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Elevers läs- och skrivutveckling – mellanåren1 

Caroline Liberg 

 

Nya och gamla villkor för läsande och skrivande 

I många olika sammanhang idag pekas på hur förutsättningarna och villkoren för läsande och 

skrivande har förändrats genom datorns inträde i våra liv. De språkliga landskapen ser 

annorlunda ut i jämförelse med för några decennier sedan. Vi läser och skriver på skärmen i 

en utsträckning som vi för bara några år sedan inte kunde förutse. Texter på pappret som 

tidningar och läromedel har också förändrats. Precis som på skärmen ges bilder ett mycket 

större utrymme. Med hjälp av datorn kan texter också läsas upp. Det skrivna ordet får alltså ge 

plats för bilder och ljud, med andra ord tillkommer flera sätt eller modaliteter för att skapa 

mening i texter. Det innebär att sätten att läsa och skriva förändras i takt med de språkliga 

landskapens utveckling. Andra typer av läs- och skrivarter krävs i tillägg till redan tidigare. 

Exempelvis förutsätter läsning på nätet att läsaren kan orientera sig och navigera i hierarkiskt 

ordnade hypertexter. Det rika bildmaterialet som samspelar med de skrivna texterna kräver 

också en annan typ av läsning.  

 

Men det finns även förutsättningar och villkor som består över tid för att en person ska kunna 

lyckas i sitt läsande och skrivande. En sådan aspekt är läsarens och skrivarens mer 

grundläggande språkliga förmågor som att ha ett stort ordförråd, kunna minnas och återge 

kortare och längre textavsnitt samt att vara en aktiv språkdeltagare. Ytterligare en sådan 

aspekt är den metaspråkliga förmågan att exempelvis ha god kunskap om bokstäverna och 

språkljuden och vara fonologiskt medveten samt att ha kunskaper om hur texter skapas och 

byggs upp. Metakognitiva förmågor är också viktiga förutsättningar för att lyckas, som att 

kunna reflektera över hur läsandet och skrivandet går till och veta vilka strategier man 

använder. De här språkliga, metaspråkliga och metakognitiva förmågorna är centrala för att 

kunna utveckla ett hållbart läsande och skrivande. Spännvidden i språkbehärskning mellan 

eleverna i en klass är emellertid stor beroende på vilka erfarenheter och upplevelser de getts 

möjlighet att ta del av och att få bygga ett språk om. En grupp är naturligtvis elever som 

nyligen anlänt till Sverige. De saknar inte erfarenheter, upplevelser eller kunskaper men de 
                                                 
1 I slutet av den här texten finns en litteraturlista i urval av centrala arbeten som texten bygger på. Inne i texten 
finns bara referenser angivna om direkta återgivningar och exempel används. Texten i sin helhet baseras till stora 
delar på Liberg, Folkeryd, af Geijerstam (2010) och forskning som presenteras där.  



 

saknar oftast kunskaper i svenska språket för att uttrycka sig på ett för dem tillfredsställande 

sätt. Det är en mycket frustrerande situation de utsätts för. Även elever med annat modersmål 

än svenska som är födda i Sverige kan ha svårt att förstå och delta i undervisningen och 

redovisa sina faktiska kunskaper. 

 

Men det är inte bara läsarens och skrivarens språkliga, metaspråkliga och metakognitiva 

förmågor eller textens medium och på vilka sätt (modaliteter) den framställs som forskningen 

visat vara av central betydelse. Lika viktigt är läsarens och skrivarens tidigare erfarenheter av 

och inställning till läsande och skrivande samt kunskaper om ämnet som ska behandlas och 

hur allt detta står i samklang med textens/textuppgiftens form och innehåll. En fundamental 

aspekt är naturligtvis syftet med läsandet och skrivandet. Varför ska just den här texten läsas 

eller skrivas?  

 

Ytterligare centrala aspekter är sammanhanget eller kontexten. Det gäller såväl den konkreta 

sociala situationen som de mer övergripande normerna och värderingarna för hur saker och 

ting ska utföras och hur de utvecklats i den kulturella och historiska kontexten. Den konkreta 

sociala situationen utgörs i skolan av undervisningssammanhangen. Några gemensamma 

nämnare för en framgångsrik undervisning är för det första att läromiljön är ett engagerande 

språkbad för eleverna. De får läsa, skriva och samtala tillsammans och på egen hand och 

läsandet, skrivandet och samtalandet stödjer varandra. I de gemensamma arbetena ges 

eleverna modeller för detta av såväl lärare som andra kamrater. De olika läs- och 

skrivsituationerna ger upphov till olika sätt att läsa och skriva, olika läs- och skrivarter. De 

utgör också underlag för att eleverna kan få anta olika läsar- och skrivarpositioner från mer till 

mindre aktiva och kritiska i relation till tolkning och bearbetning av texten eller fördjupning 

av textuppgiften. I undervisningen råder balans mellan funktionalisering och formalisering 

och mellan mer och mindre styrda aktiviteter. Läs- och skrivundervisningen ger också upphov 

till medvetandegörande av vilka strategier som används för av- och inkodning, läsförståelse 

och textbygge.  

 

Alla de här aspekterna som i olika studier visat sig vara centrala för att förstå läsande och 

skrivande har sammanställts i nedanstående figur. När man som lärare ska välja texter och 

textuppgifter samt sätt att arbeta med dem är det viktigt att beakta alla de här aspekterna som 

har betydelse för hur en elev kommer att lyckas i sitt värv. 
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Figur 1. Centrala aspekter av läs- och skrivpraktiker (Liberg, 2001, s. 120.) 

 

 

Utveckling av läsande och skrivande 

De här aspekterna har således en central betydelse för hur en person utvecklar sitt läsande och 

skrivande och de grundläggande färdigheter man har behov av när man ska läsa och skriva. I 

en diskussion om dessa grundläggande färdigheter beskriver Caroline Liberg och Roger Säljö 

(2010) dem utifrån fyra huvudingångar, nämligen2: 

• förmågan att själv kunna skapa mening och uttrycka sig inom ramen för olika 

literacypraktiker, det vill säga kompetenser som gör människor till aktörer i ett 

skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle   

• förmågan att förstå literacypraktiker som sådana och syftet med dem samt att skapa ett 

engagemang och intresse för dem 

                                                 
2 I den här beskrivningen används termen literacypraktiker. Det omsluter fler sammanhang än traditionella läs- 
och skrivpraktiker. Det gäller situationer där man talar om något man läst eller skrivit, situationer där man 
omsätter något skrivet till en annan uttrycksform som bilder, tabeller, diagram eller ett görande, exempelvis att 
läsa och följa en instruktion om hur man installerar en ny TV, och situationer som är influerade av skriftspråket, 
till exempel samtal och talande som utförs på ett bildat eller litterat sätt (Liberg & Säljö, 2010). 

medium och modalitet
innehållsfält och kulturella bas 
deltagaraktivitet och engagemang 
makrostrukturella uppbyggnad (genrestruktur) 

 
textens/ 

textuppgiftens 

mikrostrukturella uppbyggnad (ord-, sats- och meningsbyggnad) 
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den sociala, kulturella och historiska kontexten 
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• förmågan att kunna gå in i, bearbeta och förstå innehållet i texten eller textuppgiften 

utifrån olika positioner  

• förmågan att kunna hantera olika symbolsystem som den visuella koden3 och 

skriftkoden (bokstäverna och hur de kan kopplas till olika ljud) samt att kunna följa de 

grammatiska regler som gäller för de olika symbolsystemen 

 

