat? Jag fick ett osäkert svar men hon sa att hon skulle 

svara ärligt. Hon sa att hon vill veta så lite som möjligt om varje elev när hon tar över en 

klass. Det är egentligen inte förrän hon ska lusa barnen första gången på höstterminen som 

hon får veta var i lusschemat en elev befinner sig.  

När person E berättar om när man kan placera en elev på punkt 18a så får jag en känsla av att 

hon säger emot sig själv. Först nämner hon att för att få bli placerad på 18a så ska man ha en 

förståelse kring den text eleven läser och de ska läsa mycket. Men samtidigt säger hon att den 

förståelsen egentligen inte har någon betydelse om man går i årskurserna 1-3. 

Men om en elev i årskurs två eller tre läser mycket och kan berätta vad hon läst och hon har 

en ytlig förståelse, som läraren förklarar räcker för punkt 18a, är det inte okej att placera 

eleven på punkt 18a då? Jag tycker det, om jag som lärare ser alla dessa tydliga riktlinjer då 

borde jag kunna placera eleven så pass högt. Ska jag däremot utgå från den litteraturlista som 

skolan har arbetat fram gemensamt så kanske jag skulle tvivla. (se bilaga 6)  

 

Skulle handledningen kunna se ut på något annat sätt? 

D: Många skulle säker säga att man skulle vilja ha litteraturförslag för olika årskurser. Det här 

med lustläsning vad innebär det? Och sedan ge exempel på det… ja… jag tror att är allt 

uppskrivet då skapas inte de här pedagogiska samtalen som trots allt är ganska viktiga. Det är 

lite som betygskriterierna man tycker det är lite flummig eller vad de nu är men de skapar 

trots allt en hel del bra diskussioner. Jag tror att man måste kunna lita på sin professionalism 

också men uppenbarligen är det som du säger att det finns elever i årskurs två som ligger på 
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18a. Risken är ju att om man som lärare placerar en elev på 18a i årskurs två, att man lutar sig 

tillbaka och tycker nu är eleven i hamn, det finns en risk att man missar en hel del faktiskt. 

Det är ju så mycket text, och man får ju inte glömma det, det är ju inte bara vargbröder utan 

det är ju faktatexter, tidningsartiklar, krönikor, nyheter. Det är viktigt att kunna läsa och förstå 

men även vilja läsa olika texter det tycker jag är viktigt. Bara för att man lustläser Bert så kan 

man inte placera på 18a. Finns ingen vilja att läsa någonting annat än serier då är frågan är 

man på 18a då? Man ska ju kunna läsa olika texter. 

A: Ja nu efter den här diskussionen så kan jag nog tycka det. Det skulle kanske behöva vara 

bättre förklarat för jag har väldigt svårt att tänka mig att en elev i årskurs två ligger på punkt 

18a. För innan man placeras på 18a ska man förstå innehållet i utländska filmer och 

naturprogram med hjälp av textremsan. Det är först på mellanstadiet som man kanske når dit, 

det handlar ju inte bara om att läsa skönlitterära böcker utan även faktaböcker. 

 

Diskussion 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur lärare upplever LUS som 

utvecklingsprogram utöver detta har jag försökt att hitta den eventuella problematik som 

förkommer kring LUS punkt 18a.  

En kvalitativ underökning är en bra metod som oftast ger de svar man är ute efter. Med mina 

frågor och i och med att fler intervjuer har genomförts har frågorna förändrats och det har 

även gett olika synpunkter från de olika lärarna. Nu i efterhand önskar jag att jag hade använt 

mig utav en fallbeskrivning utarbetad utifrån punkt 18a. För att detta sätt hade gett mig ett 

ytterligare analysmaterial och en annan synvinkel. Om jag valt detta sätt, hade jag fått ett mer 

konkret material som pekar på de olikheter som finns mellan lärarnas olika bedömningar.  

Vad jag kan förstå utifrån intervjuerna är att LUS är ett fantastiskt utvecklingsverktyg. Det är 

lätt att förstå trots att det kan uppstå diskussion kring de olika punkterna, men lärarna menar 

att detta är nyttigt för att man ska utvecklas. Vid diskussioner får man nya insikter och en 

djupare förståelse kring och om LUS. Tyvärr förekommer diskussionerna i en mindre grad än 

vad lärarna skulle önska. På grund av tidbristen och ofta arbeten över arbetslag finns 

svårigheten att hitta en gemensam tid i veckan där LUS och dess punkter diskuteras. En del av 

lärarna uttrycker en mindre förtvivlan över att tiden inte längre finns. 
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Vid beskrivningen av punkt 18a så tog jag upp vikten av att få utveckla sin förförståelse inom 

olika genrer. Om en elev har uppnått kraven för alla punkter fram till 17 då finns det 

egentligen ingen anledning att hålla kvar eleven på denna punkt. Kraven är att läsa mycket 

eller eleven slukläser. Eleven har en förståelse kring olika böcker och kan berätta det 

viktigaste av innehållet, detta anses vara kriterier för punkt 18a.
51

  Om en elev uppfyller alla 

krav som står skrivna kring luspunkt 18a är det då rätt att hålla kvar en elev på punkt 17? 

