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Assessment of the level of the pupils´ knowledge and understanding are important parts of 

teaching. There are diverse ways to do this and many different tools to use.  

 

The purpose of this study is to explore, through qualitative interviews, how five teachers work 

with assessment. The focus lies on both how they work with assessment in general and how 

they use the assessment tools called »LUS» and »Nya språket lyfter!». The pupils´ 

participation in their own education is an important part of the Swedish curriculum, which is 

why the study also focuses on how the informants work to enable the pupils´ participation in 

the assessment and in their education. 

 

The informants all think that both assessment and the pupils´ participation in the assessment 

are important, since teaching is easier when the pupils are aware of what they need to know 

and learn. Many of the informants express that time is an issue when it comes to making the 

assessment trustworthy. They need to have time to discuss assessment and the interpretation 

of the curriculum with colleagues, which is not always possible. In spite of this hurdle most of 

them think that they enable their pupils´ participation and that an assessment tool is an 

important aid that both furthers this and makes assessment easier and more trustworthy.  
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1. Inledning 

I denna inledande del avser jag beskriva bakgrunden till examensarbetet samt redogöra för 

relevanta delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). 

1.1 Inledning och bakgrund 

Detta examensarbete har för avsikt att undersöka hur pedagoger i årskurs 1-3 arbetar med 

formativ bedömning i svenska och hur elever görs delaktiga i bedömningen utifrån de två 

bedömningsstöden »Läsutvecklingsschema» och »Nya språket lyfter!».  

 

Bedömning är en stor del av en lärares arbete. En förutsättning för bra och meningsfull 

undervisning är att läraren har en uppfattning om på vilken nivå varje enskild elev ligger, vad 

hen förstår samt vad hen behöver utveckla. Genom bedömning kan läraren upptäcka detta och 

sedan anpassa undervisningen därefter. Av denna anledning är jag intresserad av hur man kan 

arbeta med bedömning i svenska generellt, då det endast har tagits upp flyktigt under min 

lärarutbildning. Dessutom är jag mer specifikt intresserad av hur man kan arbeta praktiskt 

med de båda materialen utifrån hela den svenska kursplanen, som omfattar läsa, skriva, 

lyssna, tala och samtala. Något som är starkt relaterat till bedömning och som tas upp i Lgr11 

samt i litteratur och forskning kring bedömning är elevens delaktighet i bedömningen, 

undervisningen och i sitt eget lärande, varför även detta kommer utgöra en del av studien. 

 

Under praktikdelen av min utbildning har flera lärare talat om just »Läsutvecklingsschema» 

och »Nya språket lyfter!» som bra material att bedöma svenskämnet utifrån, vilket är 

anledningen till att jag valde ut dessa två till min studie.   

 

»Läsutvecklingsschema» (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, Allard & Askeljung 2003), 

innehåller endast bedömning av läsförmågan hos elever. Det andra materialet »Nya språket 

lyfter!» (Skolverket 2012a) behandlar alla delar i den svenska kursplanen: läsa, skriva, lyssna, 

tala och samtala. Detta borde, enligt min åsikt, bidra till att fler skolor använder sig av »Nya 

språket lyfter!» framför »Läsutvecklingsschema». I och med detta är det intressant att höra 

vad verksamma pedagoger tänker och tycker om bedömning samt huruvida man använder sig 

av ett eller båda dessa material och hur det görs. För att få fram detta kommer jag använda 

mig av intervjuer med pedagoger, vilket jag menar ger studien en viktig verklighetskoppling 

kring bedömning och delaktighet.  
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1.1.1 Bedömning och delaktighet i Lgr11 

Lgr11 är ett viktigt dokument för alla som arbetar i skolan, där det bland annat framgår att 

läraren löpande ska utvärdera elevernas utveckling och redovisa det både muntligt och 

skriftligt till både elev, vårdnadshavare och rektor (Skolverket 2011a, s. 18). Denna 

utvärdering kopplar jag till bedömning i den betydelse som används i denna uppsats. I Lgr11 

(Skolverket 2011a, s. 15) lyfter man även fram vikten av ”att elever får[…]inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll” samt att inflytandet ”ökar med stigande 

ålder och mognad”. I begreppet ”elevens inflytande” tolkar jag in elevens delaktighet, då jag 

anser att inflytande förutsätter delaktighet. Vidare framgår i avsnittet Skolans värdegrund och 

uppdrag (2011a, s. 8) att eleven och dess vårdnadshavare har rätt att av skolan få reda på vilka 

mål eleven har att uppfylla, vilka skyldigheter och rättigheter både eleven och dess 

vårdnadshavare har samt vilka krav som skolan ställer på eleven. Några former för att 

förmedla detta är bland annat genom utvecklingssamtal och i elevens individuella 

utvecklingsplan (ibid.).  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur pedagoger säger sig arbeta med formativ 

bedömning i svenska i årskurs 1-3 och hur de menar att de gör eleven delaktig i bedömningen 

utifrån bedömningsstöden »Läsutvecklingsschema» och »Nya språket lyfter!» 

 

De frågeställningar studien utgår från är följande: 

- Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med bedömning i svenska i årskurs 1-3 och 

vilka anger de är orsakerna till detta arbetssätt? 

- Hur beskriver pedagogerna att de använder »Läsutvecklingsschema» respektive »Nya 

språket lyfter!»? 

- Hur beskriver pedagogerna att eleven görs delaktig i bedömningen?  

3. Användning av bedömningsstöd 

Av Lgr 11 (Skolverket 2011a, s. 227) framgår de kunskapskrav som föreligger för elever i 

svenska i slutet av årskurs 3. Dock är det så att utvecklingen av barns språkliga förmåga inte 

nödvändigtvis följer förutbestämda steg eller sker inom samma tidsram (Skolverket 2012a, s. 

7, Lundberg & Herrlin 2005, s. 5ff). För att underlätta för lärare att fånga upp de elever som 
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stannar av i sin språkliga utveckling eller inte utvecklas i den takt man kan förvänta sig finns 

olika hjälpmedel med vilka man analyserar och bedömer elevernas kunskaper och förmågor i 

ämnet svenska (Lundberg & Herrlin 2005, s. 5). Det man i skolor kan använda för att göra 

just detta kallas bland annat för analysverktyg, bedömningsmatriser, diagnosmaterial, 

diagnosinstrument, bedömningsmaterial, utvärderingsmaterial och kartläggningsmaterial mm. 

Jag kommer genom hela denna uppsats att benämna sådana hjälpmedel bedömningsstöd. De 

jag har stött på under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning är »Nya språket 

lyfter!» och »Läsutvecklingsschema» och det är dessa jag kommer fokusera på i relation till 

bedömning och delaktighet både i intervjuerna och i uppsatsen i stort. Nedan redogör jag för 

dem båda. 

3.1 Läsutvecklingsschema 

Studiens ena bedömningsstöd »Läsutvecklingsschema» kallas oftast av lärare för »LUS». 

Bedömning av elevens läsförmåga utifrån »LUS» kallas ofta för ”lusning” eller att man 

”lusar” eleverna, vilket även är hur det benämns i intervjuerna. Jag kommer därför 

fortsättningsvis kalla bedömningen utifrån detta material just så. 

 

»LUS» utvecklades första gången 1979-81 av läraren Margret Rudqvist och läsforskaren Bo 

Sundblad, utifrån ett projekt kring läsning och läsinlärning, vilket finansierades av 

Skolöverstyrelsen (Allard & Sundblad 2008). År 2001 gav man ut en uppdaterad version i och 

med boken Nya Lusboken (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001), med vissa förändringar och 

omformuleringar. Detta gjordes med anledning av tidigare kritik mot vissa språkliga 

formuleringar i det gamla materialet, för att bättre stämma överens med den då nya läroplanen 

Lpo94 samt för att matcha ny forskning kring barns läsutveckling (ibid. s. 3 & 53). Ytterligare 

en bok gavs ut 2003, Komplement till Nya Lusboken (Allard & Askeljung 2003), då man såg 

ett behov av att förtydliga vissa delar i Nya Lusboken och för att ge tips och råd för att öka 

bedömaröverensstämmelsen bland de lärare som använder materialet.  

 

Tanken med »LUS» är inte att ge lärare metoder för läsundervisning utan att hjälpa dem att 

synliggöra barnets läsutveckling. Som hjälp i detta finns i Nya Lusboken (Allard, Rudqvist & 

Sundblad 2001, s. 153) ett protokoll där läraren fyller i på vilken punkt hen anser att eleven 

ligger ett specifikt datum (bilaga 1). Utgångspunkten är att läraren lyssnar, iakttar eller pratar 

med eleverna och sedan noterar på protokollet vad hen har hört och sett. Vidare kan det vara 

bra att ta hjälp av någon som är mer erfaren av ”lusning” i början, så bedömningen och 
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placeringen i protokollet blir rättvisande (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 53,129). I 

förlängningen tänker man att en sammanställning av ”lusningen” av en hel klass eller en hel 

årskurs kan diskuteras i lärarlaget. Man tänker att denna öppenhet medför att alla lärare är 

delaktiga och att diskussioner kan uppkomma som i sin tur leder till större 

bedömaröverensstämmelse (ibid. s. 132f). Sammanställningen kan även lämnas till 

skolledningen, som därefter kan omfördela resurser till de klasser där behov finns (ibid. s. 

141).  

 

Själva analysen av elevens läsförmåga sker utifrån läsutvecklingsschemats 19 punkter, vilka 

delas i tre olika faser: utforskande, expanderande och litterat läsning (se bilaga 2). 

Läsutvecklingsschemat med punkterna samt LUS-protokollet finns endast i Nya Lusboken 

(Allard, Rudqvist & Sundblad 2001), som dessutom innehåller tips och råd till bedömaren, för 

att hjälpa hen att upptäcka när eleven uppnått en viss punkt. Den första fasen består av 

punkterna 1-12 och under denna fas lär sig barnet strategier för att bli goda läsare (ibid. s. 54). 

När eleven börjar i årskurs 4 bör hen kunna läsa flytande (ligga på punkt 15), för att utan 

problem kunna delta i undervisningen (ibid. s. 141).  

