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Sammanfattning 

I den här studien undersöks vilket svenskämne som framträder i Nationellt bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 -3. Bedömningsstödet är obligatoriskt att 

använda i årskurs ett vilket innebär att bedömningsstödet inte kan bortses ifrån i det praktiska 

arbetet i skolan. Därav kan bedömningsstödet påverka den form svenskämnet i framtiden kommer 

att ta. 

I studiens bakgrund presentas bedömningsstödet, syner på språk och svenskämnet samt 

bedömning. I forskningsöversikten presenteras forskning som visar på läsande och skrivande som 

färdigheter i förändring samt forskning rörande bedömningars konsekvenser, traditioner och 

dagsläge. I teoriavsnittet presenteras de uppfattningar, genom Roz Ivanics diskurser (2004) och 

begreppet textrörlighet genom Anita Vargas (2017) studie, om läs- och skrivinlärning som ligger 

till grund för analysen. 

Analysen av bedömningsstödet genomfördes genom en tvådelad analys. Den första delen 

genomfördes med hjälp ett diskursverktyg för att analysera bakomliggande uppfattningar 

(/övertygelser) om skrivande och skrivinlärning samt begreppet textrörlighet. Den andra delen av 

analysen genomfördes genom att analysera användande av imperativ och modala verb för 

undersöka vilka diskurser som ges emfas.  

Studien visar att färdighetsdiskursen har en framträdande plats i bedömningsstöden men att 

syner på språk härrörande från den socialpraktiska diskursen, där elevers erfarenheter beaktas, även 

tar plats. Vidare finns synsätt från samtliga diskurser representerade i bedömningsstödet med 

undantag för den sociopolitiska diskursen som inte framträder i det undersökta materialet.  
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Inledning 

Dagens textsamhälle är komplicerat. Informationstekniken har utvecklats explosionsartat, kraven 

på att kunna ta till sig texter på olika sätt har ökat. Texter i olika form med olika budskap och 

författare överöser en läsare varje dag. Dessutom tillkommer att information matas från många 

olika håll och genom många olika medier: tv, radio, via internet på olika sätt, genom både talat- och 

skrivet språk. Det är väldigt mycket att lära och förstå. Att få möjlighet att lära och förstå är viktigt 

då den språkliga förmågan är tätt knutet till mycket mer än att bara kunna tala och skriva. Att kunna 

uttrycka sig är ett viktigt demokratiskt redskap. För att bli tagen på allvar måste ett budskap kunna 

framföras på ett ändamålsenligt sätt. Innan lärandet har kommit så långt behöver varje individ veta 

att den har rätten till att framföra sitt budskap. Även förtrogenhet med den kunskap som behövs 

för att framföra sitt budskap behövs. Allt detta är saker som grundläggs i skolan och det står även 

med i läroplanen för svenska. Svenskämnet fyller således en viktig demokratisk funktion. Genom 

skolämnet svenska kan elever förberedas för att ge sig ut i det komplicerade landskap som samhället 

av idag erbjuder. Svenskämnet är även viktig för utvecklande av kunskaper i andra ämnen då den 

språkliga förmågan alltid finns med, oavsett vilket ämne som ska läras in.  

Mängden information som flödar i samhället ställer nya krav på samhällsmedborgarna. Det 

innebär att nya krav ställs på skolan. Hur skolan tar sig an de nya kraven samhället ställer ämnas 

undersökas i denna studie. Det har tillkommit ett nytt kunskapskrav i årskurs ett för svenskämnet 

samt ett bedömningsstöd som är obligatoriskt att använda i årskurs ett. Syftet med studien är att 

undersöka det obligatoriska nationella bedömningsstöd (Skolverket, 2019a) för läs- och 

skrivutveckling som sattes i bruk 2019. Som kommer framgå av bakgrund och forskningsöversikt 

har ämnesinnehållet, och kunskapssynen som framträder inom ämnet, varierat över tid. 

Svenskämnets innehåll är på intet sätt statiskt. Ämnen formas och omforams över tid som resultat 

av politik, läroplaner och andra styrdokument samt genom praktiskt genomförande. Ett ämne 

skapas således i mötet mellan teori och praktik. Styrdokument, däribland det nationella 

bedömningsstöd denna studie har riktats mot att undersöka, kan således påverka den form ett ämne 

antar (Torrance, 2011, s. 465). 
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras först bakgrunden till införandet av Nationellt bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling i svenska och svenska som andraspråk årskurs 1 – 3 (Skolverket, 2019a). Därefter diskuteras 

vikten av språk och syn på förmågorna att läsa och skriva då det är de förmågor bedömningsstödet 

är utvecklat för att bedöma. Efter det presenteras förändringar inom svenskämnet som resultat av 

förändrade krav på ämnet. Avslutningsvis ges en bakgrund till vad syftet med bedömningar i den 

svenska skolan är tänkt att vara. 

Bedömningsstöden 

Ett förslag om att införa ett obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs ett gällande läs- och 

skrivutveckling gavs i en proposition (Regereringen [2014/15:137], 2014, s. 1) av regeringen 2014. 