Vissa anser det, eftersom de är rädda att en för hög placering av en elev i de tidigare åren kan 

orsaka ett tappat intresset för läsningen och senare halka efter som följd av för svåra 

arbetsuppgifter. Som lärare har man ett ansvar att se till elevens behov, är det då rätt att hålla 

kvar en elev på en lägre nivå som har kapacitet för en högre? Kan inte en för låg placering 

också orsaka ett förlorat intresse för läsningen? En utav lärarna uttrycker sig med att jag måste 

kunna lite på min kompetens och min kunskap om mina elever. Känner man sina elever så 

kan man kunna göra en rättvis bedömning.    

Det som är intressant är att lärarna delvis är överrens om när man kan placera en elev på 

punkt 18a. En gemensam utgångspunkt är framförallt att eleven har en läshastighet, det vill 

säga har uppnått en godkänd hastighet vid läsning av lite svårare texter. En annan viktig åsikt 

de har gemensamt är att varje elev ska ha en bokmängd i ryggen, en mängd som skapar en 

förståelse för uppbyggnad kring olika genre. Hur många böcker som tillhör denna bokmängd 

är lite oklar, en lärare nämner en mängd på över hundra böcker och minst en genre. Dock 

tycks det förhålla sig så, att för vissa lärare spelar denna bokmängd ingen roll om eleven går i 

årskurs 1-3. Är eleven så pass ung kan man inte nå upp till detta steg eftersom det kommer 

många punkter innan som också måste uppfyllas. Vissa lärare menar att en elev i år två 

omöjligt kan ha samma läshastighet som en elev i år sju, därför kan inte dessa elever bedömas 

likadant. En elev i år sju förväntas ha en annan förståelse och läshastighet än en elev i år två 

har. 

Den åsikten går lite emot vad de säger om när en elev har nått till punkt 18a. Alla lärare följer 

de kriterier som finns beskrivna i lärarhandledningen och ändå finns det motstånd till att 

placera en elev högre. Några av lärarna skulle gärna se att i punkten om lustläsning, skulle 

kunna innefatta annan form av läsning exempelvis läsning på internet eller olika spel. Kanske 

är det så att vissa lärare endast utgår ifrån skönlitterära böcker eftersom det är det som står 
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skrivet i lärarhandledningen. Några av lärarna nämner vikten av att kunna läsa annan form av 

litteratur och att detta borde innefattas i punkt 18a.   

Något som jag skulle tycka var ett intressant ämne att jobba vidare med är: hur påverkas en 

elev som bli placerad på en högre punkt, respektive en lägre, utifrån de kriterier som nämns i 

lärarhandledningen? Detta skulle vara intressant av den anledningen att några lärare uttrycker 

en oro kring elever som placeras högt upp på lusschemat i en låg ålder. Hur mycket påverkar 

det egentligen eleven? positiva och negativa aspekter kan vara av intresse.  

Jag kommer avsluta denna forskning med att citera en av lärarna, för att jag anser att detta är 

trots allt det viktigaste när man gör en bedömning av en elev: ”man måste kunna lita på sin 

egen kompetens som lärare.” 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? Vad har du för utbildning? Och vilken/vilka 

åldrar jobbar du med? 

 

2. Vad tycker du om lus överlag?  

 

3. Finns det några svårigheter med lus? Om ja, vad för svårigheter? 

 

4. Tycker du att handledningen är lätt eller svår att förstå? Förklara! 

 

Jag har förstått att lus 18a kan tolkas på flera olika sätt. 

 

5. Har du någon gång placerat en elev på 18a? 

 

6. Om ja, vad var det som gjorde att du placerade eleven där? Vilka tecken fanns? Hur 

resonerade du? Hur gjorde du rent konkret? 

 

7. Om nej, varför inte? Hur tänkte/ resonerade du?  

 

8. Vad tycker du om punkt 18a? hur är formuleringen, lätt, svår, abstrakt eller inga större 

problem? Vad? 

 

9. Skulle handledningen för 18a kunna se annorlunda ut? Hur då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Bilaga 2 
 

Intervju via mejl: 

Hur länge har du jobbat som lärare? Vad har du för utbildning? Och vilken/vilka 

åldrar jobbar du med? 

D: I 30 år. Lågstadielärarutbildning, specialpedagogutbildning, magisterutbildning i praktisk 

kunskap. Går nu forskarutbildning i Läs- och skrivutveckling på Stockholms universitet. 

Arbetar med barn från årskurs 1 till 6. 