 

Det är läraren med huvudansvaret för svenskan som ska göra bedömningen, då kunskapen 

man får vid ”lusningen” inte enbart rör vilken punkt eleven borde placeras på, utan även 

annan viktig information rörande elevens läsning kommer fram. Information som är svår att 

överföra till någon annan och kan gå förlorad om det sker (Allard, Rudqvist & Sundblad 

2001, s. 134). Ingenstans i Nya Lusboken framgår om tanken är att eleven ska göras delaktig i 

”lusningen” genom återkoppling utifrån vilken punkt den ligger på eller liknande. Däremot 

framgår att läraren med hjälp av till exempel ljudupptagning vid ”lusning” kan visa eleven hur 

läsningen har utvecklats sedan senaste bedömningstillfället (ibid. s. 134). 

 

Ett bedömningsstöd ska enligt Nya Lusboken (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 143) 

kunna svara på följande två frågor för att vara användbart: 

1. Vilken kunskapsnivå befinner sig eleven på? 

2. Vilken miniminivå ska eleven ha nått när en kurs eller årskurs är slut?  

Dessa två krav anser författarna att »LUS» uppfyller.  
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3.2 Nya språket lyfter! 

»Nya språket lyfter!» är ett stöd vid bedömning i svenska för årskurs 1-6 och svenska som 

andraspråk i årskurs 1-7, som bygger på att läraren gör löpande observationer i 

undervisningen och uppmärksammar elevens utveckling i hela svenskämnet: läsa, skriva, 

lyssna, tala och samtala (Skolverket 2012a, s. 7f). Materialet hette från början ”Språket lyfter” 

då det utvecklades på uppdrag av Skolöverstyrelsen år 1982, men uppdaterades och fick det 

nya namnet år 2004. Ytterligare en uppdatering skedde 2011 för att anpassa materialet efter 

den nya läroplanen Lgr11 och igen år 2012, då det utökades från årskurs 1-4 till 1-6.  

 

Bedömningsstödet består av flera olika delar. Den första är en lärarhandledning (Skolverket 

2012a), som innehåller forskning kring läs- och skrivutveckling samt en utförlig genomgång 

av olika observationspunkter, vilka rör samtliga delar av den svenska kursplanen. I huvudsak 

fokuserar materialet på barnets läsutveckling, men man tänker att läsning och skrivning går 

hand i hand. Av denna anledning stäms områdena läsa och skriva av genom en skala från 1-4 

och avstämningspunkter från A-F, vilka är inriktade mot kunskapskraven för årskurs 3 

(punkterna A-C) respektive årskurs 6 (punkterna D-F) (Skolverket 2012a, förord). När eleven 

exempelvis har gått igenom punkterna A:1-A:4 menar man att hen ”har knäckt läskoden och 

visar förståelse för innehållet”, vilket framgår av avstämningspunkt A (Skolverket 2012a, s. 

8). Vad gäller de andra delarna av svenskan tänker man att utvecklingen är skild från läsa och 

skriva, då den inte sker på samma stegvisa sätt. Av denna anledning har man gällande lyssna, 

tala och samtala inga sammanfattande avstämningar, utan endast ett antal punkter genom 

vilka eleven och läraren tillsammans kan stämma av vilka delar eleven behärskar. Samtliga 

punkter framgår på elevens eget observationsschema, som komplettererar lärarhandledningen. 

På detta kan man följa utvecklingen utifrån ovan nämnda punkter (se bilaga 3).   

 

Enligt lärarhandledningen (Skolverket 2012a, s. 8f) är tanken med observationsschemat att 

eleven ska få syn på sin egen utveckling inom alla områden i svenskämnet. Man påpekar 

vikten av att läraren förklarar och går igenom de olika punkterna i schemat tillsammans med 

eleven och tanken är att läraren tillsammans med eleven gör en avstämning av hens förmågor 

en gång per läsår. Observationsschemat ska även kunna användas vid utvecklingssamtal 

mellan lärare och förälder samt vid arbetet med elevens individuella utvecklingsplan (IUP) 

(ibid.). 
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Till materialet finns också en studiehandledning (Skolverket 2012c) med diskussionsfrågor 

genom vilka man enskilt eller i lärarlaget kan synliggöra olika delar av sin undervisning och 

på så sätt förbättra bedömningen. Syftet med studiehandledningen är vidare att vägleda 

läraren i bedömningen och i arbetet med diagnosmaterialet samt under arbetet med elevens 

IUP (2012c, s. 3).  

 

Bedömningsstödets alla delar är möjliga att ladda ner från Skolverkets hemsida (2013). Man 

kan även beställa tryckta versioner av dem, till en viss kostnad. 

3.3 Skillnad mellan bedömningsstöden 

Studien handlar om bedömning av alla delar i den svenska kursplanen: läsa, skriva, lyssna, 

tala och samtala. »LUS» tar endast upp läsning medan »Nya språket lyfter!» utöver 

läsutvecklingens olika faser även har med de andra delarna i svenskämnet i bedömningsstödet 

och observationsschemat. Tanken är att genom intervjuer med lärare belysa denna skillnad 

och bland annat få information om hur de arbetar med bedömning av de andra områdena, i de 

fall de använder sig av »LUS». 

4. Teori  

Utifrån studiens syfte har jag valt ut relevant teori relaterad till bedömning, i första hand 

formativ bedömning, samt teori kopplad till hur man kan göra bedömningen tillförlitlig. En 

viktig del i bedömningen är elevens delaktighet, vilken förutsätter att läraren agerar på ett sätt 

som främjar detta, till exempel genom ständig återkoppling. Dessa bitar redogör jag närmare 

för nedan.   

4.1 Bedömning  

Den brittiske professorn Dylan Wiliam (2011, s. 1) anser att bedömning är ”bryggan mellan 

undervisning och lärande” samt att bedömning är det enda sättet att ta reda på om 

undervisningen är lyckad. Enligt Astrid Pettersson (2007, s. 11), professor i pedagogik, är 

vad, hur och varför viktiga frågor när det gäller bedömning. Hon anser att man bör ta reda på 

vad man ska bedöma, hur bedömning ska ske samt varför man ska bedöma. Vidare tar hon 

upp att bedömning sker på tre olika sätt: av lärande, för lärande och mot lärande (ibid.). I 

huvudsak nämns de två första typerna i litteratur och forskning rörande bedömning - av 

lärande och för lärande. Bedömning av lärande kallas även summativ bedömning. Christian 

Lundahl (2011, s. 11), lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, förklarar detta som en 
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sammanfattning av en elevs kunskapsnivå i förhållande till något, till exempel en norm eller 

ett betyg. Bedömning för lärande, även kallad formativ bedömning, innebär att den som blir 

bedömd är involverad. Av denna anledning måste bedömningen vara möjlig att diskutera och 

även möjlig att återkoppla till eleverna (Pettersson 2007, s. 11ff). Det är den sista typen av 

bedömning mitt examensarbete kommer att fokusera på.  

 

Formativ bedömning ställer enligt Pettersson (2007, s. 13) krav på en medvetenhet om olika 

aspekter: vad styrdokumenten säger, var eleven befinner sig kunskapsmässigt, vikten av 

undervisningen för elevens lärande, bedömningens roll för lärandet, vad som är väsentligt att 

undervisa om och även bedöma m.m. Lundahl (2011, s. 12) menar att bytet av fokus från 

enbart kunskapsmätning genom summativ bedömning till att hjälpa eleverna att utveckla sina 

kunskaper, genom formativ bedömning ökar deras intresse och engagemang. 

 

Clas-Uno Frykholm (2007, s. 107ff), filosofie doktor i pedagogik, kopplar bedömning till 

tidig upptäckt av svårigheter av olika slag. Han anser att testning av alla barns läs- och 

skrivförmåga i början eller slutet av varje årskurs är onödig, då det inte ger lärarna 

information om vilka problem eleverna har eller vad de beror på. Snarare utgör det en 

sammanfattning av elevens kunskaper som möjligtvis kan vara värdefull information till 

ledning eller politiker, men inte nödvändigtvis är något lärarna behöver för att anpassa sin 

undervisning. Han betonar istället vikten av att man som lärare observerar eleverna löpande i 

verksamheten för att synliggöra deras strategier, upptäcka eventuella svårigheter på ett tidigt 

stadium och sätta in hjälpåtgärder (ibid.) 

4.2 Tillförlitlighet i bedömning 

För att kunna hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper krävs att läraren känner till hur 

bedömning bäst sker. En lärare förväntas även kunna redogöra för hur bedömningen av 

enskilda elevers kunskaper och förmågor har skett, dels för eleven själv, men även för 

föräldrar, andra lärare och ledningen. Av denna anledning är det viktigt att man har ett 

tillförlitligt material att utgå ifrån. En förutsättning för detta är, enligt Lundahl (2011, s. 72ff), 

att lärare både lär sig att bedöma samt blir medvetna om vad de ska bedöma. För att detta ska 

vara möjligt måste de få omfattande fortbildning, avsatt tid för planering och omstrukturering 

av undervisningen, en satsning på samarbete inom lärarlaget samt tid för att prova nya 

bedömningstekniker, anser han (ibid.)  
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Hur säker är då bedömning när det gäller att avgöra vad en elev kan och inte? Enligt Anders 

Jönsson (2011, s. 52), docent i utbildningsvetenskap, kan en bedömare aldrig vara helt 

objektiv, då bedömningen i sig förutsätter en tolkning av någons prestation. Det är därför bra 

om ytterligare en person är delaktig i bedömningen antingen genom att någon annan tittar 

igenom elevens ”material” eller att man diskuterar sin bedömning med en kollega, då detta 

kan öka noggrannheten och tillförlitligheten (ibid.). Även Lundahl (2013) anser att man bäst 

upptäcker vad i en bedömning som kan användas för att utveckla både sin egen undervisning 

och elevens lärande när flera lärare arbetar tillsammans kring bedömningsfrågor. Den tid det 

tar att utveckla metoder för att göra bedömningen till en naturlig del i undervisningen tjänar 

man i slutändan in då eleven successivt blir bättre på självbedömning. Dessutom blir man 

själv säkrare med tiden, menar han (ibid.) 

 

En annan del som kan påverka tillförlitligheten i bedömningen är att elevens kunskaper mäts 

på olika sätt, utifrån olika tillfällen. Om de olika bedömningarna ger samma resultat är de 

tillförlitliga, menar Jönsson (2011, s. 52ff). Även konkreta exempel eller beskrivningar av 

olika prestationer som motsvarar skilda nivåer av kvalitet gör bedömningen bättre och säkrare 

(ibid.). Ett sätt att mäta kunskaperna på olika sätt och samtidigt få med konkreta exempel är, 

enligt Jönsson (2011, s. 66ff, 70), att använda sig av bedömningsmatriser. Kriterierna för när 

man uppnått ett mål blir på detta sätt tydligt. Dessutom medför matriserna att bedömningen 

sker likartat för alla elever oavsett vem som bedömer prestationerna, menar han. Dock är en 

viktig förutsättning för ett bra bedömningsarbete att man arbetar aktivt med matriserna inom 

arbetslaget och diskuterar vad till exempel kriterierna och nivåerna innebär i praktiken. 