Syftet med bedömningsstödet skulle vara att underlätta arbetet med att tidigt upptäcka elever i 

behov av särskilt stöd och extra utmaningar. Året därpå gav regeringen Statens skolverk i uppdrag 

att ta fram förslag om kunskapskrav för ämnena svenska och svenska som andraspråk 

(Utbildningsdepartementet [U2015/03529/S], 2015, s. 1). Uppdraget resulterade i att läroplanen 

reviderades. I revideringen, utkommen 2016, var ett nytt kunskapskrav i kursplanen för 

svenskämnet inkluderat. I juli samma år trädde beslutet om att bedömningsstödet Nationellt 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-3 skulle 

bli obligatoriskt att använda i grundskolan (Skolverket [SKOLFS 2019:17], 2019f). 

Bedömningstöden är en del av läsa-, skriva-, räknagarantin. Garantin skulle säkerställa att tidiga 

stödinsatser skulle sättas in för elever i behov av stöd (Regeringen [2017/18:195], 2017, s.1). I och 

med läsa-, skriva, räknagarantin skrevs skollagen om år 2016 (Regeringen [SOU2016:25], 2016, s. 

55). Förändringen innebar att Nationellt bedömningsstöd i läsa- och skrivutveckling svenska och svenska som 

andraspråk i årskurs 1-3 blev obligatoriskt att använda i årskurs ett. Ett förslag om upprättande av 

en ny läroplan är i skrivande stund ute för remiss. I det framtagna förslaget finns kunskapskravet i 

årskurs ett i svenskämnet kvar. Förslaget (Skolverket, 2019b, s. 6) innebär i stort inga förändringar 

i de kunskapskrav som finns i den idag gällande läroplanen (Skolverket, 2019, s. 263). Enligt 

kunskapskravet ska elevernas läs- och skrivförmåga testas i årskurs ett (Skolverket, 2019, s. 263). 

Vikten av språk 

Att kunna läsa, skriva och förstå är en demokratisk rättighet och det är även en demokratisk 

skyldighet att vara deltagare i samhället (Säljö, 2014. s. 357). Läs- och skrivfärdigheter är centrala 

kunskaper i det dagliga livet. Läs- och skrivfärdigheter har varit och är en grundläggande faktor för 

människans och bildningens utveckling (Säljö, 2014, s.358) då språket är människans främsta 

redskap. Genom ett rikt språk kan människan förstå sig själv och sin omgivning (Säljö, 2014, s.301). 

Språkets betydelse för deltagande i samhället skrivs även fram i de första raderna i inledningen för 

kursplanen för svenskämnet. I inledningstexten står att ”Språk är människans främsta redskap för 
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att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 

känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket,2019, s.257). 

Hur språket ska tas tillvara av eleverna och läras ut av lärarare påverkas av samtidens rådande 

tankar. Förändringarna definieras genom de val som görs i processen av att välja innehåll, 

undervisningsmetod samt bedömningsinnehåll och redskap (Liberg, 2014, s. 338,). När ett ämne 

förändras måste bedömningen också förändras (Lundahl, 2006, s. 39). De val som görs visar vilken 

kunskap det är viktigast att elever tillägnar sig (Englund, 1991, s. 10). Valen som görs är inte 

neutrala. Normer och värderingar präglar de val som görs rörande vad som sätts i förgrunden 

respektive bakgrunden eller vad som helt exkluderas från undervisningen. Ett ämnes innehåll är 

således präglat av de perspektiv som framträder i valprocessen (Liberg, 2014, s. 338). Genom de 

val som görs skapas en didaktisk relief och undervisningen syftar till att elever ska lära det som sätts 

i reliefens förgrund. De val lärare gör och grunderna för valen är således centrala didaktiska frågor 

som påverkar vad eleverna lär sig (Liberg, 2014, ss. 335, 340). Elever för med sig erfarenheter när 

de möter undervisningen. De har olika intresseområden, behov och syften. De, liksom lärare, väljer 

in och väljer bort innehåll (Liberg, 2014, s. 341). Det som ställs i förgrunden i undervisningen och 

i bedömningar framstår som den högst värderade kunskapen (Nyström, 2004, s. 14). De val som 

görs kring det innehåll som väljs ut påverkas även av det samälle som omger skolan. Synen på språk 

och på svenskämnet har över tid förändrats.  

 

Svenskämnet 

Fyra samhälleliga förändringar är värda att nämna då de påverkat synen på svenskämnet. Den första 

är att vi idag lever i ett multispråkligt, globalt samhälle. Den andra förändringen är att teknologin 

utvecklats vilket inneburit att skolsystemet har förändrats. Den tredje förändringen är 

rättviseaspekten, att alla har lika rätt att interagera med andra människor och göra sin röst hörd. 