 

Vad tycker du om lus överlag?  

D: Utmärkt redskap. Ett av de allra bästa som utarbetats för att mäta utveckling. Sättet att 

tänka kring läsutvecklig var revolutionerade när det kom. Har använt LUS i 25 år. På skolan 

har jag LUSAT samtlig nybörjare sedan 17 år tillbaka och ser hur barnen vid skolstart läser 

allt bättre. LUS är enkelt och kräver ett minimum av administration. Idag när lärare får 

dokumentera alltmer är det viktigt att vi bevarar det enkla och funktionella. LUS är ett 

pedagogiskt redskap som inte tagit formen av kontroll. 

 

Finns det några svårigheter med lus? Om ja, vad för svårigheter? 

D: Bedömaröverensstämmelsen kanske? Å andra sidan leder detta till intressanta pedagogiska 

diskussioner där vi tvingas sätta ord på det vi ser. Jag tror att det är svårare att bedöma 

punkter ju högre upp i läsutvecklingsschemat man kommer. Vi kommer aldrig att hitta exakta 

formuleringar för språklig förmåga då språket i sig självt är så svårfångat, mångtydligt och 

föränderligt. Vi får nog nöja oss med att ringa in det ungefärliga.  

 

Tycker du att handledningen är lätt eller svår att förstå? Förklara! 

D: Jag har inga som helst svårigheter att förstå handledningen. Den nuvarande varianten av 

handledning ger mer stöd än den förra. Trots många års erfarenhet kan jag än i dag gå in i 

handledningen och hitta förklaringar som jag tidigare inte tänkt på. 
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Jag har förstått att lus 18a kan tolkas på flera olika sätt. 

Har du någon gång placerat en elev på 18a? 

D: Nej, som specialpedagog har jag inga elever som läser så bra. 

Om ja, vad var det som gjorde att du placerade eleven där? Vilka tecken fanns? Hur 

resonerade du? 

Om nej, varför inte? Hur tänkte/ resonerade du? 

Vad tycker du om punkt 18a? hur är formuleringen, lätt, svår eller abstrakt? 

D: Lätt, det som jag möjligen hyser vissa tvivel om är detta att LUS är utarbetat för läsande av 

skönlitteratur i böcker som det går att bläddra papperssidor i. Jag ser att läsande idag försiggår 

på webben, i faktaböcker, tidningar, reklamblad – ja, andra former som kanske inte alltid 

täcks in av LUS. Inressant blir frågor som exempelvis ”Att sluka böcker” kan det idag betyda 

att sitta läsandes framför en dator flera timmar i sträck?  

Skulle handledningen för 18a kunna se annorlunda ut? Hur då? 
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Bilaga 3 
 

Intervju 1: 

Utbildad lärare sen 80-talet och jag har jobbat på samma skola hela tiden i åk 1-3. Först en 

förskoleutbildning och sen en påbyggnadsutbildning till lärare. 

 

Vad tycker du om LUS över lag? 

 B: Jag tycker lus är ett utmärkt hjälpmedel i skolan, dels ser man vad barnen kan och sen då 

utifrån det veta hur man ska gå vidare med varje barn utifrån hur barnen befinner utifrån i lus- 

schemat. 

 

Finns det några svårigheter med lus? 

B: Nej jag ser inga svårigheter jag tycker det är ett otroligt bra verktyg 

 

Tycker du att lärarhandledningen är lätt att förstå på alla punkter? 

B: Det är så här att jag gick en lusutbildning på 90-talet med Bo sundblad och den gav inte 

bara utbildning kring lus- schemat utan även arbetet runt om kring och synsättet. Det tycker 

jag är en brist idag att man inte har hela utbildningen, det kommer många nya lärare som ska 

börja jobba med lus och lusa barnen och det klarar att placera in eleverna i schemat men det är 

även viktigt att de har synsättet. Det är viktigt att utgår från vad barnen kan, det handlar inte 

om vad de inte kan utan det ligger på ett humanistiskt synsätt. 

Hur gör man bedömningen kring om en elev har nått 18a? Vad är det som gör att man 

sätter eleverna på 18a? 

 

B: I åk 3 om jag har så har jag 4-5 stycken som ligger på 18a, men en förutsättning för att få 

vara på 18a är ju ett intresse för böcker, de behöver i stort sätt ingen hjälp de har läst så pass 

mycket och de har en bokmängd, de har läst över säkert hundra böcker, de har kommit 

underfund med sitt läsintresse även fast det kan skifta. De har läst olika genrer och de har 

passerat minst en och de kan mycket om sig själva, de kan läsa mellan raderna de kan sätta sig 

in i boken utan hjälp från ngn vuxen. 
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Hur gör du rent konkret när du väljer att placera en elev på 18a? 