Genom återkoppling med matrisen som utgångspunkt kan sedan eleven få reda på var den 

befinner sig och vart den ska (ibid., s. 91). 

4.3 Återkoppling och delaktighet 

Professorerna John Hattie och Helen Timperley (2007, s. 81) förklarar begreppet återkoppling 

som information någon (till exempel en lärare, klasskamrat eller förälder) ger rörande delar av 

en persons prestation eller förståelse. Återkopplingen är, vilket nämnts ovan, en viktig del i 

den formativa bedömningen. Lundahl (2011, s. 127) anser att återkoppling till och med är 

kärnan i bedömning, då den möjliggör för eleven att vara delaktig i sitt lärande. I likhet med 

detta menar Pettersson (2007, s. 18) att en framgångsrik bedömning är avhängig av hur 

delaktig eleven tillåts vara. Hon anser vidare att det i bedömning krävs att läraren och eleven 

tillsammans tittar både på elevens arbete och på hens förmågor utifrån hur det ser ut vid 
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bedömningstillfället, men även blickar framåt med sikte på vilka kunskaper och kvaliteter 

som kan utvecklas (ibid.). Detta kan liknas vid vad Lundahl (2011, s. 127ff) benämner 

”framåtsyftande återkoppling”, där fokus ligger på elevens fortsatta lärande. Lundahl anser att 

återkopplingen måste vara integrerad i undervisningen och lämnas löpande för att vara 

meningsfull. En återkoppling av sådan typ är den individuella utvecklingsplanen (IUP) med 

skriftliga omdömen, där läraren beskriver hur eleven ska gå från punkt a till punkt b i sin 

utveckling (ibid.). Skolverket (2012b) har utformat allmänna råd för arbetet med 

utvecklingssamtal och utformningen av IUP. Av dessa framgår bland annat att läraren genom 

IUP ska visa eleven vilka delar av kunskapskraven i kursplanen som bedömningen utgår från. 

På så vis främjas elevens förståelse för det egna lärandet (ibid. s. 13). I likhet med detta 

påpekar Jönsson (2011, s. 41f) vikten av att förväntningarna på eleverna är uttalade för dem, 

så att de på ett enkelt sätt kan se och bedöma sina egna prestationer. Enligt Lundahl (2011, s. 

12) främjar formativ bedömning ”elevers och lärares synlighet, delaktighet och ansvar”. 

5. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring formativ bedömning. Nedan redogör jag för den forskning 

som är relevant för min studie. Slutligen beskriver jag något av vad man i tidigare 

examensarbeten har fokuserat på samt vad man har kommit fram till.  

 

När det gäller bedömningsstöd har Åsa Wedin, forskare vid Örebro universitet, i en artikel i 

tidningen Pedagogisk forskning i Sverige (2010) jämfört »Nya språket lyfter!» med ett lästest 

kallat »Vilken bild är rätt?». Hon konstaterar att det är viktigt att man med kritiska ögon synar 

de material man använder för att utvärdera elevernas kunskaper och förmågor. Till exempel 

värderas skilda förmågor olika högt i olika material och syftet med materialen kan skilja sig 

åt. Bland annat kan vissa ha syftet att upptäcka brister hos elever, vilket hon anser att »Vilken 

bild är rätt?» är utformat för, eller att lyfta fram det elever är bra på, som Wedin menar att 

»Nya språket lyfter!» gör. Hon påpekar att man som lärare måste säkerställa att man bedömer 

det man avser att bedöma och att bedömningen främjar elevers lärande (2010, s. 219). 

 

Ett viktigt namn relaterat till bedömning och i synnerhet formativ bedömning är den tidigare 

nämnda Dylan Wiliam. Han har tillsammans med forskaren Paul Black skrivit artikeln 

”Assessment and Classroom Learning” (Black & Wiliam 1998), som har haft stor inverkan på 

synen på bedömning och återkoppling. Den utgår från en forskningsöversikt utifrån vilken 
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Black och Wiliam drar slutsatserna att framgångsrik bedömning sker med utgångspunkt i 

återkoppling till eleverna kring specifika delar av skolarbetet, att eleverna själva tar ansvar för 

sitt lärande, att läraren anpassar undervisningen till vad bedömningen visar samt att eleverna 

får lära sig att bedöma sig själva (1998, s. 7, 13, 54ff, 61). Även Hattie och Timperley (2007) 

har gjort en forskningsöversikt som rör återkoppling till elever. Deras slutsatser är, i likhet 

med Black och Wiliam, att forskning visar att återkoppling är en väldigt viktig komponent för 

lärandet och för elevernas prestationer. Dock menar de att huruvida återkopplingen ger 

resultat är beroende av vad för sorts återkoppling det är och hur den ges. Den effektivaste 

typen är den som är direkt kopplad till en uppgift och ger information om hur uppgiften kan 

göras effektivare (2007, s. 84). 

 

Forskare vid tre olika universitet i Norge (Havnes, Smith, Dysthe & Ludvigsen 2012) har 

tillsammans utfört en egen studie relaterad till formativ bedömning och återkoppling till 

elever, som utgår från både lärares och elevers perspektiv. Studien rör vilka faktorer som styr 

huruvida återkoppling leder till en högre grad av lärande bland eleverna. Man fann att 

formativ bedömning och återkoppling i många fall hjälper de elever som är högpresterande, 

medan de elever som har det svårare i skolan av olika skäl, inte blir hjälpta på samma sätt. 

Detta beror på att eleverna inte känner sig delaktiga i den praktiska bedömningen och har 

även svårt att använda sig av återkopplingen från lärarna. I dessa bitar skiljde sig elevernas 

svar från lärarnas, vilket kan tyda på att lärarna inte är medvetna om problemen (ibid. s. 23ff).  

 

När det gäller just lärarnas kompetens inom bedömning har Skolinspektionen (2012) granskat 

kunskapsbedömningen i årskurs 1-3 i 35 svenska skolor. Bakgrunden till granskningen var 

införandet av Lgr 11 och resultaten visade på många brister. Bland annat visade det sig att 

lärarna hade svårt att bedöma utifrån kursplanerna, då de var osäkra på vad som skulle 

bedömas. Vidare framgick att planeringen av bedömningen ofta brast, då man visserligen 

planerat vad bedömningen skulle handla om, men varken för när eller hur bedömningen skulle 

ske. Det medförde att flertalet lärare inte använde sig av den form som i denna uppsats 

benämns formativ bedömning, utan främst bedömde i slutet av ett moment eller liknande, så 

kallad summativ bedömning (2012, s. 6ff). Ytterligare brister var att återkoppling till eleverna 

saknades samt att bedömningen i de flesta fall syftade till att bedöma elevernas 

faktakunskaper snarare än att få fatt i hur de använder sina kunskaper eller vilka strategier de 

använder sig av. Bristen på återkoppling menar Skolinspektionen kan leda till att eleven går 

miste om värdefull kunskap om hur de ska gå vidare för att utvecklas. Ytterligare en sak 
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många lärare brast i var dokumentationen av elevens framsteg och utveckling, vilket enligt 

Skolinspektionen är problematiskt. De menar att det är svårt att minnas vad varje elev behöver 

utveckla vid upprättandet av IUP med omdömen, utan tillgänglig dokumentation. Slutligen 

saknade flera skolor utvärdering av de bedömningsformer och rutiner som används, varför 

man inte kan vara säker på att det arbete de bedriver ger bästa möjliga resultat. När det gäller 

matematik och svenska visade dock granskningen att lärarna var säkrare vad gäller 

bedömning, än i övriga ämnen i kursplanen. I de skolor där man fann att arbetet med 

bedömning av elevernas kunskap hade kommit längst var rektorn delaktig på olika sätt med 

bland annat uppföljning av lärarnas arbete (ibid.). 

 

Formativ bedömning, återkoppling och delaktighet har behandlats i några tidigare 

examensarbeten, dock inte med utgångspunkt i »Nya språket lyfter!» och »LUS». Bland 

annat har Kristin Häggkvist (2010) skrivit en magisteruppsats som handlar om hur lärare i 

Borås kommun arbetar med och resonerar kring formativ bedömning. Av hennes studie 

framgår att lärarna anser att arbete med formativ bedömning främjar elevernas delaktighet i 

sitt eget lärande och att återkoppling är en viktig del i detta. Dock framgår även att lärarna 

anser att den formativa bedömningen tar mycket tid samt att eleverna har svårt att ta till sig 

återkopplingen från lärarna. Camilla Kunz (2008) har för sitt examensarbete intervjuat tre 

lärare i årskurs 7-9 rörande elevers delaktighet i bedömning. Studien visar att lärarna upplever 

att det är svårt att göra eleverna delaktiga, vilket beror dels på enskilda lärares svårigheter att 

tolka styrdokumenten och dels på elevernas förutsättningar för att själva ta ansvar för sitt 

lärande. I likhet med Häggkvists studie visar det sig även här att tidsbrist är en faktor som 

försvårar för lärarna i bedömningsarbetet. Vidare anger informanterna i studien att elevernas 

engagemang i undervisningen är något som påverkar hur delaktiga de kan vara i 

bedömningen.   

6. Metod och material 

I detta kapitel kommer jag att beskriva och motivera mitt val av metod. Vidare kommer jag att 

redogöra för de urval och avgränsningar som gjorts i studien och för hur intervjuerna har gått till 

väga. Därefter presenteras de etiska aspekterna till vilka hänsyn har tagits i studien och slutligen 

beskrivs studiens material. 
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6.1 Metodbeskrivning 

Vid val av forskningsmetod finns några viktiga aspekter att ta med i beräkningen. Det handlar 

dels om vilken forskningsfråga man har och vad den handlar om och dels om vilken typ av 

data som kan ge svaret på frågan samt genom vilken eller vilka metoder man kan få tag på 

dessa data (Ahrne & Svensson 2011, s. 21ff). 