Den fjärde förändringen är det förändrade mediala landskapet inom vilket man är bunden att lära 

sig att orientera sig inom (Liberg, Wiksten Folkeryd, af Geijerstam, 2012, s. 477). Idag har vi 

informationsströmmar som går fort och genom många olika medier som kombinerar olika 

uttrycksformer (Säljö, 2014, s. 358). Dagligen möts vi av språk där tal och skrift går in i varandra 

(Säljö, 2014, s. 359). Informationsmängden, farten och multimodaliteten ställer nya krav på ämnet, 

undervisningen och på de kunskaper eleverna behöver tillägna sig . 

Förändringarna har givit upphov till att en ny syn på vad som är en text, vad läs- och 

skrivfärdigheter innebär och hur färdigheterna ska bedömas. Ämnet är idag omfångsrikt och 

innefattar flera skilda delar (Skolverket, 2019, s. 261). I det centrala innehållet i kursplanen för 

svenskämnet framkommer att ämnet är multimodalt vilket innebär exempelvis att texter som 

innehåller ord och bild samt att texter i olika digitala miljöer ska vara del av undervisningen. Det 

framkommer även att texter ur olika genrer, exempelvis berättande och instruerande texter samt 

fack- och skönlitteratur, ska undervisas (Skolverket, 2019, s. 261). Det innebär att kraven för att 
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anses vara läs- och skrivkunnig idag innebär att man kan läsa och skriva texter i olika genrer för 

olika mottagare samt genom olika modaliteter (Eckeskog, 2013, s. 7). Att besitta en god läs- och 

skrivförmåga innefattar, förutom att enbart kunna avkoda en text , även att kunna ta till sig, kritiskt 

granska, analysera och tolka olika typer av texter (Eckeskog, 2013, s. 11; Varga, 2017, s.103). 

Grunden i läs- och skrivinlärning är att knäcka koden (Fridolfsson, 2015, s. 185) vilket innebär att 

kunna dela upp och koppla samman fonem samt att sammanfoga ord till meningar. Det är en och 

samma process vid läsande och skrivande (Fridolfsson, 2015, s. 137). Lika grundläggande för läs- 

och skrivutvecklingen är förståelsen för språkets kommunikativa sida och då förståelsen för att en 

text alltid kommunicerar något (Fridolfsson, 2015, s. 185). Texter läses idag på ett delvis nytt sätt i 

och med att traditionell läsning av längre texter som berättelser och romaner konkurrerar med 

kortare läsning av sms, e-post, menyer på datorspel med mera (Liberg & Säljö, 2014, s. 368). Det 

pedagogiska arbetet i skolan är mångfacetterat och komplext. Det kräver fler kompetenser än 

ämneskunskaper för att möta variansen i elevernas olika livsvillkor. Målstyrningen som finns inom 

skolan har lämnat ett stort ansvar till den enskilda skolan och den enskilde läraren (Assarson, 2016, 

ss. 170-171) samtidigt som målstyrningen karakteriseras av tydligare resultatmedvetenhet och 

kunskapsbedömning, samt ökad uppföljning kontroll och användning av resultat. (Wahlström, 

2015, s.90). Det innehållsmässiga vidgandet av svenskämnet innebär att bedömning måste anpassas 

efter de nya förutsättningar (Lundahl, 2006, s. 39). 

Bedömning 

Man talar inom bedömningslitteraturen om att bedömningens syfte skiftar på olika nivåer i 

skolsystemet. Lärare arbetar dagligen med att bedöma sina elever, både summativt och formativt. 

Rektorer behöver ha kunskaper i bedömning för att kunna utreda hur väl skolan presterar som en 

del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Huvudmän behöver kunna använda bedömningsdata vid 

analys av skolor på en mer internationell nivå (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 73).  

Idag sker bedömningar ofta genom att lärare och elever tillsammans kartlägger elevens kunskap. 

Tydliga kriterier ska utgöra grunden för bedömningar och elevers kunskaper ska kontinuerligt följas 

upp i det dagliga arbetet (Sjöqvist, 2007, s.67). För att ge elever möjligheter att visa vad de kan 

behöver eleverna känna förtrogenhet för bedömningssituationen, ämnet och de redskap som 

används vid bedömningen (Nyström, 2004, ss. 3-4). Det innebär att valen av bedömningsmetod 

kan påverka undervisningens innehåll och genomförande. 

En stor del av lärares bedömningsarbete utgörs av att samla bevis för elevers kunskaper och 

förmågor och därefter att dra slutsatser kring de kunskaper eleverna uppvisat. Ansamlande av bevis 

för lärandet sker i flera steg. För det första ska innehåll och form för bedömningssituationen väljas 

ut. Därefter genomförs bedömningssituationen då elevens arbete observeras, analysera, tolkas samt 

dokumenteras. Därefter bedöms elevens prestation. Sista steget i bedömningsprocessen utgörs av 

samtal med andra lärare, med eleverna samt med vårdnadshavare (Pettersson, 2010, s. 16). Utöver 

ansamlande av bevis finns ytterligare två syften med bedömningar i skolan. Det första är elevens 
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lärande. Bedömningar bör syfta till att stärka elevers lärande. Det andra syftet innefattar 

konkretisering av mål. Bedömningar signalerar vad som är viktigt att lära och således sänder 

bedömningarnas innehåll signaler till elever om vad de behöver lära (Nyström, 2004, s. 14). 