B: Det är en diskussion jag har med barnen, vad dem läser. Vi har många bokdiskussioner, 

och det största ämnet är just svenskan. Den stora käpphästen med läsandet, vi bara har 

biblioteket en till två gånger per vecka, inför varje bok som lämnas tillbaka får barnen berätta 

om boken och vad de tänkte på? De kan ställa frågor kring boken om de inte har förstått allt? 

Jag har 20 elever och jag tycker att jag känner dem ganska bra och att jag kan göra en bra 

rättvis bedömning vid placeringen i LUS. 

 

Vad tror du är svårigheten eftersom lärare gör så olika bedömning? 

B: Ja svårigheten kan vara att man inte är insatt och tittar i pappren och gör en snabb 

bedömning, jaha det är det som gäller för den punkten. Jag tror man behöver mycket mer 

runtomkring kunskap. 

 

Meningen med lus är inte att man ska göra en bedömning på det sättet, om lus- schemat ska in 

en eftermiddag då kan man inte tänka att, jag måste passa på att lusa barnen en eftermiddag. 

Det här är något som jag gör kontinuerligt, så när vi gör arbetet i klassen sitter jag ofta med 

lus- schemat framför mig och kan då utgå från barnet vad jag sett eller hört från tidigare. För 

mig är det så självklart! 

 

Efter en intervju jag hade igår så har jag upptäckt att det kanske inte är bara den 

punkten som är svår utan punkt 14 om sökläsning upplevdes som svår att bedöma? 

 

B: Fast den punkten är så pass lätt att lösa, jag ber eleven hämta sin bok och ge den till mig 

och sen råkar man tappa boken så att bokmärket åker ut, oj var är du någonstans? Då måste 

eleven hitta tillbaka till den sidan! Då handlar det om sökläsning. 

Jag använder även sus och skulle även vilja använda av mig av ett ma- schema som finns. Jag 

står ju för den här människosynen och det vore bra om det genomsyrade hela skolan, att man 

utgick ifrån vad barnen kan, för det ger en skjuts. Det ger än väldigt positiv människosyn att 

utgå från vad barn elever, människor kan överhuvudtaget. Det man inte kan vill man gärna 

dölja. 
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Jag gillar att jobba med läsning och jag brukar säg det, att alla ämnen är ett svenskaämne så 

det är inte bara svenskan som handlar om läsning utan även matematiken.  

Många ser läsning som enbart en teknik men det handlar inte bara om det, lite teknik är det 

men det handlar mer om en språklig förmåga, läsning är egentligen nedtecknat tal istället för 

att säga det så skriver du. Det är ju skillnad på det nedtecknade och det talade, jag behöver 

inte berätta lika utförligt vid en talad situation som vid en nedtecknad. Många saker är 

situationsbundet och det måste man ha klart för sig när man börjar läsa och skriva. Man hör 

direkt om en elev inte förstår vad hon läser för att läshastigheten går ner och sättet hon läser 

på.  
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Bilaga 4 

Intervju 2: 

Du kan ju berätta hur länge du har jobbat som lärare?! 

A: Ja, jag har jobbat sen 1979som förskolelärare, tills jag för 12 år sen flyttade över till skolan 

och började jobba med förskoleklass, sen följde jag med min förskoleklass till fritids, å då vart 

jag intresserad av lärarjobbet, å jag tyckte det var så roligt då jag fick göra så mycket när 

lärarna jobbade med annat så var det jag som fick ha klassen. Jag fick erbjudande om att gå en 

kvälls- lärarutbildning och den gick jag ut för 4 år sen. Så jag har vart färdig lärare nu i fyra 

år. Då hade jag klass samtidigt som jag pluggade då, jag hade även en mentor. Sen var jag 

ledig en dag i veckan som jag vek åt pluggandet. Så de var mina första elever, 

försökskaniner… stackare … å de går ut nian nu. Jag pluggade fem terminer totalt. 

Vad tycker du om lus överlag? 

A: jag tycker det är bra! Jag har jobbat mycket med lus och vi följer ju barnens läsutveckling 

genom att läsa lus boken, har lus diskussioner, vi pratar böcker och boktips med varann. En 

ständig dialog om vad som är en bra läsutveckling, jag tycker det är bra. 

Tycker du det finns några svårigheter med det?  

A: Ja, jag tycker det svårt just det med läsförståelsen, att det går bra att läsa en svår text rent 

tekniskt men vad har de förstått? Det är lite svårt, och man märker att en del har lite 

svårigheter när det kommer upp i åldrarna. 

Tycker du att handledningen till lus är lätt, svår, är den till ngn hjälp? 

A: ja det är den, jag går tillbaka och läser vad som står, och repeterar. När jag lusar barnen gör 

jag en bedömning om var de ligger just då. 

Har du någon gång placerat en elev på steg 18a? 