De olika förmågorna stödjer varandra och utvecklas i samspel med varandra. Att man kan 

skapa mening och är en aktiv deltagare och aktör i olika literacypraktiker underlättar och 

stödjer exempelvis utvecklingen av förmågorna att förstå praktiker och syftet med dem, att 

kunna gå in och bearbeta enskilda texter och kunna läsa av eller skriva ner det man vill säga 

och tvärtom. Det är med andra ord inte så att en person först lär sig och bygger upp det ena 

och sedan det andra. I det här samspelet mellan de fyra färdigheterna finns åtminstone fyra 

avgörande och kritiska punkter i utvecklingen för att den ska gå smidigt och lätt. De här 

punkterna består av  

• att bli aktör, deltagare och medskapare, i ett skriftspråksberoende och mediebaserat 

samhälle 

• att knäcka skriftkoden 

• att möta och bemöta textmängder 

• att möta och bemöta specifika ämnesspråk 

 

Att bli aktör i ett skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle 

Ett första steg in i att bli aktör, deltagare och medskapare, i ett skriftspråksberoende och 

mediebaserat samhälle tar en del barn mycket tidigt. För en del sker det till och med innan de 

själva tagit några steg med sina egna ben. De omges nämligen av vuxna som läser 

tillsammans med dem i pekböcker, på skyltar och etiketter och samtalar med dem om vad det 

handlar om. Tillsammans skriver de meddelanden av en mängd olika slag till nära och kära. I 

dessa sammanhang får barnet stifta bekantskap med vad det innebär att skapa mening och 

uttrycka sig inom ramen för några enkla och mer vardagliga läs- och skrivpraktiker. Grunden 

läggs för deras förståelse av den här typen av praktiker och syftet med dem. Centrala frågor 

barnet görs medveten om är varför man egentligen kan ha behov av att läsa och skriva och 

vilka funktioner det fyller. Det som är meningsfullt lägger också grunden för intresse och 

                                                 
3 Med den visuella koden avses olika framställningssätt som bilder, figurer, diagram och tabeller. 



 

engagemang. I olika studier visas på hur de vuxna redan i tidigt skede stödjer barnens 

förmåga att gå in i, bearbeta och förstå innehållet i texten de läser eller skriver tillsammans. 

Barnens språkliga förmåga förstärks därmed också i läsandet och skrivandet. I många texter 

får de också möta ämnen, ord och formuleringar de kanske inte stöter på i vardagsspråket. Det 

innebär att barn i detta kan få möta både mer enkla texter och mer avancerade texter, eftersom 

det är de vuxna som står för hantverket att läsa av och skriva ner. Barn kan med andra ord 

påbörja sitt aktörskap i ett skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle långt innan de 

själva klarar av att hantera skriftkoden. När de kommit så långt att de själva kan läsa och 

skriva, erbjuder vårt starkt skriftspråksberoende och mediebaserade samhälle många 

möjligheter att vidareutveckla sin förmåga att skapa mening och att uttrycka sig inom ramen 

för olika literacypraktiker.  

  

Att knäcka skriftkoden 

En andra kritisk punkt i att bli en självständig aktör i ett skriftspråksberoende och 

mediebaserat samhälle inträffar när barnen påbörjar byggandet av förmågan att själva hantera 

skriftkoden. Många barn knäcker skriftkoden redan i förskoleåldern. Men för en del sker det 

först när de börjar skolan. Och för några kan det här vara ett mycket stort steg som de i stort 

aldrig utvecklar fullt ut. Att knäcka skriftkoden är en mycket abstrakt operation i vilken 

barnen bygger upp ett nytt sätt att förstå läs- och skrivpraktikerna. De utvecklar nu en 

förståelse för skriftens mycket abstrakta principer. Inom språkvetenskapen kallas de här 

principerna för grammatiskt fonologiska regler. Av den anledningen kallas den metaspråkliga 

förmågan som innebär att man kan hantera och tala om bokstäverna och deras ljud för 

fonologisk medvetenhet.  

 

Genom att få möta nya ord i lagom takt och väl förberedda i engagerande texter, övar barnen 

upp sin förmåga att använda ljudningsstrategin. Med hjälp av ljudningsstrategin byggs ett 

förråd av skriftordbilder, ett så kallat ortografiskt lexikon, upp parallellt med fortsatt 

utbyggnad av det muntliga ordförrådet. Så läggs grunden för den ortografiska helordsstrategin 

som innebär att läsaren och skrivaren kan ta fram dessa skriftbilder ur sitt ortografiska 

lexikon. Ju smidigare framtagandet går desto mer bidrar det till ett flyt i läsandet och 

skrivandet. Av- och inkodning blir mer och mer automatiserad. Läs- och skrivflytet påverkas 

också av att läsaren och skrivaren kan växla smidigt och lätt från helordsstrategin till 

ljudningsstrategin vid behov och sedan återvända till helordsstrategin. Till en början klarar 
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eleverna en mer enkel ljudning. Den innebär att man ljudar de enskilda ljuden och sedan för 

ihop det till en helhet. Det fungerar när orden inte är så långa. Men så fort orden börjar bestå 

av sju, åtta och fler bokstäver blir påfrestningen mycket stor för arbetsminnet. Det är svårt att 

hålla alla dessa ljud i minnet samtidigt för att sedan föra samman dem till en helhet. I de här 

fallen behövs en mer avancerad ljudningsteknik. Den kan bestå av att man ljudar stavelse för 

stavelse och sedan för samman dessa stavelser till en helhet. En annan väg att gå är ljuda 

samman bokstav för bokstav till dess man finner betydelsebärande enheter, så kallade 

morfem, och sedan för samman dem till en helhet. Elever som är morfologiskt medvetna har 

naturligtvis stor hjälp av den kompetensen i den här avancerade ljudningen. Den avancerade 

ljudningstekniken behöver eleven få möta så tidigt som möjligt i sin utveckling, eftersom det 

inte går att helt och hållet kontrollera för längden på orden de möter.  

 

När barn med svenska som andraspråk ska knäcka koden kan de stöta på svårigheter av flera 

olika slag. Det kan till exempel vara så att de ännu inte tillägnat sig alla ljuden i det svenska 

språket och därför har svårt att koppla samman bokstav med korrekt ljud. Barnet kan ha mött 

skrift tidigare men genom ett annat skriftsystem. De måste då lära att de ljud eller ord de 

tidigare kopplade samman med en viss symbol nu motsvaras av en annan. Ett problem inte så 

starka läsare bland både andraspråkstalare och förstaspråkstalare kan uppleva är att det går bra 

att rent tekniskt lyckas ljuda samman ljuden till ett ord men det är betydligt sämre med 

förståelsen och då även problem med att se läsningens funktion.  