Bedömningar i skolan leder därav inte enbart till att bevis för elevers lärande samlas utan fungerar 

även som en signal för den kunskap som anses högst värderad.  

Sammanfattning 

I den dagliga verksamheten gör lärare val för att undervisningen ska innehålla den kunskap eleverna 

behöver. När någonting väljs in väljs automatiskt något annat bort. Undervisningen resulterar sedan 

i en bedömning av dessa kunskaper. Vilket leder till att bedömning får konsekvenser av liknande 

slag. Någonting bedöms medan andra kompetenser inte bedöms Det är därför viktigt att granska 

ämnens innehåll och hur ämnena bedöms. Bedömningar påverkar även undervisningens innehåll 

genom det som väljs in i undervisningen. Undervisningsunderlaget bygger upp ett ämne och visar 

vad som är viktig kunskap inom ett ämne. Likaså signalerar bedömningen vad som är den högst 

värderade kunskapen. I den här studien kommer de nationella bedömningsstöden i svenska och 

svenska som andraspråk i årskurs 1-3 att analyseras för att studera vad inom svenskämnet som 

bedöms i årskurs 1-3. Det är av vikt att ta reda på vilken hjälp lärare får i och med användningen 

av stöden särskild med anledning av bedömningsstödets viktiga syfte: att finna de elever som är i 

behov av särskilt stöd och extra anpassningar och samtidigt ge ett stöd till lärare för att kunna göra 

en mer likvärdig bedömning på dessa kravgränser. 
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten är uppdelad på två delar. Del ett berör svenskämnet och del två visar 

bedömningsforskning. I del ett av forskningsöversikten presenteras forskning rörande 

svenskämnets förändringar. Först presenteras Kerstin Bergöös (2005) avhandling Vilket 

svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv som belyser varför svenskämnet 

förändras. Därefter presenteras Gun Malmgren (2003) artikel Svenskämnet som demokrati-och 

”värdegrundsämne” och Caroline Libergs, Jenny Wiksten Folkeryds och Åsa af Geijerstams (2012) 

artikel Swedish – An updated school subject? som också beskriver förändringar inom svenskämnet och 

vad förändringarna kan bero på. Sedan presenteras forskning om kompetenser elever behöver 

besitta i och med det förändrade svenskämnet genom Anita Vargas (2017) artikel Om lässtrategier och 

textrörlighet: En studie av elevers textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 9, Helena Eckeskogs (2013) 

avhandling Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 och Stephanie 

Jones (2013) studie Critical literacies in the making: Social class and identities in the early reading classroom. I 

del två presenteras forskning om bedömningars konsekvenser, traditioner samt dagens läge. 

 

Del ett 

Ett föränderligt svenskämne 

Kerstin Bergöö (2005) granskar svenskämnet och svensklärarutbildningens utmaningar. Hon 

studerade en grupp lärarstudenter under de tre svenskkurser deras treåriga utbildning innehöll. 

(Bergöö, 2005, s. 86). Detta för att kunna analysera vad som händer i mötet mellan de studerande 

lärarstudenterna, lärarstudenternas lärare och de utbildningstexter de använder (Bergöö, 2005, s. 

13). 

Hon beskriver ett svenskämne som är konstruerat av ämneskonceptioner för att sammanfoga 

olika skolsystem. Då de olika skolsystem som fanns i Sverige sammanfogades under 1960-talet 

uppstod svårigheter då det innebar att flera olika svenskämnen skulle sammanfogas till ett 

skolsystem (Bergöö, 2005, s. 37). Ett ämne bestående av tre delar, innehållande olika syften och 

innehåll, uppstod. De tre delar som lokaliserades var ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne och ett erfarenhetsbaserat ämne (Bergöö, 2005, s. 41). Därefter har ämnet 

omkonstruerats och utvecklats i en demokratisk riktning och som ett ämne för identitetsskapande. 

Utvecklingen, menar Bergöö, kan härledas till flera aspekter. Debatter, ny forskning och 

lärarutbildningen är några av dessa. Hon menar att synen på läs- och skrivinlärningen förändrats 

och påverkats av det material som undervisas på lärarutbildningen (Bergöö, 2005, s. 61). Synen på 

barn och vad språk skulle användas till förändrades således och skrevs ut i läroplanen där språk 

kopplas till elevernas möjligheter till personlig, intellektuell och social framgång (Bergöö, 2005, s. 

63).  