A: Nej aldrig, jag brukar stoppa vid 15, eftersom jag bara har upp till år tre. Det är först i 4:an 

som det är aktuellt. Jag anser inte att mina elever ens är å nosar på 18a trots att vissa slukar 

böcker. Jag anser att man måste ha läst många böcker innan och man måste bli den där 

bokslukaren först. 

Hur bedömer du att en elev har nått till 18a? jag kan tycka att det kan vara svårt att se! 

A: ja, jo det kan det vara men jag tycker ändå att man kan se om en flicka säger åå kan vi inte 

läsa, eller kommer med en ganska tjock bok. Om jag lyssnar på henne och hör att hon läser 

rätt och kan berätta vad hon läst då tycker jag att hon har blivit en bokslukare, men jag har 

aldrig iaf. Inte placerat en elev på 18a eftersom jag anser att de behöver en mängd.  

Vad tycker du om formuleringen kring 18a? 



40 
 

A: ja nä jag skulle nog inte ha några större problem att bedöma att en elev har nått dit, sen har 

vi haft en diskussion kring om dessa böcker på ca 100 sidor typ Bert eller Sune kanske är för 

enkla för att kunna nå 18a. sen när vi närmar oss 18b kan jag tycka att det blir svårare 

eftersom det ligger så mycket i elevens tanke. 

Jag tror att det är livsfarligt att bedöma en elev till 18a för tidigt. Mina elever är som högst 

steg 13. För sen kommer steg 14 sökläser och hitta snabbt och lösa uppgifter därför stoppar 

jag där. Jag tycker de behöver läsmängd innan de kan placeras högre men samtidigt är steg 15 

tystläser, ja nä det är svårt… den tycker vi nog är svårare och även nr16 men då brukar vi 

vända oss till slöjdlärarna och be dem bedöma hur eleven kan följa instruktioner osv.  

Tycker du att formuleringen kring 18a borde se annorlunda ut? 

A: ja nu efter den här diskussionen så kan jag nog tycka det. Mer / bättre förklarat för jag har 

väldigt svårt att tänka mig att en elev i åk 2 ligger på 18a. för innan man ska förstå innehållet i 

utländska filmer och natur program med hjälp av textremsan, så det finns ju så många saker, 

nä upp till 13-14 sen ska de ha läsmängd. 

Det är först på mellanstadiet som man kanske når dit, det handlar ju inte bara om att läsa 

skönlitterära böcker utan även faktaböcker. 

 

E: är först när de börjar läsa lite svårare böcker, de kan känna igen sig i personen, miljöerna 

händelserna mm. Jag utgår bra ifrån vad jag själv tycker… 

Hur gör du bedömningen att en elev ligger på 18a? 

E: det ser jag när eleven börjar läsa väldigt mycket, och är inne i böckerna och kan berätta 

innehållet, Men de har inte kommit ner på djupet det är först på 18b när de börjar säga sker 

som jag tror författaren menar det här eller han skrev om det här för han ville berätta om ex, 

ensamhet. Och det tycker jag man hör när eleven berättar. Är det ytligt då är det 18a men på 

djupet 18b. jag avvaktar innan jag sätter mina elever på 18a, för läser jag inte mycket då är jag 

kvar på 17, men om eleven läser väldigt mycket och har med sig mängder med böcker varje 

gång från biblioteket då tycker jag att man är på 18a. 

Jag skulle aldrig sätta en elev i åk 2 på 18a. Jag tror inte att man i åk två har nått den nivån. 

Man läser med ett helt annat flyt i åk 7 än åk 2. Man läser helt andra böcker det är mycket mer 

avancerat.  

Varför tror du att lärare gör så olika bedömningar? 

E: Jag tror det kan vara olika erfarenheter som spelar roll vid olika bedömningar. En elev i 

7:an borde ha nått en läs hastighet som inte går att jämföra med en åk 2. Jag kan inte tänka 

mig att det skulle vara likadant. Först är det avkodningen och sen är det förståelsen och sen är 
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det läshastigheten, för att du ska komma in på mellanstadiet måste du ha nått en vis 

läshastighet också och avkoda rätt. Jag är väldigt återhållsam med att sätta upp dem på 18a.  

Ett problem med att sätta upp dem för högt är ju att eleverna inte kommer klara av sina 

uppgifter.    
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Bilaga 5 
 

Intervju 5 

Kan du berätta vilka åldrar du har? Vilken utbildning/inriktning? Hur länge du har 

jobbat? 

Jag har en 4-9 utbildning och är inriktad på svenska, engelska och tyska och jag började jobba 

-96. Jag har jobbat på högstadiet hela tiden, egentligen heter det väl senare delen, men jag har 

haft väldigt få sexor under de åren jag har jobbat. 

Vad tycker du om lus? 