 

Kvalitativ forskning syftar till att inta olika perspektiv och genom dem förstå en företeelse 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 21ff). En kvalitativ forskningsmetod är intervjun, vilken har 

fördelen att forskaren på relativt kort tid kan ta del av flera personers perspektiv och tankar 

kring ett fenomen. En nackdel med intervjuer är att de endast ger en begränsad bild av 

fenomenet varför forskaren, för att öka studiens trovärdighet, kan behöva komplettera studien 

med fler metoder än just intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 56f). Med studiens 

syfte och ovanstående aspekter som grund har jag valt att göra en kvalitativ intervjustudie, 

med djupgående frågor till fem pedagoger för att få en inblick i vad de tycker och tänker kring 

bedömning och elevens delaktighet. Jag hade kunnat komplettera intervjuerna med 

observationer av hur lärarna faktiskt bedömer och gör eleverna delaktiga och jämföra det med 

hur de säger sig arbeta. Dock ansåg jag inte att det inom utrymmet för denna studie skulle 

finnas möjlighet att utöver intervjuer även observera lektioner och bedömningar i 

klassrummet hos samtliga informanter och samtidigt få ett djup i materialet. 

6.2 Urval och avgränsningar 

Uppsatsens studie inriktar sig på bedömning och delaktighet rörande svenska i årskurs 1-3, 

varför intervjuer med lärare i dessa årskurser är relevant. Vid urvalet av informanter utgick 

jag dels från grundskolorna i närheten av mitt hem och dels använde jag mig av personliga 

kontakter. Detta mynnade ut i kontakt med rektorn på två skolor och med enskilda lärare på 

fyra andra skolor. De kriterier jag angav för att en person skulle passa för en intervju var att 

hen arbetar i årskurs 1-3, undervisar i svenska samt använder »LUS» och/eller »Nya språket 

lyfter!». Utifrån dessa kontakter och kriterier fick jag tag i åtta personer på fem olika skolor, 

som kände att de hade tid och möjlighet att ställa upp på en intervju. Av de åtta personerna 

träffade jag fem stycken under två veckor. De sista tre personerna hade jag för avsikt att 

intervjua veckan innan höstlovet, dock avbokade två av dem i sista stund på grund av 

tidsbrist. Den sista personen hade inte längre möjlighet att träffas personligen, varför vi kom 

överens om att jag skulle skicka mina intervjufrågor via e-post och svaren på dem skulle hen 
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skicka tillbaka till mig via e-post. Dessvärre fick jag inte svar från denne informant, vilket 

medför att studiens empiriska material utgörs av intervjuer med fem pedagoger.  

 

Studien visar hur just mina informanter väljer att arbeta med bedömning, med de två 

bedömningsstöden samt hur de anser att eleven görs delaktig. Jag är medveten om att 

materialet är ett resultat av intervjuer vid en viss tidpunkt och på en viss plats, varför samma 

svar kanske inte skulle framkommit om samma personer intervjuats vid en annan tidpunkt och 

på en annan plats. Vidare kommer inte några generella slutsatser kring arbete med bedömning 

och elevens delaktighet att kunna dras från studien, dock visar den några sätt att arbeta med 

detta och kan av denna aneldning vara en ingång till vidare forskning på området. 

6.3 Genomförande 

Det finns olika sorters intervjuer, däribland den semistrukturerade intervjun där samtalet utgår 

från en intervjuguide med teman som forskaren väljer ut och formulerar frågor utifrån. Jag har 

valt att använda mig av en semistrukturerad intervju och en intervjuguide (se bilaga 4). De 

första frågorna i intervjuguiden är allmänna och handlar om informantens bakgrund och ålder 

mm. När det gäller de intervjufrågor som har en starkare koppling till studiens syfte har jag 

utgått från studiens tre frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden är många och strukturerade, 

dock har de varken ställts ordagrant eller i nummerordning utan har utgjort en ram för 

intervjun. Detta för att säkerställa att jag får med samtliga delar och för att mina informanter 

skulle kunna berätta fritt.  

 

Utfallet av en intervju kan påverkas av flera saker, bland annat huruvida informanterna har 

fått ta del av intervjufrågorna innan intervjun. I samband med att kontakt togs med 

informanterna beskrev jag att intervjun skulle komma att handla om bedömning i allmänhet, 

specifika frågor om de bedömningsstöd som är en del av studien »Nya språket lyfter!» och 

»LUS» samt om elevens delaktighet i bedömningen. Att ingen av informanterna har fått 

intervjufrågorna på förhand, tänker jag har medfört att svaren blivit mer spontana och öppna 

än om de kunnat förbereda sig exakt på vad jag skulle fråga. Samtidigt tror jag att just det att 

de fick reda på ramen för intervjun i förväg gav dem möjlighet att förbereda sig både genom 

att tänka igenom hur de arbetar och genom att plocka fram relevant material, dokumentation 

och annat.  
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Ytterligare faktorer som kan påverka resultatet av en intervju är att man som intervjuare anger 

hur lång tid intervjun beräknas ta samt var den äger rum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, 

s. 44f, Trost 2010, s. 65f). Inför mina intervjuer angav jag uppskattad tidsåtgång till 45 

minuter. Istället varierade tiden för mina intervjuer mellan 17 och 60 minuter. Under de tre 

längsta intervjuerna ville informanterna visa mig de olika bedömningsstöd som används och 

viss dokumentation utifrån dessa, varför intervjuerna blev längre än beräknat. Då det var på 

deras initiativ uppfattade jag aldrig att de var stressade eller att svaren på något sätt 

begränsades med hänsyn till tidsåtgången. Samtliga fem intervjuer utfördes i ett avskilt rum 

utan störningsmoment. En skedde i ett grupprum och de övriga i lärarnas respektive klassrum, 

vilket medförde att störningsmoment utifrån saknades. Att de skedde i anslutning till eller till 

och med i informanternas klassrum möjliggjorde för dem att visa de material jag nämnde 

ovan, vilket gav mig som intervjuare en större förståelse för det som sas i intervjun.  

 

Fyra av intervjuerna spelades in med diktafon, för att säkerställa att jag fick med all 

information och samtidigt ville känna att jag var delaktig i samtalet. Informanterna 

tillfrågades innan diktafonen slogs på och de tycktes varken besväras eller påverkas av dess 

närvaro på något sätt, varför jag inte känner att inspelningen hade någon inverkan på deras 

svar. Vid den sista intervjun användes inte diktafonen, då den blev spontan i samband med att 

pedagogen tillfrågades om möjliga informanter bland sina kollegor på skolan. Jag noterade 

istället intervjusvaren på ett papper, vilket kan ha medfört att några detaljer missades eller att 

informanten upplevde att jag inte var så delaktig. Under samtliga intervjuer antecknades 

följdfrågor löpande för att kunna ställa dem vid lämpligt tillfälle. När intervjuerna var 

avslutade sammanfattade jag dem med detsamma utifrån inspelningen, för att inte missa några 

viktiga detaljer eller sammanhang i det som sagts. Dessutom gav det mig tillfälle att lägga 

märke till om någon väsentlig del saknades och behövdes kompletteras genom ytterligare 

kontakt med informanten.  

6.4  Forskningsetiska principer 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal etiska aspekter att ta hänsyn till, då 

forskningen innefattar människor och deras erfarenheter, tankar och känslor (Svensson & 

Ahrne 2011, s. 30f, Holme & Solvang 1997, s. 334ff). Dessa aspekter är följande: 

- Informationskravet – innebär att personen som studeras blir informerad om syftet med 

studien. 
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- Konfidentialitetskravet – innebär att informationen som kommer fram i studien 

kommer bevaras och redovisas så att utomstående inte kan identifiera informanten.  

- Nyttjandekravet – innebär att personuppgifterna som samlats in i studien inte får 

användas på något sätt som kan skada informanten. 

- Samtyckeskravet – innebär att informanterna har rätt att välja om de vill delta i studien 

samt att de när som helst kan avbryta intervjun. 

 

Samtliga informanter blev innan intervjun påbörjades informerade om dessa aspekter och 

hänsyn har tagits till dem genom hela studien. Utöver detta klargjorde jag innan inspelningen 

med diktafon påbörjades att den kommer raderas när uppsatsen är inlämnad och godkänd. 

6.5 Material 

Materialet består av en sammanställning av semistrukturerade intervjuer med fem stycken 

pedagoger på fyra olika skolor. Av de intervjuade pedagogerna är fyra utbildade lärare och en 

är specialpedagog med särskild inriktning på tal- och skriftspråk. I enlighet med de etiska 

ställningstaganden, som beskrevs under metodkapitlet, har jag i min redogörelse nedan 

anonyminserat informanterna och valt att kalla dem L1-L5. 

 

Tabell 1: Presentation av informanterna samt intervjuernas längd 

Beteckning Ålder Utbildning Antal år i yrket Intervjuns 

längd 

L1 60 Lärare i åk 1-3 40 år 20 min 

L2 47 Lärare i åk 1-6 8 år 17 min 

L3 48 Lärare i åk 1-3 och 

20 hp läs- och 

skrivutveckling 

5 år 60 min 

L4 55 Specialpedagog 

och 20 hp tal- och 

skriftspråk 

8 år 60 min 

L5 60 Lärare i åk 1-3 39 år 55 min 
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7. Resultat  

Nedan redogör jag för vad som har framgått av intervjuerna gällande hur informanterna 

arbetar med bedömning, både generellt och även specifikt med »LUS» och »Nya språket 

lyfter!» samt hur de gör eleverna delaktiga i bedömningen. För att på bästa sätt kunna 

presentera mitt material har jag organiserat det utifrån gemensamma faktorer och teman som 

framgått, vilka nedan utgör underrubriker.  

7.1 Bedömningsarbete utifrån bedömningsstöd 

Av intervjuerna framgår att samtliga informanter använder något sorts bedömningsstöd vid 

bedömning av elevernas utveckling inom svenska. Vilket de använder framgår av tabell 2 

nedan och av varje delavsnitt, där jag dessutom redogör för hur de används, vad man 

använder bedömningen till, hur man ser till att bedömningen blir tillförlitlig samt hur 

informanterna gör eleven delaktig.  

 

Tabell 2: Informanternas användning av bedömningsstöd 

Beteckning »LUS» »Nya språket lyfter!» Andra bedömningsstöd  

L1 Ja Nej Nej 

L2 Ja Nej Nej 

L3 Ja Ja Nej 

L4 Ja Nej DLS/DLS bas 

L5 Ja Ja Språkbiten 

 

7.1.1 Enbart »LUS» 

Två av informanterna använder enbart »LUS» och gör det utifrån direktiv från skolledningen. 