 

Att möta och bemöta textmängder och specifika ämnesspråk 

När eleven knäcker koden sker det ofta genom att skriva och/eller läsa mer enkla och korta 

texter. Det som därmed utgör ytterligare ett par viktiga kritiska punkter i att bli en självständig 

aktör i ett skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle är att möta och bemöta dels stora 

textmängder, dels alltmer specifika ämnesspråk. Om eleverna inte mött stora mängder text 

tidigare så sker det med stor kraft i årskurs tre och fyra. För många kan det leda till rena 

chockupplevelser, eftersom texterna många gånger är mycket informationstäta och orden som 

ingår ofta är längre. Eleverna möter nu inte bara mängder av text, utan också texter som är 

skrivna i olika genrer för att uppnå olika syften. Två huvudtyper av texter de möter är 

skönlitteratur och faktatexter. Skönlitteratur domineras av den berättande eller narrativa 

genren. Faktatexter utgörs oftast av beskrivande, instruerande, utredande, förklarande och 

argumenterande genrer.  
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Att möta stora textmängder innebär ofta att en läsare eller skrivare rör sig inom olika 

ämnesområden, även om det inte alltid behöver vara så. Ett tydligt exempel på det motsatta är 

slukaråldern, då läsaren ofta förkovrar sig inom en specifik genre och ett specifikt 

ämnesområde. Men ju högre upp eleverna kommer i skolan desto mer ämnesspecifika 

textvärldar möts de av. Ämnesspråken som blir mer och mer tydliga vid inträdet till 

grundskolans högre år förändras med avseende på dels ett mer specifikt ordförråd, dels mer 

specifika genrer. Beräkningar visar att med ett ordförråd om mellan 5000–6000 av de mer 

frekvent använda orden i ett språk förstås upp till nittio procent av orden i de allra flesta 

texter, däribland läromedelstexter. För att få en god förståelse av innehållet i en text behöver 

en läsare emellertid förstå minst nittiofem procent av orden. Det räcker med andra ord inte 

med enbart de mest frekventa orden för att kunna läsa en text med god förståelse eller skriva 

en text som behandlar ett visst ämnesområde. Till det behövs också kunskap om de mer 

ämnesspecifika orden som naturligtvis är olika för olika ämnesområden.  

 

Många barn har som behandlats tidigare redan i förskoleåldern fått erfarenheter av att möta 

och bemöta stora textmängder genom de vuxnas försorg. Det har hjälpt dem att bygga upp ett 

stort muntligt ordförråd som nu ska kompletteras med ett ortografiskt lexikon vid mötet av 

ord och formuleringar i texter de ska läsa eller skriva själva. Ett barn med svenska som 

modersmål anses vid skolstarten ha ett receptivt ordförråd på ca 8000–10000 ord, av dessa är 

ca 2000–4000 produktiva. Men skillnaderna kan vara påtagliga mellan barn som vuxit upp i 

rika språkmiljöer och de som inte gjort det. Under skolåren tillägnar sig de enspråkiga barnen 

med svenska som modersmål ca 3000 ord per år. De flerspråkiga barnens ordförråd i sitt 

andraspråk är däremot ofta mycket mindre jämfört med enspråkiga jämnåriga kamrater, både 

vid skolstarten och högre upp i åldrarna. I olika studier visas också på hur elever som inte 

förstår de ingående orden i en text de ska läsa eller en uppgift de ska lösa kommer till korta. 

De flerspråkiga eleverna är ofta de som drabbas hårdast av den anledningen.  

 

Det är med andra ord stor skillnad mellan olika barn hur väl rustade de står inför att själva 

kunna skapa mening och uttrycka sig inom ramen för mer avancerade literacypraktiker med 

varierade syften. Barn som inte har så stora erfarenheter och kunskaper med sig i bagaget har 

ett dubbelarbete framför sig. De ska dels skapa en förståelse för orden och deras innehåll, dels 

skapa en ortografisk helordsbild av dem och lägga dem i sitt ortografiska lexikon. Det är nu 

av stor betydelse att eleverna får stöd av engagerande undervisningssammanhang för att skapa 
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förståelse för orden och deras användning och att de redan har en väl etablerad och effektiv 

ljudningsstrategi av såväl den mer enkla formen som den mer avancerade, för att på ett 

smidigt sätt kunna bygga ut det ortografiska lexikonet.  

 

Inte bara ordförrådet blir mer och mer specifikt för olika ämnen med stigande år i skolan. 

Detsamma gäller för genrerna. I följande figur ges en uppställning av de genrer som används i 

såväl läromedelstexter som i elevers skrivande inom det naturvetenskapliga ämnesområdet i 

de senare grundskoleåren.  

 

Genrer för att genomföra naturvetenskap: 

Instruerande:  instruera någon hur man gör något 

Berättande instruktioner:  återberätta syfte, metod och resultat av ett experiment 

Laborationsrapport:  genomföra experiment, förklara resultat och dra slutsatser 

 

Genrer för att organisera naturvetenskaplig information: 

Beskrivande rapport:  beskriva en viss typ av fenomen 

Taxonomisk rapport:  klassificera och beskriva delar eller huvudtyper av fenomen 

 

Genrer för att förklara naturvetenskapliga fenomen: 

Sekventiell förklaring:  beskriva faser i en process i en linjär sekvens 

Orsaksförklaring:  beskriva och länka faserna i en process med hjälp av orsak-

verkan-förhållanden 

Teoretisk förklaring: beskriva och illustrera en teoretisk princip 

Faktoriell förklaring: förklara skäl eller faktorer som bidrar till att något visst 

händer 

Konsekvensförklaring: förklara en händelses effekter eller konsekvenser 

Utforskande: utforska konkurrerande förklaringar eller teorier 

 

Genrer för att argumentera om naturvetenskapliga frågeställningar: 

Exposition:  argumentera för en viss ståndpunkt eller åsikt 

Diskussion:  argumentera för olika ståndpunkter eller åsikter och ställa dem 

mot varandra 
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Figur 2. Genrer inom det naturvetenskapliga ämnesområdet inom de senare grundskoleåren. 

(efter Write It Right Project. Draft Units of Work for Science. Unit Number 7043 1994 s. 4.) 

 

Det är en stor utmaning för lärare inom alla ämnen att stödja sina elevers ämnesspråkliga 

utveckling med avseende på såväl ordförråd som textuppbyggnad och på så sätt stödja deras 

utveckling av de fyra huvudtyperna av grundläggande färdigheter inom respektive 

ämnesområde. Förmågan att kunna skapa mening och uttrycka sig ser olika ut i 

literacypraktiker inom olika ämnen. Syftet med dem är olika, sätten att gå in i dem och 

bearbeta och förstå innehållet i texter inom dem är olika och de visuella koderna som används 

är olika. Exempelvis är tabeller och diagram vanliga i några ämnen och formler i andra och i 

några ämnen används mycket lite av detta.  

 

För elever med svenska som andraspråk är det vidare väsentligt att undervisningen i svenska 

som andraspråk och modersmålsundervisningen relateras till och integreras med all 

undervisning och utgör ett självklart inslag i allt lärande under skoldagen. För alla elever som 

inte behärskar undervisningsspråket fullt ut är stöttning av lärare utbildade i svenska som 

andraspråk och ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen ett måste. Nyanlända elever och 

andra elever, som fortfarande har ett starkare modersmål än svenska, måste också få tillgång 

till sitt modersmål i undervisningen, genom till exempel undervisning och/eller 

studiehandledning i olika ämnen. 