 

12 
 

De utmaningar svenskämnet stått inför kan kopplas till ämnets identitet. Olika syner på vad 

svenskämnet är, ska innehålla och hur det ska undervisas har konkurrerat. (Bergöö, 2005, s. 40) 

Bergöö beskriver svenskämnet som ett ämne som ändrat karaktär. De förändringar som samhället 

har genomgått (Bergöö, 2005, s. 35) har speglat synen på svenskämnet både vad gäller innehåll i 

undervisningen (Bergöö, 2005, s. 62) samt vilka metoder som ska användas för att eleven ska ta till 

sig lärande (Bergöö, 2005, s. 76). Även utmaningar att foga samman de olika aspekterna av ämnet 

till en undervisning som inspirerar och lär eleverna de kunskaper de behöver för att vara deltagare 

i samhället syns. Vidare menar Bergöö att det gamla svenskämnet, färdighetsämnet är dominant i 

skolan samtidigt som nya syner på ämnet ska ta plats (Bergöö, 2005, s. 254).  

Även Gun Malmgren menar att bildningsidealen förändras i och med att samhället förändrats 

(Malmgren, 2003 s. 74). Hon menar att tillgången till språk hänger samman med det demokratiska 

livet i samhället och möjligheten till deltagande i samhället. (Malmgren, 2003 s. 63) I artikeln belyser 

Malmgren att samhällsförändringar varit faktorer som påverkat skolan och läroplaners innehåll. I 

Lpo 94 syns spår av ett växande mediesamhälle och den kulturella mångfald som förändrats 

(Malmgren, 2003 s. 64). Det gamla svenskämnet med enhetskultur och kulturämnet fick 

konkurrens av ett nyare ämne med inflytande från många kulturer (Malmgren, 2003 s. 65). 

Malmgren menar att gränsen mellan samhället och skolan minskar alltmer vilket förändrar ämnet. 

Kunskapsbildningen ser annorlunda ut i dag och många barn och ungdomar har ett stort behov av 

identitetsarbete då möjligheten att välja sin egen identitet är större idag än föregående generationers 

möjligheter (Malmgren, 2003 s. 73). Idag finns ett behöv av kunskap som kräver humanistiska 

kvalifikationer och förmågan att se helheter behövs (Malmgren, 2003, s. 74). Svenskämnet beskrivs 

i artikeln som ett ämne som bygger på ett brett text- och språkbegrepp, där estetiska aspekter har 

en framträdande roll för identitetsskapandet, i ett annars svagt inramat ämne. Ämnet som då 

framträder har öppna gränser mot omvärlden och vilket bildningsideal som ska stå i förgrunden är 

inte helt självklart (Malmgren, 2003 s. 74). I artikeln belyses fem kompetenser: historisk kompetens, 

kommunikativ kompetensen, kreativ kompetens, kritisk kompetens och humanistisk kompetens. 

De fyra första kompetenserna är var för sig specialiserade kompetenser men utgör samtidigt 

grunden för den femte kompetensen, humanistisk kompetens. Samtliga kompetenser behöver, 

enligt Malmgren, undervisas sammanhängande då isolering av kompetenserna gör att den historiska 

kompetensen isoleras i gammalhumanistiska miljöer istället för att vara i kontakt med samhället. 

Den kommunikativa riskerar att bli värderings neutralt. Den kreativa kompetensen blir 

underhållning och den kritiska kompetensen riskerar att bli ihålig. Att isolera kompetenserna utgör 

enligt Malmgren ett hot mot de naturliga förutsättningar som finns inom svenskämnet. Det skulle 

även försvåra svenskämnets centrala plats i skolans bildnings- och demokratiarbete (Malmgren, 

2003 s. 74). 

Liberg, Wiksten Folkeryd och af Geijerstam (2012) har genomfört en jämförande studie genom 

en diskursanalys. Läroplanen från 1994 (Lpo94) jämfördes med läroplanen från 2011 (Lgr11) för 

att undersöka om och i sådana fall hur kursplanen för svenskämnet har förändrats (Liberg, Folkeryd 
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& af Geijerstam, 2012, s. 477). Det huvudsakliga resultatet av studien är att genrepedagogik har fått 

utökad plats i kursplanen för svenskämnet i Lgr11 (Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 2012, s. 488). 

I de slutsatser som presenteras i studien framkommer även att svenskämnet presenteras på olika 

sätt i olika delar av läroplanen. När svenskämnet introduceras i Lgr11 görs det genom att fokusera 

språkanvändning och kritiska perspektiv. När de förmågor elever ska ges möjligheten att anskaffa 

beskrivs har fokus flyttats och ligger istället på språkets formella sidor. Läs- och skrivförmågan 

ägnas särskilt utrymme i både läroplanerna (Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 2012, s. 487). Likaså 

framträder främst språkets formella sidor i kursplanens avsnitt där målen för ämnet beskrivs 

(Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 2012, s. 488). Vidare menar Liberg, Wiksten Folkeryd och af 

Geijestam att en sociopolitisk syn införts i kursplanen för svenskämnet i Lgr11 inom såväl 

berättande som faktagenrer (Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 2012, s. 487). Däremot lyfts inte 

maktperspektiv, utmanande av normer samt att formulera om andras texter med egna ord fram. 