Ingen av dem har arbetat med »Nya språket lyfter!», utan har endast hört talas om det. Båda 

bedömer elevernas läsförmåga efter löpande observationer i klassrummet, vilket sammanställs 

en gång per termin i LUS-protokollet och lämnas till ledningen. En av pedagogerna använder 

”lusningen” som grund för placering i läsgrupper efter läsförmåga och den andra anpassar 

både sin undervisning och elevernas arbetsmaterial och läsböcker efter deras placering i LUS-

protokollet. 

 

För att öka tillförligheten i bedömningen tar en av informanterna hjälp av en kollega vid 

”lusning”. Detta gäller främst de elever man är osäker på var de ska placeras. De går tillväga 
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så att de lyssnar på varandras elever, placerar dem på den LUS-punkt de anser är rätt och 

diskuterar sedan gemensamt. Den andra informanten anger att det hade varit bra att kunna 

diskutera bedömning generellt och även enskilda elevers placering i »LUS» med kollegor, för 

att på så sätt kunna se till att bedömningen är säkrare, men menar att det inte finns tid till det.  

 

När det gäller elevens delaktighet pratar informanterna främst om IUP och utvecklingssamtal. 

Båda anser att punkterna i »LUS» är abstrakta och kan vara svåra att förstå, främst för eleven. 

Dessutom anser en av pedagogerna att det kan orsaka onödig jämförelse elever emellan om de 

får veta sin ”siffra”. Trots detta delger hen både elev och vårdnadshavare vilken LUS-punkt 

eleven ligger på i utvecklingssamtal. Hen menar dock att eleven skulle kunna göras mer 

delaktig i bedömningen om man istället utgick från Lgr11 och pratade om var eleven ligger, 

vart hen ska och hur hen ska komma dit. Detta sätt använder den andra informanten, som 

utelämnar själva siffran och istället jämför LUS-placeringen med punkterna om läsning i 

kursplanen och pratar med eleven vid upprättandet av IUP och på samtal med elev och 

vårdnadshavare.  

7.1.2 »LUS» och »Nya språket lyfter!» i kombination 

En informant kombinerar »LUS» med »Nya språket lyfter!» i sitt bedömningsarbete. När det 

gäller »LUS» anser hen inte att det enbart är ett bedömningsstöd utan även ett hjälpverktyg:  

 

Vet jag ungefär var eleverna ligger i sin läsning, så är det ju lättare för mig att 

tänka vad nästa steg är och hur jag ska planera för att de ska komma förbi en […] 

övergeneralisering.      

     (L3, 2013-10-17) 

 

Utifrån sammantagna observationer bedömer hen vilken punkt eleverna ligger på och kryssar 

i motsvarande ruta i LUS-protokollet. Dessutom placerar hen dem på lämplig bokstav och 

siffra i observationsschemat i »Nya språket lyfter!» utifrån observationerna. Det senare är 

relativt nytt i verksamheten och används för att komplettera ”lusningen”, så att samtliga delar 

kommer med i bedömningen.  

 

Med utgångspunkt i bedömningen utifrån båda bedömningsstöden planeras undervisningen 

för varje enskild elev. Innan hen tog in »Nya språket lyfter!» bedömdes inte de övriga delarna 

i svenskan med hjälp av något bedömningsstöd. Med nuvarande upplägg anser pedagogen att 

bedömningen blir mer tillförlitlig. För att ytterligare se till att bedömningen blir tillförlitlig 

diskuterar hen även sin bedömning med en kollega. Förutom detta diskuterar de också hur 
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läroplanen ska tolkas och vilka läromedel de ska använda m.m. Informanten anser att detta 

underlättar för dem båda att hålla reda på att samtliga delar ur läroplanen kommer med i 

undervisningen. 

 

Eleven görs delaktig i bedömningen genom att pedagogen sitter med varje elev med jämna 

mellanrum i olika ämnen. Vid dessa tillfällen går de igenom relevanta delar i Lgr11, utifrån 

vilka eleven får bedöma sig själv - vad hen är bra på, vad hen behöver bli bättre på och vad 

hen har lärt sig. De har även elevledda utvecklingssamtal en gång per termin där läraren och 

eleven diskuterar varje ämne på samma sätt. På detta sätt görs eleven delaktig både i 

bedömningen och i sitt eget lärande, anser pedagogen. 

7.1.3 »LUS» i kombination med andra bedömningsstöd 

En av informanterna har inte något klassansvar, då hen är specialpedagog. Dock bedömer hen 

svenskan för många av eleverna i årskurs 1-3 och använder sig av »LUS» kombinerat med ett 

annat bedömningsstöd. Hen har en lista där det framgår exakt hur och när varje årskurs ska 

bedömas i svenska och vad det är man ska fokusera på vid varje tillfälle. Hen känner att det är 

viktigt att hen som specialpedagog har koll på var eleverna ligger och kompletterar övriga 

lärares bedömning: 

 

De nya […] kanske inte prickar av på riktigt samma sätt […] jag tror det är en 

generationsfråga. […] Olika lärare kollar av olika noga. I november kommer jag ha 

bokstavskoll på alla ettor, att de kan ljuda […] så det inte är någon man tappar. 

 

(L4, 2013-10-14) 

 

Bedömning med hjälp av »LUS» görs en gång per termin utifrån en lista med böcker från 

Ving diagnosmaterial, där det framgår vilken bok förlaget anser passar till vilken punkt i 

»LUS». Efter ”lusningen” fylls protokollet i och dessutom skrivs kommentarer till 

klasslärarna om det är något särskilt specialpedagogen vill framföra.  

 

Det andra materialet informanten använder heter »DLS» och »DLS bas», som är diagnostiska 

läs- och skrivprov, vilka ges ut av Hogrefe Psykologiförlaget. Dessa består av olika delar som 

är anpassade för de olika årskurserna 1-3 och innehåller bland annat ett screeningtest som 

diagnostiserar elevens förmåga i skrivning, stavning samt läs- och ordförståelse. Samtliga 

elever får genomgå testet en gång per termin, vilket har syftet att underlätta för skolan att 

fånga upp de elever som visar på läs- och skrivsvårigheter. Resultaten lämnas vidare till 
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respektive elevs klasslärare och blir en bra grund för fortsatt arbete i klassrummet, anser 

informanten.   

 

När det gäller vad eleverna får veta utifrån bedömningen berättar inte informanten vilken 

LUS-punkt de placerats på, då hen tror att det kan orsaka onödiga jämförelser mellan 

eleverna. Istället kommenteras läsningen i stil med ”Du läser precis som man ska när man går 

i ettan” eller ”Du har verkligen kommit igång att läsa, med lite övning så blir du ännu bättre”. 

Det anser hen gör att de får en uppfattning om hur de ligger, utan att det blir någon gradering 

på en skala. Resultatet utifrån testen i »DLS» lämnas bara till elevernas respektive lärare. 

Huruvida de sedan i sin tur delger eleverna vet hen inte.  

 

»Nya språket lyfter!» har man inte börjat arbeta med än, trots att många av lärarna på skolan 

tycker att det verkar bra. Det beror bland annat på att alla pedagoger inte har haft tid att sätta 

sig in i bedömningsstödet. Dessutom har skolledningen inte ansett att det har funnits utrymme 

i ekonomin för att köpa in det. Eventuellt kommer man börja med att kartlägga de elever man 

är riktigt orolig för inte ska uppfylla kunskapskraven, för att sedan utvidga bedömningen så 

den görs av alla lärare och omfattar alla elever. Förutsättningarna är dock att det finns eller 

görs tid för det och att ledningen beslutar att det ska köpas in. Alternativet till att köpa in det 

är att ladda ner materialet från Skolverkets hemsida, men informanten anser att det är bättre 

med ett material i bokform än utskrifter av så pass många sidor och i det antalet upplagor som 

behövs.  

7.1.4 »LUS» och »Nya språket lyfter!» i kombination med andra bedömningsstöd 

Den sista pedagogen använder »LUS» enbart för att dela in eleverna i läsgrupper utifrån 

läsförmåga. Det går till så att alla elever läser samma text och sedan kryssar pedagogen i 

LUS-protokollet. Eleven får inte veta vilken punkt hen har placerats på. Ledningen på 

informantens skola såg, efter lång tids användning av enbart »LUS» i skolans 

bedömningsarbete i svenska, ett behov av att kunna stämma av samtliga delar i kursplanen, 

samt att eleverna skulle kunna vara mer delaktiga, varför man gick över till »Nya språket 

lyfter!» när det uppdaterats utifrån Lgr11. 

 

Informanten diskuterar inte bedömningen utifrån »Nya språket lyfter!» med någon kollega, då 

det varken finns tid eller möjlighet till det. När det gäller tid för bedömningen underlättas det 

dock av att hen delar klassen med en kollega, som har matematik och de naturorienterade 
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ämnena med samtliga elever. Detta möjliggör för informanten att dela upp klassen i mindre 

grupper ibland eller att ta ut en elev enskilt då och då, vilket hen känner är betydelsefullt.  

 

Vid bedömning utifrån »Nya språket lyfter!» sitter informanten med eleverna en och en med 

ungefär en månads mellanrum och pratar utifrån observationsschemat – var hen ligger och 

vad nästa utvecklingssteg är. Informanten anser att formuleringarna i observationsschemat 

underlättar avstämningen med eleverna samt formuleringen av nya mål i elevens IUP, genom 

att de själva kan läsa vilket mål som ska vara uppnått för en viss bokstav och siffra. Efter en 

diskussion får eleven markera motsvarande ruta i schemat avseende samtliga delar; läsa, 

skriva, lyssna, tala och samtala. I utgångspunkt i bedömningen och med hjälp av materialet 

som tillhör »Nya språket lyfter!» anpassas undervisningen. Informanten anser att »Nya 

språket lyfter!» innehåller bra och konkreta tips på hur man kan arbeta för att nå målen i 

Lgr11. Dessutom tycker hen att det är lätt för eleven att följa med.  