 

Att möta och bemöta textmängder och olika ämnesspråk i läsandet 

Texter eleverna möter och ska bemöta i sitt läsande kan vara mer eller mindre indragande och 

engagerande. Karaktäristiska drag för en mer indragande text är att den behandlar personer, 

händelser eller fenomen som är igenkänningsbara för läsaren och att ett mer informellt och 

vardagligt språk används. Att det som behandlas är igenkänningsbart innebär att det vilar på 

en kulturell bas som ligger nära läsarens kulturella bas. Innehållet i texten är därmed oftast 

enklare att bemöta, än om ämnet är obekant för sin läsare. Detta rör alla elever. Men för 

många andraspråkselever som kommer från kulturer som ligger långt bort kan just detta vara 

mer påtagligt, eftersom texter i svensk skola mycket ofta har sin bas i svensk, nordisk 

och/eller västerländsk kultur.  
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I mer indragande texter finns också värderingar uttryckta och volymen för dessa kan skruvas 

upp och ner för att ge liv i texten. Man säger inte bara att något är viktigt, utan det är mycket 

viktigt eller kanske till och med extremt viktigt, medan något annat inte alls har så stor 

betydelse. Att texten har en tydlig struktur och klart uttalad röd tråd underlättar också läsandet 

för en mindre stark läsare. Likaså underlättar det att svåra ord och formuleringar packas upp 

genom förklaringar, exempel och andra sådana typer av expansioner och att 

sammanbindningsmarkörer, till exempel därefter, alltså, därför, emellertid, används på ett 

funktionellt och relevant sätt för att markera hur olika led i texten hänger samman. Genom 

varierade sats- och meningskonstruktioner kan också texten ges en god rytm.  

 

Alla texter som eleven möter och bör möta i skolan uppfyller inte alla dessa kriterier. Det är 

inte ens möjligt eller önskvärt att skriva alla typer av texter på detta sätt. För en mycket stark 

läsare och en läsare som är insatt i ämnet kan även en hel del av de här dragen snarare störa än 

stödja. Men som första ingång i ett nytt ämnesområde underlättar det för eleverna om texterna 

har flera av de här dragen. Den fortsatta utvecklingen av läsandet underlättas således om 

eleven som första ingångstexter till ett ämne får möta mer indragande och väl strukturerade 

texter.  

 

Läsutvecklingen underlättas också av att eleven har en väl fungerande och utvecklad 

avkodningsförmåga, så att all kraft kan läggas på förståelsearbetet. Förståelsearbetet i sin tur 

förutsätter att läsaren har ett brett batteri av förståelsestrategier. Med hjälp av dem kan eleven 

vidareutveckla förmågan att kunna gå in i, bearbeta och förstå innehållet i texter utifrån olika 

positioner. Mer elementära strategier innebär bland annat att kunna återge enkla fakta och 

finna huvudbudskapet i texten och på så sätt anta en mer textbaserad läsarposition. Mer 

avancerade strategier omfattar att kunna koppla ihop olika händelser eller aspekter i en text 

till en helhet, se samband och kunna dra allt från mer enkla till mer avancerade slutsatser samt 

tolka, reflektera och kritiskt granska utifrån olika utgångspunkter. Ett sådant läsande innebär 

ofta ännu mer aktiva och i vissa fall kritiskt granskande läsarpositioner.  

 

Textrörlighet är ett begrepp som utvecklats för att kunna diskutera på vilka olika sätt en läsare 

rör sig i en text för att skapa mening och förstå innehållet på mer eller mindre textnära och 

fördjupade sätt och hur han/hon uttrycker sig om innehållet i texten (t ex Liberg, af 

Geijerstam & Folkeryd 2010). Läsförståelsearbetet för att utöka elevernas repertoar av sätt att 
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läsa och alltmer självständiga förhållande till text och medläsare består av en mer eller mindre 

systematisk undervisning om och i förståelsestrategier som  

 

• att bygga förförståelse för textens innehåll och de ingående termerna och begreppen 

 

• att centripetalläsa genom att exempelvis 

- ställa frågor till texten 

- finna enskilda detaljer i texten 

- sammanfatta innehållet 

- identifiera huvudbudskapet  

- göra kopplingar mellan olika textdelar 

- dra enkla slutsatser som tydligt framgår av textinnehållet 

 

• att centrifugalläsa genom att exempelvis 

- packa upp abstrakta eller mer generella termer och begrepp 

- se olika typer av samband som temporala samband och orsakssamband 

- dra slutsatser och generalisera  

- jämföra olika textinnehåll eller perspektiv och värdera  

- hantera tvetydigheter eller konkurrerande information 

- tolka bildspråk och abstrakta budskap 

- göra förutsägelser om vad som ska komma härnäst 

- knyta an till egna erfarenheter och förkunskaper 

- associera till andra texter och andra upplevelser 

- förklara och motivera sin förståelse av det som de läst  

 

• att metaperspektifiera genom att exempelvis 

- utforska de här olika sätten att läsa och deras för- och nackdelar i relation till 

syftet med läsandet 

- kritiskt granska och diskutera varför en text är bra eller dålig, lätt eller svår att 

läsa (och liknande) utifrån någon eller alla av aspekterna form, funktion och 

innehåll  

- utforska varför man ibland inte förstår 
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Centripetalläsandet innebär ett sätt att röra sig som är riktat in mot texten och framför allt dess 

yta. Det ger en läsarposition som är texten trogen och ligger nära den. Centrifugalläsandet tar 

å andra sidan sin utgångspunkt i texten men är riktat bort från textytan antingen inåt på ett 

djupare plan i texten eller utåt mot egna förkunskaper och erfarenheter. Det är ett läsande som 

i en helt annan utsträckning utmanar läsaren att med olika medel fylla i hål och tomrum som 

skapas vid läsandet av texten. Läsaren behöver gå i dialog med texten på ett annat sätt för att 

kunna röra sig vertikalt i den eller ta steg ut från den. Den här dialogen underlättas av ett 

engagemang och en lust att läsa men den lägger samtidigt en grund för att engagemang och 

läslust byggs upp på nya sätt. Som läsare behöver man kunna såväl centrifugalläsa som 

centripetalläsa beroende på syftet med läsandet. Det finns inget som säger att det ena är bättre 

än det andra oberoende ett syfte. 

 

I den internationella studien PIRLS där tioåringars läsning undersöks och som genomfördes 

2006 beskrivs olika nivåer av förståelsearbetet. Den lägsta nivån som i stort sett alla tioåringar 

klarar i Sverige innebär att kunna hitta enstaka sakuppgifter och detaljer, se enklare samband 

eller identifiera huvudbudskapet. På nästa läsnivå ska de också kunna leta fram central 

information, dra enkla slutsatser eller använda någon form av kunskap utanför texten för att 

förstå den. Nästan nittio procent av de svenska eleverna klarar det. Ungefär hälften av 

tioåringarna når också den tredje nivån som omfattar att kunna skilja ut relevant information, 

föra samman olika delar i texten och dra slutsatser för att förklara olika samband. En tiondel 

av tioåringarna klarar även den fjärde nivån. Den innebär att hitta något mer inbäddad 

information, tolka bildspråk och språkliga nyanser samt kunna förhålla sig kritiskt 

granskande. Problemet vi kan se i jämförelse med hur många som klarade de här nivåerna 

2001 är att vi fått färre elever som når de två högsta nivåerna. Av det kan man bland annat dra 

slutsatsen att svensk skola stödjer elever att utveckla en mer grundläggande läsförmåga. Men 

eleverna får inte samma stöd att utveckla en mer avancerad förmåga.  