När jag läste på lärarhögskolan tyckte jag att lus var väldigt bra, jag tyckte det gav en väldigt 

tydlig bild av hur läsinlärningen går till, den skapar en förståelse för mig som lärare vilka steg 

man går men sen tappar man bort det lite, de flesta elever som kommer till mig kan redan läsa 

och de flesta läser väldigt bra. Jag tycker lus är ett bra redskap fram till 18a, som är väldigt 

användbart i skolan och jag har fått en tydligare bild av att det är ett bra redskap nu när jag 

fått egna barn för jag har en son som är nio som jag kan följa i utvecklingen. Det är ett tydligt 

redskap för de lägre åldrarna. Men för mig som jobbar med de högre åldrarna använder jag 

inte lus i det dagliga arbetet, när barnen har lärt sig att läsa flytande och klarar av studierna på 

ett bra sätt är det inte jätte intressant, eftersom placeringen på lusskalan inte har något med 

betyget att göra. Det är inget som säger att du måste ligga på 18b eller 18c för att få betyget 

VG i svenska egentligen. 

Man har en ganska stor rätt till hjälpmedel, bok och band så du kan ju fortfarande förstå en 

text ganska bra, utan egentligen läsa den flytande där tycker jag det fattas litegrann just att det 

finns elever som har förmågan att tänka kring texter och se mellan rader och sådär även fast 

de inte är flytande läsare så kan de få det genom bok och band och att de inte har den här 

lustläsningen så hör det inte riktigt ihop tycker jag. Det finns väldigt många smarta elever som 

inte läser en massa böcker men som får en massa information från annat håll också. 

Då tycker du att man ska kunna göra bedömningen utifrån annat material också, som 

internet, tv och media? 

Ja och filmer 
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Jag har hört det även från andra lärare och framförallt lärare som du som jobbar med 

lite högre åldrar och jag har även pratat med specialpedagoger som upplever samma 

sak. Varför ska det vara just skönlitterära böcker som ska innefatta den bedömningen. 

Tycker du det finns några svårigheter med LUS? 

Svårigheter?! Jag tycker ju egentligen att LUS var allra bäst som redskap för oss i arbetslaget 

när vi satt ner tillsammans och lusade varje elev för då fick man en helhetsbild av eleven. 

Men det är alltid en svårighet att hitta tid tillsammans och speciellt på högstadiet då det är 

lärare från olika arbetslag som undervisar just min klass tillexempel att få denhär tiden. Jag 

tycker just att de gånger vi har suttit ner och lusat eleverna tillsammans alla lärare det är då 

det har varit meningsfullt. På högstadiet krävs det att man hittar tid till det och det tycker jag 

är en svårighet. Och sen så är det ju återigen många elever som inte klarar av sina… som inte 

når godkänt i olika ämnen och det beror inte alltid på själva läsningen utan det är så många 

andra problem, de är skoltrötta eller skolkar, hemmasittare och andra sociala problem. Och då 

säger luspunkten egentligen inget, vi har elever som ligger på 18b men som inte klarar av sina 

studier i alla fall, och det är viktigt att inte bara titta på den utan det finns så mycket annat. 

JA det är ju sådant jag inte tänker på som ska jobba med yngre elever eftersom den 

problematiken inte finns på samma sätt. 

Tycker du att lärarhandledningen som finns är lätt, svår eller abstrakt kanske?  

Nä, jag tycker den är ganska lätt å förstå vi har ju haft … jag hade ju lus på lärarutbildningen 

men det är ju ganska många år sen… men sen har vi haft här i kommunen utbildning där vi 

har läst och gått igenom handledningen och komplementet som finns. Jag tycker det är ganska 

tydligt, men det kanske är, jag är svenskalärare och har jobbat med läsning hela tiden. Och det 

är ju också intressant på denhär skolan att det inte alltid är svenskaläraren som lusar, det är 

många olika klassföreståndare och det kan ju vara väldigt olika. Ja jag har svårt att se att alla 

lärare har rätt bild av hur varje elev läser och ändå sitter de och lusar, och där kan man ju se 

vad de tittar på, hur stämmer det med verkligheten? Sen är det viktigt att man på varje skola 

bestämmer vad man tolkar in i dem här punkterna, för det märker man ju att det är olika. Jag 

hade faktiskt ingen aning om att man i den här kommunen har sagt att efter årskurs sex ska 

man ligga på 18a, och det är många elever ändå som inte… inte många elever men det finns ju 

elever som precis når 18a när de går ut år 9. Men det är ju enligt min tolkning, att punkt 18c är 

väldigt få som hinner hamna på egentligen. Och det är också så att det bli ett litet harv 18a, 
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18b och 18c och just sitta och diskutera om eleven ligger på b eller c det känns nästan lite 

lyxigt att använda den pedagogiska tiden till att sitta och fundera på om det är b eller c. Jag 

tror att en sådan elev klarar sig väldigt bra ändå. 