 

Utöver »Nya språket lyfter!» använder hen även ett material kallat »Språkbiten» (Sanoma 

utbildning) vilket ledningen har beslutat att alla skolans svensklärare ska använda. Med hjälp 

av detta utvecklas elevernas läsning och skrivning då man bland annat använder sig av 

stavelseklappningar och rättstavning i en särskild skrivbok, beskriver hen. Man kan följa och 

bedöma elevens utveckling utifrån en utvecklingstrappa likt den i »LUS». Den omfattar till 

exempel elevens förmåga att läsa och skriva enstaviga och flerstaviga ord samt enkel och mer 

komplex stavning. När det gäller »Språkbiten» framgår inte huruvida återkoppling sker till 

eleven i någon form, annat än att de ord som ska stavas rätt skrivs på tavlan efter att alla 

elever själva har skrivit dem i sina skrivböcker. På så sätt upptäcker eleven själv om hen har 

stavat rätt. Informanten väljer bara ut vissa delar i »Språkbiten», då hen anser att det är 

”ambitiöst och väldigt omfattande” (L5, 2013-10-08). 

8. Analys 

Nedan sammanfattas och analyseras resultatet i relation till Lgr11, teori och tidigare forskning. 

Analysens struktur utgår från studiens tre frågeställningar. Övriga mönster som uppenbarat sig i 

materialet utgör underrubriker. 

8.1 Hur arbetar pedagogerna med bedömning?  

Något som tydligt framkommer i intervjuerna är att kunskapsbedömning har en självklar plats 

i lärarens vardag. Samtliga informanter använder ett eller flera bedömningsstöd som 
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hjälpmedel i bedömningen, till vilka de relaterar sin uppfattning om elevernas kunskapsnivå. 

Utgångspunkten i bedömningen är antingen särskilda bedömningstillfällen eller löpande 

observationer i klassrummet, då de ser vad eleverna kan och vad de behöver utveckla. Utifrån 

detta anpassas sedan undervisningen för att möta samtliga elevers skilda behov. Någon som 

ser ett värde i observationer är Frykholm (2007, s. 107ff), som anser att pedagogen genom 

dem kan upptäcka elevernas strategier och eventuella svårigheter samt sätta in lämpliga 

hjälpåtgärder. De av informanterna som bedömer eleverna utifrån löpande observationer 

fångar upp fler saker än de som enbart placerar eleven på en passande punkt i »LUS» eller 

»Nya språket lyfter!» utifrån enskilda tillfällen då hen läser för pedagogen. Genom 

observationer över hela skoldagar får pedagogen syn på hur eleven interagerar med andra, 

vilka strategier hen använder sig av, huruvida hen har svårigheter att koncentrera sig och 

andra viktiga aspekter. Aspekter som kan vara värdefulla för elevens utveckling i stort, inte 

enbart utifrån ämnet svenska. Med detta om utgångspunkt kan pedagogen sedan sätta in 

passande åtgärder.  

 

När det gäller användandet av bedömningsstöd utgår samtliga från de riktlinjer skolledningen 

har satt upp, varför »LUS» används av alla fem informanter och »Nya språket lyfter!» 

används av två. Tre av informanterna anser att bedömning med utgångspunkt i 

bedömningsstöd gör att den blir mer likvärdig inom lärarlaget samt att man blir säkrare på att 

alla delar i kursplanen kommer med. Dessa tre kombinerar flera bedömningsstöd. De andra 

två pedagogerna har en annan uppfattning. De använder enbart »LUS» och gör det utifrån 

riktlinjer från ledningen, precis som de andra pedagogerna gör. Skillnaden är att dessa två 

anser att det skulle vara möjligt att följa elevernas utveckling i de tidigare åldrarna enbart med 

utgångspunkt i Lgr11, utan att använda ett bedömningsstöd. De menar att kunskapskraven i 

årskurs 3 inte är särskilt höga och att pedagoger efter ett antal år i yrket vet vad eleverna ska 

kunna när de slutar årskurs 3. En möjlig tolkning av detta är att »LUS» är svårt att relatera till 

Lgr11 och att informanterna av den anledningen inte ser värdet i ett bedömningsstöd, på det 

sätt som övriga informanter gör.  

 

Flera av informanterna anser att diskussioner inom arbetslaget är något som är viktigt för att 

de ska bli säkrare både på vad som ska bedömas och hur styrdokumenten ska tolkas. Både 

diskussioner i arbetslaget och användandet av bedömningsstöd är bitar som Jönsson (2011, s. 

66ff, 70) menar bidrar till större säkerhet i bedömningen. De informanter som observerar 

eleverna samt tar hjälp av bedömningsstöd och kollegor vid bedömning ser på så sätt till att 



 

 

26 

 

göra bedömningen mer tillförlitlig. De får även lättare att motivera bedömningen för både 

eleven och för dess vårdnadshavare. Något som läraren har en skyldighet att göra, då hen 

enligt Lgr11 ska: 

 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 

rektorn, 

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem 

om studieresultat och utvecklingsbehov, 

    (Skolverket 2011a, s.18) 

 

8.1.1 Tillförlitlighet i bedömning 

Vikten av att bedömningen är tillförlitlig återkom informanterna till flera gånger. Den av dem 

som gått över från »LUS» till »Nya språket lyfter!» menar att detta har medfört att 

tillförlitligheten i bedömningen har ökat. Hen anser att man genom »Nya språket lyfter!» kan 

stämma av alla delar i svenskan och även att punkterna eleven relateras till är tydligare än de 

är i »LUS», både för eleven och för läraren. Ytterligare en faktor som informanten lyfte fram 

var att lärare genom lärarhandledningen och diskussionsfrågorna i studiehandledningen kan få 

syn på sin egen undervisning på ett annat sätt än i arbetet med »LUS». Dessa båda faktorer 

gör att bedömningen blir både tydligare och säkrare, ansåg hen. 

 

De informanter som kombinerar flera bedömningsstöd tycker att de kompletterar varandra bra 

och bidrar till att samtliga delar i kursplanen stäms av. En av informanterna tyckte även att 

användandet av flera verktyg möjliggör för fler bedömningstillfällen, vilket i sin tur gör 

bedömningen mer tillförlitlig om bedömningarna visar samma sak. Specialpedagogen 

uttryckte att olika lärare bedömer på olika sätt och utifrån olika system, varför hen vill se över 

till exempel bokstavskännedomen hos alla elever i årskurs 1, för att säkerställa att ingen elev 

förbises. Detta överensstämmer med Jönssons (2011, s. 52ff) tankar om att man genom att 

mäta elevernas kunskaper på olika sätt och vid olika tillfällen kan öka tillförlitligheten i 

bedömningen. Dock tror jag det är viktigt att vara medveten om att bedömningsstöd sällan är 

tänkta att användas tillsammans, utan fokuserar på helt olika saker, i enlighet med Wedins 

(2010) tankar om olika bedömningsstöds skilda syften. Till exempel bidrar specialpedagogens 

användning av »LUS» till att man får fatt i hur långt eleven har kommit i läsutvecklingen, 

medan det andra materialet hen använder kallat »DLS» istället har det primära syftet att hitta 

de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Detta leder å ena sidan till att elevernas kunskap i 
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läsning bedöms vid flera tillfällen under ett läsår, men å andra sidan tittar man inte riktigt på 

samma saker vid de olika bedömningarna. Frågan är därför om tillförlitligheten i 

bedömningen ökar utifrån detta arbetssätt. Det kan i vilket fall vara bra att som pedagog vara 

medveten om vad man avser att upptäcka med bedömningen, vilket stämmer med Petterssons 

(2007, s. 11) resonemang om att man som pedagog bör ta reda på vad som ska bedömas, hur 

bedömning ska ske samt varför man ska bedöma. 

 

Diskussioner med kollegor om bedömningen eller att lärare till exempel ”lusar” varandras 

elever är något samtliga informanter framhåller som sätt att öka medvetenheten om vad som 

ska bedömas samt se till att man har bedömt rätt. Det är något som skaparna av »LUS» 

(Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 132f) också anser, då tillförlitligheten i bedömningen 

kan ökas genom att i lärarlaget gå igenom och diskutera elevernas placering för att se att man 

är överens och att bedömningen har varit rättvis. Även Lundahl (2011, s. 72ff) ser vikten av 

att prata bedömning inom lärarlaget, för att öka tillförlitligheten. Han lyfter dock fram att 

lärarna måste få avsatt tid till att diskutera och planera samt för att prova nya tekniker för 

bedömning.  

8.1.1.1 Relationen mellan tillförlitlighet och tid 

Just brist på tid när det gäller bedömning och diskussion med kollegor är något som 

framträder som ett tydligt mönster i informanternas svar. De anser även att tid för att sätta sig 

in i nya material eller metoder sällan finns och att man inte alltid har tid att hjälpa varandra i 

bedömningen. Detta medför att tillförlitligheten ibland får stryka på foten, menar de. Tidsbrist 

kan innebära att pedagoger tvingas använda ett material som de kanske är bekanta med, men 

som de inte är helt insatta i eller som inte nödvändigtvis är det bästa eller senast uppdaterade 

alternativet. Det ställer höga krav på att läraren har en medvetenhet om och erfarenhet av hur 

hen på bästa sätt ser vad eleverna kan, vilken undervisning som bäst främjar varje elevs skilda 

behov samt att läraren är säker på vad eleverna ska lära sig utifrån läroplanen. Utan denna 

medvetenhet och erfarenhet finns en risk att hen över- eller undervärderar elevernas 

kunskapsnivå. Detta kan i sin tur leda till att eleverna utifrån bedömningen tror att de är bättre 

eller sämre än vad de faktiskt är, vilket i slutändan kan ha en negativ påverkan på elevernas 

självförtroende och även på deras fortsatta läsutveckling och skolgång.  

 

Med utgångspunkt i detta ser jag vikten av att ledningen på skolor ger pedagoger tid och 

möjlighet att diskutera både bedömning av enskilda elever och bedömning i stort med 
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kollegor samt ger dem möjlighet att i arbetslag eller andra konstellationer prata om tolkningen 

av styrdokumenten och andra viktiga aspekter som påverkar tillförlitligheten i bedömningen. 

Tidsaspekten är även något som informanterna i Kunz (2008) och Häggkvists (2010) studier 

menade var ett hinder i arbetet med bedömning och påverkade kvaliteten på den. 