 

För att kunna gå in i en text och förstå dess innehåll måste vi förstå innebörden i själva orden 

och samtidigt ha en förförståelse för det texten beskriver. Om vi inte har det ger texten ingen 

bild i huvudet och det i sin tur medför att vi inte heller kan läsa mellan raderna. Många av de 

elever som har svenska som sitt andraspråk har andra referensramar än elever med svenska 

som modersmål och därför kan de behöva förarbeta texterna innan de läser på ett mer 

ingående sätt än sina enspråkiga kamrater. Förförståelsen påverkar också läshastigheten. När 

vi läser använder vi olika ledtrådar som driver läsningen framåt. Dessa ledtrådar är av olika 
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slag, semantiska, syntaktiska och grafematiska. Det innebär att elever som har svenska som 

sitt andraspråk också kan behöva längre tid på sig för att tillägna sig innehållet i en text. 

Intressant att notera är att man kan svara på en viss typ av frågor till en text utan att förstå alla 

ord som används. Det är däremot svårt att dra slutsatser kring texten om man inte riktigt 

begriper vad den handlar om.  

 

Läsande såväl som skrivande är meningsskapande verksamheter. Om läsaren eller skrivaren 

avviker från att följa de regler som gäller för skriftkoden sker det sällan slumpmässigt och 

beror ofta på okunskap på en eller annan språklig nivå: grafisk, fonologisk, ortografisk, 

syntaktisk eller semantisk. Avvikelser från reglerna vid läsning utgör en fascinerande spegel 

in till läsarens meningsskapande. Av den anledningen ses de här textavvikelserna inte som fel 

utan som tecken på läsarens försök att skapa mening. Den amerikanske läsforskaren Yetta 

Goodman (1996) som bedrivit mångårig forskning inom detta område väljer att kalla 

textavvikelser vid läsande för ”miscues”. Det finns inget bra sätt att översätta den här termen, 

men ett försök är att tala om ledtrådar till textavvikelser. Textavvikelserna visar på hur läsaren 

förstått och blir på så sätt ledtrådar för att förstå hur läsaren förstått. Ett exempel från årskurs 

7 är när Armando gör en textavvikelse i sin läsning och läraren stödjer honom i att komma 

fram till vad det är hon gör och hur hon förstod det hon läste. 

 

Armando (skolår 7; Goodman 1996: 604) 

Text: ”The big pig ran around and around the room.” 

Läsning: ”The big pig ran out …around and around the room.” 

 

L Blev det begripligt som du läste det? 
A Ja. 
L Borde du ha rättat det? 
A Ja. 
L Varför? 
A Därför att det blev inte begripligt tillsammans med ”around and around”. 
L Varför tror du att du läste ”ran out” innan du rättade det? 
A Därför att jag trodde att han sprang ut ur huset, typ skogshuggaren skrämde honom 

ut ur huset. 
 

 

På det här sättet stödjer läraren elevernas förståelse av hur de går tillväga när de läser. Den här 

så kallade retrospektiva textavvikelseanalysen går ut på att se hur mycket en textavvikelse 
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förvanskar eller bidrar till textens innehåll och för att göra elever medvetna om sitt läsande 

och vilka strategier de använder. 

 

Inom det här forskningsområdet visar det sig bland annat att 

• mindre starka läsare oftare än starka läsare gör textavvikelser som skapar stor 

betydelseförändring  

• mindre starka läsare oftare än starka läsare gör textavvikelser av typen icke-ord 

• mindre starka läsare oftare än starka läsare gör textavvikelser som ändrar formen på orden 

mycket  

• både mindre starka och starka läsare förlitar sig mer på grafiska ledtrådar vid läsning av 

mer svåra texter 

• både mindre starka och starka läsare gör en mindre andel grammatiskt och semantiskt 

acceptabla textavvikelser vid läsning av mer svåra texter. Men starka läsare gör en större 

andel textavvikelser som liknar det avsedda ordet till sin form. Alltså starka läsare 

anpassar sina strategier efter textens svårighetsgrad. I det här fallet börjar de använda mer 

av en ortografisk strategi. 

• både mindre starka och starka läsare ignorerar sina textavvikelser oftare än de självrättar 

dem. Starka läsare självrättar 20–35 % av sina textavvikelser; svaga läsare självrättar 

endast ca 5 % av sina textavvikelser.  

• starka läsare självrättar efter ord som uttalats fel och textavvikelser som skapar stor 

betydelseförändring. De självrättar inte efter textavvikelser som inte skapar så stor 

betydelseförändring. 

Att möta och bemöta textmängder och olika ämnesspråk i skrivandet 

Skrivande är krävande. Förutom att ha idéer om vad man ska skriva om ska man samordna 

alla delar i skrivprocessen för att få fram sitt budskap. Samordning ska ske av allt från 

skapande av en mer övergripande god struktur på global nivå till byggande av en 

sammanhängande text på lokal nivå med god meningsstruktur och stavning. En god förmåga 

att kunna samordna och styra sitt skrivande leder för det mesta till en god text, positiv attityd 

och en god självuppfattning. Stödet av en inspirerande, språkrik och stödjande undervisning 

är oumbärligt.  

 

Idéer och inspiration i sitt skrivande får man ofta från goda förebilder, givande samtal och 

läsning av intressanta texter. Förmågan att på så sätt formulera sig i relation till ett 
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ämnesinnehåll i sitt skrivande, det vill säga hur man använder sig av sina tidigare kunskaper, 

erfarenheter och texter man läst samt hur man synliggör sina tankegångar utifrån ett 

ämnesinnehåll, har av Britt-Maria Holtz (2010) benämnts skrivrörlighet. Det har sin 

motsvarighet i begreppet textrörlighet för förmågan att röra sig i texter man läser. I en studie 

av elevtexter skrivna inom ramen för ett temaarbete i religionsämnet i grundskolans mellanår 

har Holtz identifierat fyra typer av skrivrörlighet: 

 

Textbaserad skrivrörlighet: Eleven befinner sig i sitt skrivande i texten på ord-, sats- eller 

heltextnivå. Innehåll och struktur i den/de lästa texterna återges på en ytlig nivå. Vissa fakta 

ur källtexten har till exempel lyfts fram. Ord och uttryck ur den/de lästa texterna återkommer i 

elevens skrivande eller så sammanfattas hela eller delar av textinnehållet. 

 

Skrivrörlighet inåt: Eleven utgår i sitt skrivande från innehållet i den lästa texten och 

associerar denna inåt till sin egen erfarenhetsvärld, sina tidigare upplevelser, kunskaper och 

föreställningar.  

 

Samspelande skrivrörlighet: Eleven intar en aktiv roll i den skrivna texten genom att till 

exempel resonera, kommentera, diskutera och framföra åsikter. Han/hon refererar till 

gruppsamtalet och/eller argumenterar utifrån innehållet i den lästa texten.  