Jag är ju här idag för att jag håller på och gör en undersökning kring 18a? eftersom det 

har visat sig att lärare gör lite olika bedömning kring just den punkten 

Har du någon gång placerat en elev på 18a?  

Många elever! 

Hur gjorde du då rent konkret? 

Jo, det handlar ju om att jag gör olika prov, läsförståelse, det kan vara att jag läser högt. Det 

kan vara att dem får läsa skönlitteratur men även fakta litteratur som jag tycker en elev i den 

årskursen ska kunna läsa och förstå. Och sen får de ju skriva och då tycker ju jag att som 18a 

så ska man ju kunna läsa och förstå det viktigaste i den här texten som jag har gett dem. 

Ålderadekvat när jag får dem i årskurs 7 så får de texter som är skrivna för barn/ ungdomar i 

den åldern. Oftast handlar det om en person i samma ålder då känner jag att det här kan dem 

relatera till, det här är deras verklighet det här handlar om en tjej som går i sjuan då är det 

deras verklighet och då borde de också kunna förstå den verkligheten och kunna återberätta 

det viktigaste i texten, det tycker jag är 18a. Inte att läsa mellan raderna det är mer 18b. Man 

kan berätta vad författaren menar med texten osv. 

Sen om eleven är en läsare som läser alla Harry Potter böcker på rad eller alla vargbröder 

böckerna. Det är klart man kan se men det är inte alltid så lätt att avgöra, då kan man ju bara 

gå på om man frågar och sitter ner och pratar med dem. Men om jag inte ständigt ser dem 

med böcker i hand kan jag ju inte veta utan det är ju bara själva läsförståelsen jag kan 

bedöma. Det är precis som med ett betyg, hur eleven får sina kunskaper i läsförståelse spelar 

ju egentligen inte mig någon roll jag vill ju bara att de ska nå de målen som finns. Så känner 

jag. För att få bli placerad på 18a krävs även en större erfarenhet inte bara att man läser Harry 

Potter, man behöver en bredare läsning.  

Det är rätt så knepigt eftersom det känns som att vissa punkter kommer i fel ordning. 

Jag tror att punkter som nr 17 (läser tv-text) kommer väldigt tidigt idag eftersom det är en del 

av vardagen och det är ganska vanligt. 
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Det är ju som med sökläser det är ju ganska svårt, och det gör ju jag på högskolan och 

kan tycka det är halvsvårt emellanåt. 

Ja och sen är det ju, vad typ av text gäller det? Är det en kort text om igelkotten och så ska du 

se hur lång är den då går det nog ganska hyfsat, men i år sju att sökläsa vad är enzymer i en 

No- bok det är ju betydligt mycket svårare när det är så mycket text. Det är ju det man kan 

känna är bristen ibland.  

Lustläser, här har man ju gett ex. som Sune och Bert. Bertböckerna är ju ganska avancerat 

innehåll egentligen, om man lägger den i årskurs två t.ex. här handlar det ju om sex och 

relationer. Det är intressanta exempel egentligen! Jag tycker ju att LUS är ett jättebra redskap 

och då framförallt för de lägre årskurserna, det är ju min skyldighet att jag som senare års 

lärare vet vad de har jobbat efter, men det är klart att ibland när jag får lusbedömningar från 

tidigare år, säga att jag tar över en årskurs sex, man blir konfunderad när vissa elever ligger på 

18a, b, c. Ligger de på c då blir jag väldigt förvånad då förväntar jag mig något exceptionellt 

av den eleven, en väldigt varierad läsning och en väldigt god förmåga att svara och ge bra 

kritik. 

Finns risken då att du sätter för höga krav på den eleven? 

Nä, eller nä, jag ska vara ärlig och säga så här, när jag tar emot nya elever vill jag veta så lite 

som möjligt och de svaga eleverna får man veta väldigt mycket om, men vi sitter inte vid 

överlämningar och diskuterar det här är en 18c. Därför ser jag inte lusningen förrän jag själv 

ska göra lusningen första gången på terminen och då kanske man reagerar på en lusning. Nu 

får ju eleverna sällan veta hur de ligger på LUS- schemat, i alla fall inte på högstadiet. Det är 

ju bara ett redskap för oss internt och kanske ett sätt att visa här är den här sjuan där har vi 

flera stycken som ligger på luspunkt 15 ibland 13-14. Det är ett sätt för oss att visa för våra 

chefer att vi behöver resurser för den här eleven. Internt redskap vi använder det inte vid 

utvecklingssamtal eller liknade. 

Vad tycker du om punkt 18a? 

Det är ju just det här (pekar på schemat), lustläser, för det är ju som sagt en hel del elever som 

jag tror lustläser på mellanstadiet, men som sen tappar det där. Och man kan ju inte sänka en 

elev tycker man ju. 
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Det skulle ju kunna vara så att dessa elever lustläser fast på internet, olika spel mm. 