De är viktiga betraktelsesätt inom den sociopolitiska synen på språk men framträder inte i Lgr11 

(Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 2012, s. 488). 

 

Läsning och skrivning: kompetenser i förändring 

Samhällsförändringar påverkar även synen på läsning där högre krav ställs på en läsare. Enligt Anita 

Vargas (2017) artikel har senaste tidens mätningar och resultat ställt höga krav på skolan och 

läsundervisningen i svenska. De låga resultaten som elever visat vid bedömning av läsförståelse har 

medfört förändring i val av metoder som stödjer elevers läsutveckling (Varga, 2017, s. 104). I 

studien presenteras begreppet textrörlighet. Begreppet utgör studiens analysverktyg och innehåller 

en mängd kriterier som utmärker en god läsare. Även interaktionen mellan text och läsare samt vad 

det kan innebära att vara medskapare till textens mening igår i begreppet (Varga, 2017, s.108). 

Textrörlighet kan delas in i tre kategorier: textbaserad textrörlighet, utåtriktad textrörlighet samt 

interaktiv textrörlighet. Kategorierna innehåller olika färdigheter som behövs för att vara en god 

läsare (Varga, 2017, ss. 108- 109). Syftet med studien var att belysa och analysera elevernas 

färdigheter i läsförståelse i relation till det undervisningsstöd som tidigare erbjudits. (Varga, 2017, 

s. 106). Läsförståelsestrategier används för att läsa på raderna, läsa mellan raderna samt läsa bortom 

raderna. Studien visar att lärare lär ut förmågor som finns representerade i alla tre kategorierna at 

textrörlighet samt att elever även använder förmåror ur alla tre kategorierna (Varga, 2017, ss. 123-

124). 

I Helena Eckeskogs (2013) avhandling visas en bred syn på svenskämnet. Genom teorier inom 

det sociokulturella perspektivet (Eckeskog, 2013, s. 7) visas begrepen literacy, läsundervisning och 

läsförståelse. Literacy, beskrivs som ett brett begrepp för att kunna ta till sig texter som möjliggör 

deltagandet i samhället (Eckeskog, 2013, ss. 11-12). Läsundervisning och läsförståelse beskrivs som 

breda kompetenser. (Eckeskog, 2013, s. 16, 20) Konkreta exempel på arbete med lässtrategier som 

elever behöver ha och lärare ska använda presenteras i avhandlingen (Eckeskog, 2013, s. 26). 
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Exempelvis framkom av hennes avhandling att samtal tog stor plats, såväl inför som under 

högläsning och att ordförståelse ofta hamnade i fokus i samtalen. Det medförde att innehållet i 

texten fick stå tillbaka för ordförståelsen (Eckeskog, 2013, s. 92). Hennes resultat visade även att 

när lärare betonar vikten av och visar hur man ställer frågor, betonas vikten av att ställa frågor för 

elever. Elever ställer då fler frågor om det som läses. Det visade sig också att eleverna, oavsett 

frågetyp, kopplade kommentarer eller svar till egna erfarenheter (Eckeskog, 2013, s. 92). Av hennes 

resultat framgick även att undervisningen kretsade kring elevernas språkliga färdigheter. Lärarna i 

hennes studie menade att eleverna efter hand lärde sig att använda läsförståelsestrategier. 

Undervisningen om strategierna genomfördes genom interaktion mellan lärare-elev och mellan 

elev-elev. Att lära i ett socialt sammanhang innebär att elever bättre förstår det de hör eller läser 

(Eckeskog, 2013, s. 91). Det framgår att eleverna i de observerade klasserna utvecklades och visade 

intresse vid lärarnas högläsning (Eckeskog, 2013, s. 93).  

Även Stephanie Jones (2013) menar att samhället vi lever i idag och vill skapa kräver fler 

kompetenser. Hon visar genom den studie hon genomfört med unga flickor i lågstadiet tillhörande 

en mindre priviligierad samhällsklass att läsning av texter behöver innehålla kritisk litteracitet 

(Jones, 2013, s. 202). Det innebär en syn på läsning där förståelsen för att en text är skapad av en 

specifik person i en specifik maktposition är inkluderad. Först då kan läsaren förstå att det som 

läses kan omskapas och omproduceras. En sådan förståelse behövs även för att kunna utmana och 

ifrågasätta de normer och maktpositioner som finns i samhället (Jones, 2013, s. 200). Jones anser 

att ett kritiskt perspektiv är en viktig del av lärandet och identitetsskapandet, att personer som lever 

i normernas utkant kan känna att de har makten att ta kontroll då det hänger samman med den 

egna viljan till att kunna träda in och delta i samhället (Jones, 2013, s.201). Jones kritiserar The Four 

Resources Model. Som beskrivs som en modell för arbete med olika läspraktiker. Modellen 

erbjuder möjligheterna att arbeta med läspraktikerna, att knäcka läskoden, skapa mening i en text, 

använda en text funktionellt samt kritiskat analysera texter. Hon menar att trots att den erbjuder 

många läspraktiker som krävs i dagens samhälle är den inte tillräcklig vad gäller identitetsskapande 

och rätten till att skapa egna maktpositioner. Hon menar att modellen måste kompletteras med 

lärarens egen kompetens och kännedom om eleverna om eleverna ska kunna lära att det som är 

skrivet inte visar en absolut sanning och att den skrivna texten kan omskapas (Jones, 2013, ss. 219-

220). 