 

Kunskapssökande rörlighet: Text eller samtal har väckt nyfikenhet och/eller intresse hos 

eleven. Detta resulterar i konkreta frågeställningar som eleven direkt eller indirekt formulerar 

i sin egen text och som syftar framåt mot ny kunskap. 

 

Olika kombinationer av alla de här fyra typerna av skrivrörlighet förekommer exempelvis när 

eleverna jämför likheter och olikheter i skapelseberättelser från andra kulturer än den kristna. 

Skrivuppgiften är vid dessa skrivtillfällen öppen till sin karaktär och inbjuder eleverna till att 

aktivt anknyta sina erfarenheter och tankar till den nyvunna kunskapen. En god förmåga att 

behärska de olika skrivrörligheterna underlättar för eleverna att lösa uppgifterna när eleven 

uppmanas att knyta an till sina erfarenheter och kunskaper samt att bearbeta och tillgodogöra 

sig ett ämnesinnehåll. Eleverna uppvisar även en god förmåga att argumentera och resonera. 

Det framgår tydligt att ämnet berör dem och att skrivuppgiften motiverar dem till att 

argumentera, fundera och resonera och därmed inte bara utveckla sin skrivförmåga utan också 

sina kunskaper i ämnet. Vid de tillfällen då skrivuppgiften var mer sluten till sin karaktär blev 
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elevtexterna tydligt kopplade till de berättade/lästa berättelsernas innehåll och textmönster. 

Den textbaserade skrivrörligheten dominerar dessa texter i och med att eleverna vid dessa 

skrivtillfällen inte lyfter fram egna tankar och funderingar. Det innebär att syftet med 

skrivandet ger upphov till mycket olika kombinationer av skrivrörlighet.  

 

De perspektiv som anläggs på innehållet i en text kan också förtydligas genom att använda 

olika typer av värderingar för att ge uttryck för sitt engagemang och sin attityd till det som 

skrivs fram i texten. Det kan vara positiva eller negativa värderingar som uttrycks:  

• ”hon älskade / hatade att gå i skogen” 

• ”beskrivningen är klargörande / förvirrande” 

• ”det är en fantastisk / förfärlig upplevelse” 

Volymen på dessa värderande uttryck kan också vara mer eller mindre uppskruvad för att 

förstärka dem ännu mer eller tona ner dem. 

 

Förmågan att samordna skrivprocessen och att hålla kontroll på såväl den globala som den 

lokala nivån i textstrukturen kräver en viss utveckling. Evensen (1997) visar att i tidigt skede 

har barnet framför allt ett globalt fokus i sitt skrivande. Kontrollen av rörelser i skrivandet 

bidrar till att skapa en huvudstruktur för texttyper som hälsningar, listor och enkla berättelser. 

Men på lokal nivå har oftast barnet inte lika stor kontroll. I ett nästa utvecklingsskede växlar 

fokus till en mer lokal textnivå och den språkliga dräkten utvecklas. Den fortsatta 

utvecklingen består av att det globala fokuset blir mer och mer specificerat genom att 

skrivandet sker med alltmer specificerade syften och i alltmer specificerade sammanhang. Det 

ställer i sin tur allt större krav på kontrollen av den lokala nivån och utformningen av den 

språkliga dräkten. Evensen påpekar att en viss turbulens kan uppträda i vissa skeden i den här 

utvecklingen. Den består i att det är svårt att samordna den globala och lokala nivån och hålla 

båda dessa dimensioner i fokus samtidigt. Det är inte alltid så lätt att finna den språkliga 

dräkten på lokal nivå för att fylla det syfte som ska uppnås på global nivå. 

 

Utvecklingen av förmågan att bygga textstrukturer innebär alltså att lära sig de olika genrerna 

och deras särdrag på global och lokal nivå. Inom den berättande eller narrativa genren innebär 

det att utveckla stegen: inledning/orientering, ett händelseförlopp med en inbyggd 

komplikation, en upplösning och en avslutning med en utvärdering eller sensmoral. Till en 

början skriver eleverna ofta med en enkel struktur på lokal nivå där händelseförloppet förs 

framåt med hjälp av ett enkelt ”och sen”-förlopp. Den personliga berättelsen är en tidig form. 
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I faktatexter används de beskrivande, instruerande, förklarande, utredande och 

argumenterande genrerna antingen var för sig eller i kombination med varandra. De är 

uppbyggda som den narrativa genren med en inledning, själva huvudbudskapet och en 

avslutning. Det är huvudbudskapet som skiljer sig åt mellan genrerna. En vanlig faktatext som 

elever skriver i skolan är rapporten. Den amerikanske läs- och skrivforskaren Judith Langer 

(1992) visar på utvecklingen av den i en av sina studier. I tidigt skede tar den formen av en 

enkel beskrivning med en uppräkning av ett antal aspekter på lokal nivå. De byggs ofta 

samman med hjälp av uttryck som och och och sen. Ju äldre eleverna blir desto vanligare är 

det att ämnet som ska behandlas presenteras inledningsvis. Från början beskrivs ämnet och 

vissa aspekter fördjupas på ett enkelt sätt på lokal nivå. Så småningom vidareutvecklas den 

lokala nivån med enklare förklaringar, orsakssamband, alternativa möjligheter och 

utvärderingar. De broderas ut mer och mer och används sakta men säkert för att få fram en 

viss poäng eller ett budskap. Den mest avancerade rapporten som återfinns uppåt 

grundskolans senare år består av en argumentation där en tes stöds med argument och 

förklaringar och i vilken tänkbara motargument behandlas. Ju mer utvecklad rapporten är 

desto fler genrer ingår alltså. 

 

Förutom att på lokal nivå bygga ut meningar på olika sätt ska skribenten också ha kontroll på 

stavningen av enskilda ord. Vi har flera olika typer av stavningsregler i svenska skriftspråket 

som kan utgöra ett visst hinder för en del elever. De flesta reglerna rör undantag från den 

fonologiska grundprincipen att man har en bokstav per ljud. Exempel på de vanligaste 

undantagen bland vokalljuden är å-ljudet (gått och gott) och ä-ljudet (häkta och hekto). Bland 

konsonantljuden uppmärksammas oftast i undervisningssammanhang j-ljudet, sje- och tje-

ljuden, ng-ljudet, supradentaler4 och dubbelteckning. Dubbelteckning är en mycket 

komplicerad och kognitivt krävande regel. Det gör att det är relativt sent i skolans mellanår 

som man kan förvänta sig att alla elever kan klara den som regel. Däremot är det många som 

lär sig att både läsa och skriva ord med dubbelteckning mycket tidigare därför att det fyller en 

viktig funktion för dem att kunna läsa och skriva dessa ord. En annan huvudtyp av 

stavningsregler är de som vilar på den morfologiska principen. Det innebär att en grundform 

för ett ord stavas likadant i alla sina böjningsformer, exv. snygg – snyggt, även om andra 

stavningsregler säger något annat. En tredje huvudtyp rör lånord och ord som behållit sin 

stavning sedan lång tid tillbaka.  