8.1.1.2 Kostnader i samband med bedömning 

Utöver tid är det även viktigt att man har ett bedömningsstöd som är tydligt avseende vilken 

kunskapsnivå som gäller för en viss punkt/siffra eller årskurs samt hur eleven ska kunna 

komma vidare till nästa steg. Dessa krav anser skaparna av LUS (Allard, Rudqvist & 

Sundblad 2001, s. 143) och Nya språket lyfter! (Skolverket 2012a, s. 7) att materialen 

uppfyller. Förutom tydligheten i materialet anser jag även att bedömningsstödet måste vara 

uppdaterat och aktuellt med hänsyn till aktuell forskning kring barns läsutveckling och annat 

som kan vara relevant. Enligt några av informanterna är pedagoger ofta beroende av att 

ledningen avgör om införandet av ett nytt material är värt den kostnad i tid och pengar som 

det innebär. En av informanterna som redan använder »Nya språket lyfter!» (L1) menar att de 

inte fick köpa in den uppdaterade versionen när materialet uppdaterades 2011 och gällde upp 

till årskurs 6 istället för till årskurs 4. De fick istället ändra för hand i det material de redan 

hade, vilket medförde mycket extrajobb för dem. Även pedagogen som har för avsikt att börja 

använda materialet menar att en av de avgörande faktorerna till att det har dröjt är de 

kostnader som införandet av ett nytt bedömningsstöd medför, både i pengar och i tid. Förutom 

själva inköpet av materialet krävs någon form av fortbildning eller åtminstone omfattande 

diskussioner i arbetslaget för att införandet ska bli meningsfullt. 

 

I de fall beslutet att köpa in ett nytt/uppdaterat bedömningsstöd dröjer eller helt uteblir avgörs 

kvaliteten på bedömningen av huruvida läraren både har erfarenhet och kunskap om vad 

eleven ska kunna och hur man på bästa sätt bedömer utifrån de material som finns 

tillgängliga. Skolinspektionens granskning efter införandet av Lgr11 (2012) visade att många 

lärare inte har det som krävs för att bedömningen ska vara tillfredställande. Flertalet av 

lärarna i granskningen saknade kunskap om vad som skulle bedömas och brast dessutom i 

planeringen av hur och när bedömningen skulle ske. Vidare saknades den viktiga 

återkopplingen till eleverna i många fall, vilket påverkar hur delaktiga eleverna kan vara i sitt 

lärande.  Ytterligare en brist fann Skolinspektionen i lärarnas dokumentation av elevernas 

framsteg och utveckling. Detta menade Skolinspektionen är problematiskt, då 

dokumentationen är en viktig faktor vid upprättandet av IUP eftersom den säkerställer att 



 

 

29 

 

läraren får med väsentliga detaljer (2012, s 6ff). Just dokumentationen tänker jag är en viktig 

del i bedömning utifrån bedömningsstöd, då man i dessa dels har en mall där det framgår 

vilka kunskapsnivåer eller liknande som ska vara uppnådda vid ett visst tillfälle och dels finns 

i de flesta bedömningsstöd ett protokoll av något slag där dokumentation av elevens 

utveckling kan föras och följas.   

 

Att ha tillgång till ett uppdaterat och genomarbetat material påverkar i stor grad 

tillförlitligheten och kvaliteten i bedömningen, vilket i nästa steg kan påverka elevens 

möjlighet att vara delaktig och att få syn på sin egen utveckling. 

8.2 Hur används »LUS»? 

Alla fem informanter använder »LUS», dock på lite olika sätt. Tre av informanterna använder 

det för löpande avstämning av elevernas läsförmåga, som en del av bedömningen i stort och 

de resterande använder det endast för indelning i läsgrupper utifrån på vilken punkt eleven 

placeras. När det gäller själva ”lusningen” har pedagogerna olika sätt att stämma av elevernas 

läsförmåga. Tre av dem bedömer eleverna utifrån löpande observationer i undervisningen och 

de andra två sitter med eleverna vid ett visst tillfälle och lyssnar på när de läser i särskilda 

böcker eller texter. Utefter detta fylls LUS-protokollet i en gång per termin av samtliga 

informanter. Tre av dem lämnar sammanställningen av klassens ”lusning” vidare till 

skolledningen, dock framgår inte vad de i sin tur använder det till. Allard, Rudqvist och 

Sundblad (2001, s. 141) tänker att man genom att lämna resultatet av ”lusningen” till 

ledningen kan tydliggöra var behov av extra resurser finns, så att dessa kan omfördelas dit de 

behövs. Emellertid tänker jag att man som enskild pedagog kan fånga upp dessa elever utifrån 

sin egen bedömning, vilket förhoppningsvis medför att elever som är i behov av extra stöd av 

något slag kan få det även utifrån de löpande observationerna.  

 

Skaparna av »LUS» (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 134) tänker att läraren med 

huvudansvaret för svenskan är den som ska göra bedömningen. De menar att överföring av 

den kunskap som fås vid ”lusning” är svår och att man riskerar att missa viktiga detaljer. Fyra 

av informanterna ”lusar” sina egna elever. Specialpedagogen är den som skiljer sig från 

övriga, då hen ”lusar” samtliga elever i årskurs 1-3 och därefter lämnar över resultaten till 

respektive klasslärare. Dock har de löpande diskussioner i arbetslaget i synnerhet för de elever 

man är osäker på, vilket hen tycker gör att överföringen fungerar bra trots allt. Jag tror att den 

lärare som har huvudansvaret för en elev ser fler delar av elevens kunskaper och förmågor 
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under hela skoldagen, vilket kan göra att andra delar än bara till exempel förmågan att avkoda 

ord eller att läsa fort blir synliga. Dessutom har troligtvis den ansvariga läraren en större 

kännedom om eleven och kan märka om hen har en dålig dag eller har annat i tankarna under 

bedömningssituationen, vilket kan påverka resultatet av bedömningen. I de fall tid och 

möjlighet finns för diskussion mellan specialpedagogen och klassläraren utifrån ”lusningen” 

av varje enskild elev kan bilden dock bli klarare för samtliga och därmed kan bedömningen 

bli mer rättvisande.  

8.3 Hur används »Nya språket lyfter!»? 

Det andra bedömningsstödet, »Nya språket lyfter!», har två av informanterna aldrig sett. Av 

de resterande använder två stycken materialet löpande som bedömningsstöd och den sista 

menar att man på sikt ska börja använda det i skolan. De som använder verktyget i 

verksamheten ser det som ett komplett material, genom vilket samtliga delar i kursplanen i 

svenska kan stämmas av. De anger också att bedömningsstödet möjliggör för eleverna att vara 

delaktiga i bedömningen, vilket Skolverket (2012a, s. 8f) menar är en av tankarna med det. 

Diskussionsfrågorna i studiehandledningen (Skolverket 2012c) tycker båda informanterna 

verkar vara ett bra komplement, som gör att man får syn på vilka delar i undervisningen som 

är bra och som främjar elevernas utveckling. I dagsläget används dock inte dessa, då 

informanterna inte har tid eller möjlighet att sitta och arbeta med dem, varken enskilt eller i 

grupp. 

 

När det gäller användandet av observationsschemat till  »Nya språket lyfter!» sitter de två 

informanterna med sina elever vid flera tillfällen under läsåret. De samtalar då om de olika 

delarna läsa, skriva, lyssna, tala och samtala. Därefter får eleverna markera i 

observationsschemat när de anser att de har uppnått en viss bokstav och siffra när det gäller 

läsa och skriva, alternativt de symboler som är kopplade till lyssna, tala och samtala. Båda 

informanterna anser att tydligheten i de olika avstämningspunkterna i observationsschemat 

och den tydliga kopplingen till Lgr11 gör att bedömningen är relativt lätt, när man väl har satt 

sig in i de olika delarna. Förutom att eleverna kan vara delaktiga, vilket nämnts ovan, 

uttryckte en av informanterna att den självvärdering eleven får göra i observationsschemat är 

viktig. Hen menar att elevens ansvar för sitt eget lärande ökar ju längre upp i årskurserna hen 

kommer och att det därför är bra att börja redan i de tidigare årskurserna. Detta framgår också 

av Lgr11: 
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Läraren ska 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för 

sitt arbete i skolan, 

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder 

och mognad  

    (Skolverket 2011a, s. 15) 

 

8.4 Elevens delaktighet i bedömning 

Att eleven görs delaktig i bedömningen i form av återkoppling från läraren är viktigt, menar 

många forskare. Hur denna återkoppling sker är dock avgörande för hur delaktig eleven kan 

vara samt vad den har för effekter. Bland annat visar Black och Wiliams (1998) samt Hattie 

och Timperleys (2007) undersökningar att man bör ge eleven återkoppling på specifika delar 

av skolarbetet samt att återkopplingen bör syfta till att utveckla elevens förmåga att själv 

bedöma sitt lärande.  

 

När det gäller hur delaktiga informanternas elever kan vara menar flera av dem att deras 

arbetssätt främjar det. De informanter som använder »Nya språket lyfter!» diskuterar med 

eleverna utifrån observationsschemat, som sedan själv får värdera var hen tycker att hen 

ligger i utvecklingen av de olika bitarna. En av de pedagoger som endast använder »LUS», 

återkopplar till eleverna utifrån punkterna i läsutvecklingsschemat, men anser att 

delaktigheten ytterligare skulle kunna ökas genom att prata med eleverna utifrån Lgr11 

istället. Hen anser att punkterna är något abstrakta och kan vara svåra för eleverna att förstå. 

Den andra pedagogen som endast använder »LUS» utgår av just den anledningen inte från 

punkterna vid återkoppling och diskussioner med eleverna, utan försöker översätta punkterna 

till de kunskapskrav som finns i Lgr11 och utgår från dem vid samtalet.  

 

Utöver abstraktionsnivån i LUS-punkterna menar några av informanterna att det kan orsaka 

onödig konkurrens mellan eleverna eller att det kan utgöra ett stressmoment för somliga 

elever att få reda på vilken LUS-punkt de har placerats på. En av informanterna informerar 

eleverna, trots detta, vilken punkt de ligger på, men menar att man får anpassa vad man säger 

och hur man säger det utifrån varje enskild elev. Förutom det anser hen att det är viktigt att 

man utgår från bedömningsstödet både vid bedömningen och vid återkopplingen, då 

materialet har ett upplägg som bygger på en progression i utvecklingen och på att eleven ska 

vara delaktig, i någon form. Det relaterar jag till Jönsson (2011, s. 91) som menar att eleven 
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genom återkoppling i utgångspunkt i ett bedömningsstöd kan få reda på var den befinner sig 

och vart den ska, vilket är viktigt för att eleven ska känna sig delaktig och införstådd med de 

krav som ska uppfyllas. Om punkterna är abstrakta, som några av informanterna anser att de 

är i »LUS», är dock frågan huruvida eleven kan använda sig av informationen. Det blir därför 

avgörande om läraren kan göra punkterna tydligare och dessutom kan klargöra vad nästa steg 

i utvecklingen är samt hur eleven ska arbeta för att nå dit. 