 

Del två 

I bakgrunden och det tidigare avsnittet av forskningsöversikten har argument för att svenskämnets 

innehåll och utformning förändrats över tid genom olika val och genom samhällsförändringar. I 

följande avsnitt riktas uppmärksamheten mot forskning om bedömning och lärares yrkesroll. 

Forskningen kan bidra med kunskaper och insikter om på vilket sätt styrdokument, likt det 

bedömningsstöd som i denna studie analyseras, kan påverka ett ämnes innehåll. Med utgångspunkt 
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i Samuel Messicks forskningsartikel The Interplay of Evidence and Consequences In the Validation of 

Performance Assessments (1994) och Peter Nyströms avhandling Rätt mätt på prov- Om validering av 

bedömning i skolan (2004) presenteras forskning om bedömningars konsekvenser. Därefter 

presenteras Christian Lundahls avhandling Viljan att veta vad andra vet (2004) som tar sin 

utgångspunkt i en undran över skolans bedömningstraditioner. Sedan presenteras Harry Torrances 

forskningsartikel Using assessment to drive the reform of schooling: time to stop pursuing the chimera? (2011) i 

vilken Torrance sammanfattar dagens bedömningsläge samt vilka konsekvenser det fått för engelsk 

skola. Undervisningsutformningen ses då som en konsekvens av ett bedömningsverktyg. 

Avslutningsvis presenteras Niklas Stenlås forskningsartikel Läraryrket mellan autonomi och statliga 

reformideologier (2011) samt Ann-Christine Vallberg Roth forskningsartikel Styrning genom bedömning av 

barn (2009) för att rama in bedömningskonsekvenserna inom ramen för den yrkesroll lärare antagit 

i dagens skola i Sverige.  

 

Bedömningars konsekvenser 

Messick (1994) och Nystöm (2004) undersöker bedömningars validitet. Messick (1994) menar att 

alla bedömningssituationer i skolan medför konsekvenser. Konsekvenserna bör, vare sig de är 

positiva eller negativa, avsedda eller oavsiktliga, behandlas på ett meningsfullt sätt. Om 

konsekvenserna inte behandlas förlorar begreppet validitet sin giltighet (Messick, 1994, s. 22). 

Samspelet mellan de konsekvenser en bedömningssituation medför och de bevis för elevers 

lärande som genom bedömningen ansamlas bör, enligt, Messick (1994) utgöra grunden vid den 

slutgiltiga bedömningen av elevers prestationer. Varje enskild bedömningssituation innefattar olika 

aspekter som bör delas upp och studeras separat för att möjliggöra en undersökning av 

bedömningens validitet. Till att börja med bör testens innehåll, materiell, struktur och 

generaliserbarhet granskas. Innehållet i testet bör vara knutet till syftet med bedömningen, till den 

aktuella läroplanen och de färdigheter och kunskaper den uttrycker. Dessutom bör det klart framgå 

om det är produkten eller processen som bedöms eftersom konsekvenserna för de olika typerna 

av bedömning är olika. Materialet och strukturen i sig medför även olika konsekvenser för den som 

utför testet. Med tanke på de avvägningarna som ska göras utifrån testet bör man ha i åtanke vad 

generaliserbarheten får för konsekvenser. Ett brett material ger ett djup till bedömningen om 

bedömningsuppgifterna representerar en blandning av strukturerade övningar och mindre 

strukturerade aktiviteter. Uppgifterna bör även vara av olika svårighetsgrad för att möjliggöra 

generella slutsatser om elevens kunskaper. Detta är emellertid ett tidskrävande arbete vilket i sig 

medför konsekvenser för både lärares arbete och elevers motivation till att testas. Messick menar 

att validiteten i ett test behöver granskas i flera steg och att alla moment i bedömningen kan ge 

konsekvenser av olika nivåer som kan påverka det slutgiltiga resultatet av testet (Messick, 1994, 

s.22).  
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Nyström (2004, s.1) beskriver att syftet med hans avhandling är att framställa en bas att utgå 

från vid evaluering av bedömningars kvalitet. Nyström tar fasta på Messicks tankar om 

bedömningars konsekvenser behöver beaktas vid bedömning i skolan. I avhandling beskrivs 

bedömning som en process innehållande flera steg. Processen innehåller undervisningssituation, 

som inkluderar alla situationer där eleverna bedöms. Prestation, som den visade kunskap eleven 

visar i den produkten eller den process som eleven visar. Omdöme, som en värdering av 

prestationen i förhållande till bedömningssituationen och resulterar i de poäng eleven får, eller det 

omdöme som eleven får efter avslutad prestation. Omdömet, oavsett karaktären av det, medför 

både inferenser och konsekvenser. Inferenser och konsekvenser beskriver Nyström som de 

påverkningar som ligger till grund för det slutgiltiga omdömet och hur de påverkar elever och lärare 

(Nyström, 2004, ss. 4-5). Nyström använder Messicks validitetsbegrepp för att belysa vilka 

konsekvenser bedömningar kan få. Han menar att varje del av bedömningsprocessen innefattar 

moment som kan ge upphov till olika konsekvenser beroende på hur och vad som bedöms, 

elevernas och lärarens uppfattning om ämnet samt hur läraren drar inferenser för att komma fram 

till ett slutligt omdöme (Nyström, 2004, ss.7-8).  