                                                 
4 Supradentaler är ett ljud som i skrift skrivs med r+en annan konsonant som i fors, bord, bort och pärla. 
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De vanligaste stavfelen utgörs av brott mot just de här stavningsreglerna. Men felen kan också 

bestå av att skribenten förväxlar liknande ljud (exv. tycker skrivs töcker och bra skrivs pra) 

eller bokstäver (exv. ned skrivs neb). Andra stavfel är omkastningar (exv. bröd skrivs börd 

och möjligt skrivs mjöligt), uteslutningar (exv. kryper skrivs kypr och stearin skrivs sterin 

eller strin), tillägg (exv. ny skrivs nyi), antecipationer (exv. bagaren skrivs bragaren), 

perseverationer (exv. plötsligt skrivs plölsligt) och assimilationer (exv. Sven Karlsson skrivs 

Sveng Karlsson). När man studerar en persons problem med stavning är det viktigt vilka typer 

av regler som brotten rör. En central fråga är om det bara rör någon enstaka stavningsregel till 

exempel regeln för j-ljudet eller om det rör flera olika. Även om det kan vara många stavfel i 

en text kan det alltså bara vara en enstaka regel som inte följs.  

 

Att ha strategier till hands 

I en studie av elever i de tidiga skolåren och bland annat deras förmåga att utveckla sitt sätt att 

tala om hur de gör om de inte klarar av att komma vidare i en text de läser eller skriver eller 

att de har problem med att läsa av ett ord eller stöter på problem med stavningen visar den 

amerikanska forskaren Stephen Kucer (1995) vilka kompetenser de har. Eleverna har haft i 

uppdrag att skriva ner hur de gör när de får problem med de här olika sakerna. Följande 

strategier har de kommit fram till att de använder.5  

 

Läsarresponstekniker 

När du läser och tycker det är svårt att komma in i texten och bli engagerad så kan du fråga 

dig själv: 

• Varför ska/vill jag läsa den här texten? 

• Vad kan/vill jag lära mig av den här texten? 

• Vilka frågor vill jag ha svar på när jag läser den här texten? 

• Varför har författaren skrivit den här texten? 

• Vilka delar tycker jag bäst om i texten? – Varför tycker jag bäst om just de delarna? 

• Vilka delar tycker jag sämst om i texten? – Varför tycker jag sämst om just de delarna? 

• Är den här texten lika någon annan text jag läst? – Vilka är likheterna och vilka är 

skillnaderna? 

• Med vilka formuleringar kan jag sammanfatta den här texten? 
                                                 
5 Uppställningen av strategier har översatts och bearbetats av författarna till Björk & Liberg 1996, ss. 150–151. 



 

• Vad skulle jag ändra i den här texten om det var jag som var författaren? – Vad skulle 

man kunna göra för att den ska bli bättre, mer begriplig, mer intressant? 

• Finns det saker i texten som jag inte förstår? – Vilka är de? – Hur kan jag göra för att 

förstå de sakerna bättre? 

 

Avläsningstekniker 

När du läser och kommer till något som du inte känner igen, inte vet vad det är eller inte 

förstår: 

• Sluta läs – fundera över vad det kan vara och dra en slutsats om vad det kan vara – 

fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig! 

• Sluta läs – läs om från början av meningen eller stycket och dra en slutsats om vad det 

kan vara – fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig! 

• Läs vidare för att få mer information – dra en slutsats om vad det kan vara – återvänd 

och läs igen – fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig! 

• Sluta läs – titta på illustrationer: bilder, tabeller, diagram, etc – dra en slutsats om vad 

det kan vara – fortsätt läs för att se om din slutsats var riktig! 

• Sluta läs – försök känna igen ordet som ett ord du läst i någon annan text – leta reda på 

ordet i den texten!  

• Sluta läs – jämför ordet med något liknande ord du läst tidigare! (Om ordet exv. är tung 

kan vi säga: ”Det börjar som pappas namn, Tore” eller ”Det ser nästan ut som kung” 

och skriva dessa ord på tavlan. Kommentarer av detta slag kan ge eleverna goda 

infallsvinklar för att lösa problem vid ordidentifikation. På så sätt skapas tillfällen då 

barnen lär sig att generalisera kunskap. Detta kan gälla på olika nivåer i orden, 

alltifrån bokstavs-, stavelse- och ändelsenivå till rimdelar och kända småord i orden.) 

• Sluta läs – fråga någon annan om hjälp om vilket ordet är! (På det sättet kan eleverna 

läsa vidare utan att innehållsuppfattningen störs.) 

• Sluta läs – ljuda dig genom ordet – fortsätt läs för att se om din ljudning var riktig! 

• Läs din text med en läskamrat! 

• Sluta läs! 

 

Skrivartekniker 

När du skriver och kommer till ett ställe där du inte vet vad du ska skriva eller där du tycker 

det är svårt att hitta på lämpliga sätt att uttrycka det du vill ha fram: 
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• Fundera över varför och för vem texten ska skrivas? Vilka är dina läsare? 

• Fundera över vilka frågor du vill ge svar på genom din text? 

• Gör en ”brainstorming” och skriv ner dina tankar och idéer, exv. i form av en tankekarta 

– försök att skriva på nytt! 

• Läs genom det du har skrivit så långt – försök att skriva på nytt! 

• Hoppa över det partiet och fortsätt skriva om något som ska placeras längre fram i 

texten – återvänd senare och försök att skriva på nytt! 

• Skriv så bra du kan – återvänd senare och ändra och förbättra det! 

• Skriv det på flera olika sätt – jämför och välj det du tycker verkar bäst! 

• Skriv ner precis det du kommer på – återvänd senare och ändra och förbättra det! 

• Prata med en kamrat om det – försök att skriva på nytt! 

• Läs andra texter som kan ge dig nya idéer – försök att skriva på nytt! 

• Sluta skriva för stunden – fortsätt vid ett senare tillfälle! 

 

Stavningstekniker  

När du skriver och kommer till ett ord du inte vet hur man stavar: 

• Ljuda det! 

• Tänk på delar i ordet och försök skriva dem först! 

• Stava ordet på flera olika sätt – jämför dem och se om det är något av dem som du 

känner igen som det rätta! 

• Skriv först de bokstäver som du är säker på att de finns i ordet – försök sedan fylla på 

med övriga bokstäver! 

• Fråga en kamrat om hjälp! 

• Försök slå upp ordet i en ordlista! 

• Rita ett streck för ordet – återvänd senare och gör ett nytt försök att skriva in det! 

 

   

 

Bemöta och bedöma elevers läsande och skrivande 

En bedömning av elevers läsande och skrivande bör vila på alla typer av grundläggande 

färdigheter och meningsskapande. Ju bredare bas bedömningen vilar på, desto djupare 

förståelse får man som lärare av sina elevers förmågor. En sådan bred bedömning ger också 
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ett större underlag för att kunna sätta in stöd och åtgärder för elever som stannat upp i sin 

utveckling. Följande frågor är avsedda att utgöra stödstrukturer för en lärare vid bedömning 

av en elevs läsande och skrivande av en text i relation till de fyra grundläggande 

färdigheterna. 

 

Frågor vid bedömning av elevers läsande  

• Vad är det för typ av läsande som ska genomföras i den här situationen? I vilken/a 

genre/r är texten skriven? 

• Vilket syfte har läsandet? 