 

Samtliga informanter, utom specialpedagogen som inte har pedagogiskt ansvar för några 

elever, använder resultatet av kunskapsbedömningarna vid upprättandet av IUP och även inför 

och under utvecklingssamtalen. I samband med detta meddelas eleven inte bara var hen ligger 

i de olika bedömningsstöden utan också vad nästa steg i utvecklingen är. Av 

lärarhandledningen till »Nya språket lyfter!» (2012a, s. 8f) framgår att observationsschemat är 

tänkt att användas både till att elev och lärare tillsammans ska kunna stämma av de olika 

delarna i svenska samt att ligga till grund för IUP och utvecklingssamtal. Något de 

informanter som använder sig av materialet anser är möjligt.  

 

När det gäller huruvida eleven kan använda sig av den återkoppling som läraren ger visade 

Skolinspektionens granskning (2012, s. 8) att lärarna hade problem att återkoppla till eleverna, 

vilket medförde att de gick miste om den kunskap de behöver för att utvecklas. Enligt mina 

informanter ger de eleverna återkoppling efter bedömning, antingen i form av punkt i »LUS», 

genom en kommentar om hur hen läser eller genom en diskussion utifrån 

observationsschemat som tillhör »Nya språket lyfter!». Elevernas tankar kring detta framgår 

inte i min studie av naturliga skäl, dock tror flera av mina informanter att det kan vara svårt 

för en del elever att ta till sig och förstå punkterna i »LUS», då de som sagt upplevs vara 

något abstrakta.  

 

En av de pedagoger som aldrig har arbetat med »Nya språket lyfter!» blev mycket intresserad 

under intervjuns gång och bad mig förklara hur det fungerar och vad som är tänkt. Hen tyckte 

att det lät som ett material som skulle kunna utöka elevens delaktighet och att alla delar i 

svenska kursplanen kommer med. Just dessa två skäl angav ledningen till den av 

informanterna som gick över från »LUS» till »Nya språket lyfter!». Samma informant anser 

att bytet har medfört att elevernas möjlighetet att vara delaktig har ökat markant.  



 

 

33 

 

9. Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka hur fem pedagoger i årskurs 1-3 arbetar med bedömning i 

svenska och hur de gör eleverna delaktiga, med utgångspunkt i bedömningsstöden »LUS» och 

»Nya språket lyfter!». 

 

Av intervjuerna framgår att samtliga fem pedagoger använder sig av bedömningsstöd i 

bedömningsarbetet, vilket de menar kan förbättra tillförlitligheten och enhetligheten i 

bedömningen. »LUS» används både som en grund för undervisningen i stort, för placering i 

läsgrupper och som ett bedömningsstöd utifrån vilket återkoppling ges vid arbete med IUP 

och i utvecklingssamtal. »Nya språket lyfter» används för att anpassa undervisningen och för 

att ge eleverna en insyn i vad de ska lära sig genom arbetet med observationsschemat som 

tillhör materialet. Schemat används även i utvecklingssamtal och i arbetet med att utforma 

IUP. Samtliga informanter menar att eleverna blir delaktiga i bedömningen genom det 

bedömningsarbete som informanterna bedriver, om än i olika grad. Informanterna ser vissa 

svårigheter när det gäller återkopplingen, i synnerhet när det gäller »LUS», då punkterna är 

abstrakta och kan vara svåra för eleverna att förstå. Pedagogerna verkar ändå vara medvetna 

om detta och menar att de anpassar återkopplingen och förtydligar punkterna för att eleverna 

ska kunna förstå var de ligger och vart de ska.  

 

Förutsättningarna för ett bra bedömningsarbete där eleverna kan vara delaktiga enligt 

informanterna kan sammanfattas i följande fyra punkter: 

- att man har ett bra bedömningsstöd med tydliga kriterier 

- att man ges tid och möjlighet att diskutera bedömningen och styrdokument med 

kollegor 

- att läraren har kunskap om hur bedömning bäst sker, vad som ska bedömas och vad 

bedömningen ska användas till 

- att eleverna kan använda sig av återkopplingen  

 

En förutsättning för bra och meningsfull undervisning är att läraren har en uppfattning om på 

vilken nivå varje enskild elev ligger, vad hen förstår samt vad hen behöver utveckla. Genom 

bedömning kan läraren upptäcka detta och sedan anpassa undervisningen därefter. Att 

bedöma elevernas kunskaper är dock inte helt enkelt och det tar mycket av lärarens tid i 

anspråk, vilket framgår av intervjuerna. Även Lundahl (2013) menar att bedömning tar tid och 
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att utveckla metoder för att få in bedömningen som en naturlig del i undervisningen är ett 

omfattande arbete. Dock ger det resultat längre fram, både för att pedagogen blir säkrare på 

bedömning med tiden, men också för att eleverna efter hand blir bättre på att bedöma sig 

själva. För att detta ska fungera krävs att man redan i de tidigare åren i skolan låter eleverna 

bli medvetna om vad de strävar mot i läroplanen, vilket kan ske om läraren förankrar sin 

undervisning i Lgr11 och gör det synligt för eleverna. Det räcker inte att det endast diskuteras 

och förs fram i arbetet med IUP och utvecklingssamtal, vilket sker vid ett par tillfällen varje 

termin. 

 

Hur en lärare än väljer att arbeta med bedömning bör hen vara medveten om de delar 

Pettersson (2007, s. 11) menar är en förutsättning för bra bedömning – vad, hur och varför 

man ska bedöma. Utfallet av bedömning beror till viss del av vilket material som används, 

men till största delen av hur läraren väljer att arbeta med bedömning. 

 

En tanke jag formulerade i inledningen till examensarbetet var att fler lärare tycks använda sig 

av »LUS» än det är som använder »Nya språket lyfter!», trots att det senare ges ut av 

Skolverket, täcker samtliga delar i den svenska kursplanen och utgår från Lgr11. Studien visar 

att min uppfattning att »LUS» är vanligt i skolorna stämmer. Dock tycks ett skifte vara på 

gång, då flera av informanterna redan har gått över till »Nya språket lyfter» eller funderar på 

det. Kan hända att detta beror på ett generationsskifte, vilket en av informanterna uttryckte en 

fundering om, eller att forskningen mer och mer påpekar värdet av ett stöd i bedömningen där 

samtliga delar stäms av och där eleven kan vara delaktig. »LUS» är något som har använts 

länge i skolorna och det verkar som att lärare har svårt att få tiden att räcka till både för att 

diskutera med kollegor och för att sätta sig in i nya bedömningsstöd.  

10. Framtida forskning 

En intressant fortsättning på det jag har börjat forska om är huruvida eleverna i de tidigare 

årskurserna känner sig delaktiga i bedömningen och i sin utbildning på det sätt som lärarna 

tror. Läroplanen är tydlig i att eleverna ska ges inflytande på undervisningen och annat som 

rör deras skolgång. Av den anledningen skulle en undersökning likt Skolinspektionens (2012) 

vara intressant ur elevernas perspektiv. Ett annat spår skulle vara att undersöka om »Nya 

språket lyfter!» framöver får en starkare roll i bedömning i skolan. Mycket av det som idag 

skrivs om skolan är att lärare får mindre och mindre tid för undervisning och alltmer av tiden 
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går till administrativa arbetsuppgifter. Skolverket har lagt ner mycket tid och arbete i att 

utveckla »Nya språket lyfter!» så att det passar den nya läroplanen och underlättar lärarnas 

bedömningsarbete, något som även mina informanter för fram. Av den anledningen skulle det 

vara intressant att undersöka om bedömningsstödet har fått ett större genomslag i landets 

skolor om några år.    
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Bilaga 1  Intervjuguide 

 

- Presentation av mig själv 

- Syftet med intervjun och studien 

- Bandinspelning 

- Avidentifiering 

- Samtycke – frivillig intervju, rätt att avbryta 

- Konfidentialitet 

- Nyttjandekravet 

Allmänna frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit verksam som lärare? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vilka ämnen är du lärare i? 

5. Vilka årskurser arbetar du i? 

6. Använder du något material för att bedöma/kartlägga elevernas kunskaper och utveckling i 

svenska? 

a. Om ja, vilket/vilka? 

b. Av vilken anledning används detta/dessa? 

Läsutvecklingsschema 

7. Används LUS? 

a. Om ja, hur används det? 

b. Om nej, hur kommer det sig? 

c. Hur länge har du använt det? 

d. Ser du några brister/nackdelar med LUS, vilka? 

e. Vilka är fördelarna? Jämfört med Nya Språket lyfter? 

f. Hur ser du på koppling till läroplanen Lgr11 och kursplanen i svenska? Hur bedöms 

de andra delarna i kursplanen i svenska: skriva, lyssna, tala och samtala?  

g. Vad använder du bedömningen till? 

i. inför/under utvecklingssamtal?  

ii. utforma undervisningen? 

iii. utformning av IUP? 

h. Hur ofta görs bedömningen? 

i. Återkopplar du till eleven?  

i. Hur sker detta?  
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ii. Vad är ditt syfte? 

j. Vad har du för tankar om elevers delaktighet och återkoppling? 

Nya språket lyfter! 

8. Används Nya språket lyfter? 

a. Om ja, hur används det? 

b. Om nej, hur kommer det sig? 

c. Hur länge har du använt det? 

d. Ser du några brister/nackdelar med Nya Språket lyfter, vilka? Jämfört med LUS? 

e. Ser du några fördelar med Nya Språket lyfter? Jämfört med LUS? 

f. Hur ser du på koppling till läroplanen Lgr11 och kursplanen i svenska?  

g. Kan man använda Nya Språket lyfter för att stämma av alla delar i kursplanen – läsa, 

skriva, tala, samtala och lyssna?  

h. Vad använder du bedömningen till? 

i. inför/under utvecklingssamtal?  

ii. utforma undervisningen? 

iii. utformning av IUP? 

i. Hur ofta görs bedömningen? 

j. Återkopplar du till eleven?  

i. Hur sker detta?  

ii. Vad är ditt syfte? 

k. Vad har du för tankar om elevers delaktighet och återkoppling? 

Allmänt om bedömning 

i. Utbildning/fortbildning? 

ii. Riktlinje från ledningen? 

iii. Samarbete i arbetslaget? 

Avslutning 

iv. Följdfrågor 

v. Tack 