Ja visst, och man får inte glömma att titta på film t.ex. eftersom det skapar tankar, de får 

reflektera och sådär. Som jag sa tidigare så har inte luspunkterna så mycket med betyget att 

göra så därför så tror jag att… mina tankar är att man läser en text som man förväntar sig att 

en 13 åring ska kunna, ta ut det viktigaste och förstå det viktigaste och framförallt orka läsa 

hela texter och inte tappa orken efter ett tag. Då känner jag att det är 18a. Men det är givetvis 

en punkt som skapar många diskussioner. Jag vill också säga det att jag tycker LUS är 

intressant och jag var också LUS ansvarig för de senare åren på den här skolan och jag har 

deltagit i de här föreläsningarna som har varit inom kommunen. Men det finns ju ett ganska 

stort motstånd mot LUS, och framförallt på högstadiet. Det är många som tycker att man får 

för lite tillbaka och det lönar sig inte, och det framförallt på högstadiet. Jag vet att det finns 

skolor inom länet där man har valt att lägga bort LUS efter år sex. Men jag tycker det är allra 

bäst när man kan få till den här diskussionen där man får en helhetsbild av eleven. För det kan 

ge en, hur ska vi gå vidare med den här eleven?! Hur kommer det sig att den här eleven som 

aldrig läser något, kan läsa dessa svåra instruktioner på slöjden och av det gör något. Vad kan 

vi få ut av den informationen hur ska vi gå vidare? Då tycker jag att LUS är ett jättebra 

redskap. För oss är det lite så att har man nått 18a då har man kommit i mål! Jo men på något 

vis så klarar man ju av att lära sig de texter som krävs. 

Efter detta handlar det ju nästan bara om en mängd böcker! 

Ja det är klart att det är många elever som klarar sig ganska bra, det finns möjligheter att på 

nätet få so böcker med ljud och finns viljan då och man har fått hjälp så är det ganska många 

som hittar lösningar och klarar sig. 

Det är jätte svårt! 

Skulle handledningen kunna se ut på något annat sätt? 

(en lång tystnad) 

Många skulle säker säga att man skulle vilja ha litteraturförslag för olika årskurser. Eller att 

man… det här med lustläsning vad innebär det? Och sen ge exempel på det… ja… jag tror att 

är allt uppskrivet då skapas inte de här pedagogiska samtalen som trots allt är ganska viktiga. 

Det är lite som betygskriterierna man tycker det är lite flummig er vad de nu är men de skapar 

trots allt en hel del bra diskussioner. Jag tror att man måste kunna lita på sin proffesionalitet 
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också men uppenbarligen är det som du säger att det finns elever i årskurs två som ligger på 

18a. Risken är ju att om man som lärare placerar en elev på 18a i årskurs två, att man lutar sig 

tillbaka och tycker nu är eleven i hamn, det finns en risk att man missar en hel del faktiskt. 

Det är ju så mycket text, och man får ju inte glömma det, det är ju inte bara vargbröder utan 

det är ju faktatexter, tidningsartiklar, krönikor, nyheter. Det är viktigt att kunna läsa och förstå 

men även vilja läsa olika texter det tycker jag är viktigt. Bara för att man lustläser Bert så kan 

man inte placera på 18a. Finns ingen vilja att läsa någonting annat än serier då är frågan är 

man på 18a då? Man ska ju kunna läsa olika texter. 

LUS är ingen stor del utav mitt arbete i alla fall, det inget jag ägnar jättemycket tid åt. Jag har 

inte det här schemat (pekar på lusprotokollet) framme, eller på min arbetsplats och sitter och 

fyller i det gör jag inte. Om jag är inne och ändra i schemat så är det oftast bara 2-3 stycken 

som jag ändra eller flyttar på. Oftast är eleverna kvar på samma punkt 18a- 18b. 

 

Tack snälla för att du ville ställa upp, det är så kul att få olika åsikter, så tack för din 

tid. 
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Bilaga 6 
 

Lista på bra litteratur tänkt för punkt 18a. Böckerna är även graderade beroende på 

hur bra de är. Obs! endast ett urval från listan.  

Aixeen, Jean Spökhistorier sådär 

Arrigan, Mary Baldurs grav bra 

Brashares, Anna Systrar i jeans bra 

Coorney, Caroline B Vampyrens gåta bra 

Coorney, Caroline B Vampyrens gåva jättebra 

Dahl, Roald Den fantastiska räven bra, rolig 

Defoe, Daniel Robinson Crusoe bra, spännande 

Olsson, Jacobsson Plugghästen Sune ganska bra 

Mfl. 

Rowling, JK Harry Potter, m.fl. superbra 

Scott, Walter Ivanhoe bra  

Stark, Ulf Min vän Percys magiska… jättebra  

 

m.fl. 
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