• Vilka ämnen behandlas i texten?  

• Vilka förkunskaper har eleven om de här ämnena? 

• Är det ämnen som intresserar och engagerar eleven? 

• Hur ser språket ut som används i texten? Vilka mer ämnesspecifika ord ingår? 

• Vilka sätt att röra sig i texten har eleven språkliga förutsättningar för?  

• Är situationen för läsandet anpassat till elevens förutsättningar att möta den här typen av 

texter? Vilka stödstrukturer har getts för att förbereda eleven i sitt läsande och hur ska 

läsandet följas upp? 

• Vilka andra typer av situationer och läsande har eleven lätt för och vilka har han/hon 

mindre lätt för? 

 

• Hur rör sig eleven i texten? Vilka återgivande, tolkande och reflekterande 

förståelsestrategier använder eleven? Anpassar eleven sitt förståelsearbete till 

läsuppgiften? 

• Vilka positioner antar läsaren? Anpassar eleven sin position till läsuppgiften? 

• Hur aktiv och självständig är eleven i att använda de här förståelsestrategierna och 

positionerna och hur mycket stöd behöver han/hon för att utveckla sin användning 

mer?  

• Vilka strategier använder eleven för att komma vidare i sitt läsande om han/hon kör 

fast? 

• I vilka andra typer av situationer och läsande har eleven lätt för att använda olika typer 

av förståelsestrategier och anta olika positioner och i vilka har han/hon mindre lätt för 

detta? 
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• Använder eleven i huvudsak ortografisk helordsstrategi? 

• Samspelar olika avkodningsstrategier på ett funktionellt sätt? Kan eleven växla över på 

ett smidigt sätt från ortografisk helordsstrategi till ljudningsstrategi vid behov? 

• Självkorrigerar sig eleven vid behov? 

• Läser eleven med inlevelse och tar stöd i textens struktur som interpunktion, 

meningsbyggnad och övergripande struktur för att skapa en indragande läsning? 

• Om textavvikelser förekommer, finns det något eller några mönster de följer? Om så, 

vilka mönster går att identifiera på semantisk, syntaktisk, ortografisk, fonologisk och 

grafisk nivå? 

• Om textavvikelser förekommer, bidrar de till att förändra betydelsen och om så på vilket 

eller vilka sätt? 

 

Frågor vid bedömning av elevers skrivande 

• Vad är det för typ av skrivande som ska genomföras i den här situationen? I vilken 

genre ska texten skrivas? 

• Vilket syfte har skrivandet? 

• Vilka ämnen ska behandlas i texten?  

• Vilka förkunskaper har eleven om de här ämnena? 

• Är det ämnen som intresserar och engagerar eleven? 

• Har eleven språkliga förutsättningar för att skapa en sådan text?  

• Är situationen för skrivandet anpassad till elevens förutsättningar att skapa den här 

typen av texter? Vilka stödstrukturer har getts för att förbereda eleven i sitt skrivande 

och hur ska skrivandet följas upp? 

• Vilka andra typer av situationer och skrivande har eleven lätt för och vilka har han/hon 

mindre lätt för? 

  

• Vilka typer av skrivrörlighet använder sig eleven av? Är de adekvata i relation till 

sammanhanget och syftet med skrivandet? 

• Hur klarar eleven att bygga en text med de olika genredelar den ska innehålla? 

• Vilka strategier använder eleven för att komma vidare i sitt skrivande om han/hon kör 

fast? 
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• Hur läser och samtalar eleven om sin egen text? Vilka återgivande, tolkande och 

reflekterande förståelsestrategier använder han/hon i samtalet?  

• Vilka läsarpositioner antar eleven i relation till sin egen text?  

• Hur aktiv och självständig är eleven i att använda de här förståelsestrategierna och 

positionerna och hur mycket stöd behöver han/hon för att utveckla sin användning 

mer?  

• I vilka andra typer av situationer och skrivande har eleven lätt för att använda olika 

typer av skrivstrategier, förståelsestrategier och anta olika positioner och i vilka har 

han/hon mindre lätt för detta? 

 

• Använder eleven i huvudsak ortografisk helordsstrategi? 

• Samspelar olika inkodningsstrategier på ett funktionellt sätt? Kan eleven växla över på 

ett smidigt sätt från ortografisk helordsstrategi till ljudningsstrategi vid behov? 

• Självkorrigerar sig eleven vid behov? 

• Hur klarar eleven att använda sig av skrivkonventioner för styckeindelning, 

meningsbyggnad, interpunktion och stavning?  

• Om textavvikelser förekommer, finns det något eller några mönster de följer? Om så, 

vilka mönster går att identifiera på syntaktisk, ortografisk, fonologisk och grafisk 

nivå? 

• Om textavvikelser förekommer, bidrar de till att förändra betydelsen och om så på vilket 

eller vilka sätt? 

 

Andraspråkselevers texter 

Utgångspunkten vid bedömning av andraspråkselevers texter ska vara att ta fasta på vad 

eleven klarar av att förmedla i första hand, och i andra hand om detta görs korrekt rent 

formellt. Kraven på den funktionella behärskningen av språket vad gäller innehållet, den röda 

tråden, val av genre och begriplig struktur är samma för båda svenskämnena. För 

andraspråkselever bör dock själva språkbehandlingen bedömas utifrån hur långt eleven 

kommit i sin utveckling mot förstaspråksnivå. Vid bedömningen av andraspråksinlärares 

texter är det viktigt att inte låta sig störas av att eleven inte fullt ut behärskar användning av en 

komplex struktur, utan att se detta som en inlärningsprocess där eleven måste få använda hela 

sin kommunikativa språkförmåga.   
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Den formella språkliga korrektheten kan aldrig bedömas isolerat utan måste relateras till såväl 

den innehållsliga som den språkliga komplexiteten. När eleverna lyckas klara de innehållsliga 

utmaningarna kan det bli på bekostnad av korrektheten. Väljer eleverna däremot att hålla sig 

till enkla formuleringar och strukturer kan de nå en högre grad av korrekthet, men på 

bekostnad av komplexiteten. Om en elev skriver När jag sov jag drömde något läskigt är 

ordföljden visserligen fel, men eleven har provat att sätta adverbialet – som dessutom är en 

bisats – först i satsen. Det tyder på ett mer komplext språkbruk än om hon hade skrivit Jag 

sov. Jag drömde något läskigt. 

 

Det är också viktigt att uppmärksamma hur eleven bygger upp sitt språk och om eleven 

använder olika inlärnings- och kommunikationsstrategier. Exempel på sådana strategier är 

omskrivningar och generaliseringar. Omskrivningar görs då eleven inte hittar rätt ord utan 

istället åstadkommer en förklaring till ordet. Om eleven t.ex. inte kan verbet gnägga, kan hon 

istället uttrycka det med sådär som hästar gör när de pratar. Generalisering är när en 

grammatisk regel används för andra liknande konstruktioner, till exempel när -ar används för 

all plural: hundar, kattar, bordar, handar, eller -de för alla verb i preteritum: villde, sovde. 

Även generalisering är ett tecken på språkutveckling då eleven kommit på att svenskan har 

regler för bildandet av exempelvis plural och preteritum, även om eleven inte tillägnat sig 

regeln fullt ut. 
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