 

Bedömningstradition 

Christian Lundahl (2004) tar i sin avhandling utgångspunkt i en undran över skolans 

bedömningstraditioner med syfte att studera och begreppsliggöra hur vetande formas och hur det 

kan sägas ha format skolan (Lundahl, 2004, s. 4). Lundahl (2004) menar att kunskapsbedömningar 

kan förstås som produktionen av ett vetande om barn och deras relation till kunskap. Vetandet 

betraktats i avhandlingen som olika aktörers sätt att skapa och kommunicera kring kunskap 

(Lundahl, 2004, s. 407). Lundahl studerar bedömningspraktiker i tidigmodern, modern och 

senmodern tid för att få syn på olika villkor för och konsekvenser som finns under de olika tiderna 

(Lundahl, 2004, s. 5). Hur skolan ska bedöma barns och ungdomars kunskaper beskrivs som ett 

evigt dilemma. Olika aktörer, under olika tider har av olika anledningar alltid haft intresse av att 

veta vad elever lär sig i skolan. Lundahl menar att detta har gett spänningar relaterade till skilda 

perspektiv på skolans uppdrag, på vad som är kunskap, på undervisning samt hur man ser på lärare 

och elever (Lundahl, 2004, s. 407). Lundahl benämner tre olika aspekter som påverkar hur 

bedömningar formas. Den första aspekten handlar om hur värderingar, kunskaper och erfarenheter 

väljs ut och organiseras för lärande. Han menar att kunskapsbedömningar förändras över tid 

beroende på läroplanens innehåll. Innehållet speglar synen på socialisation, kunskap, 

lärandestrategier och kunskapssyn (Lundahl, 2004, s. 416). Han menar att både samhället och 

världens krav om vetandet tränger in i skolans styrdokument samtidigt som skolans egna strukturer 

sprids ut i samhället och används (Lundahl, 2004, s. 409). Den andra aspekten rör 

kunskapsbedömningar som styrning och kontroll (Lundahl, 2004, s. 409). Där används 

bedömningar som kontroll- och utvärderingsverktyg som i sin tur påverkas av bilden av det 
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samhälle man vill skapa. Det samhälle man vill skapa påverkar därav bedömningars syfte och 

utformning (Lundahl, 2004, s. 412). Den tredje aspekten innefattar att läroplanen styr 

kunskapsprocesser vid elevers lärande (Lundahl, 2004, s. 409). Olika former av lärande grundas i 

den för stunden aktuella läroplanen. Elevers socialisation sker i förhållande till den aktuella 

läroplanen (Lundahl, 2004, s. 416). Syftet med bedömningarna har varierat över tid beroende på 

hur man sett på barn, deras framtid samt vilket lärande barnet behöver (Lundahl, 2004, s. 418). 

Avslutningsvis menar Lundahl att kunskapskulturen i skolan är föränderlig och påverkningsbar 

samt att medvetenhet rörande bedömningars konsekvenser bör placeras i förgrunden då den 

kunskapskultur och de intressen som påverkar kunskapskulturens formande, enligt Lundahl, bör 

vara öppen för diskussion (Lundahl, 2004, s. 431).  

Var vi står idag 

Stenlås menar i sin artikel att lärares yrkesroll har omdefinierats. Han undersökte de reformer som 

skett inom svensk skola sedan börja av 1990-talet. Införande av målstyrning, introduktionen av 

managementtänkande och konkurrensutsättning samt införande av individuell lönesättning utgör 

underlaget för Stenlås analys av reformernas påverkan på läraryrket (Stenlås, 2011, s. 23). Stenlås 

(2011) analys utmynnar i en slutsats om att lärarrollen förändrats. Lärares omdöme och 

yrkesskicklighet har getts ett minskat utrymme då yrkesrollen genom reformerna har gjorts möjlig 

att styra genom utomstående aktörer. Det har inneburit att lärare antagit en roll som utförare 

snarare än utformare av läraruppdraget som öppnats för styrning genom konkurrensutsättning och 

valfrihet för kunder samt genom utvärdering, uppföljning och standardiseringar (Stenlås, 2011, s. 

24).  

Vallberg Roth (2009) och Torrance (2011) ger i sina forskningsartiklar en ansats till att beskriva 

bedömningars roll och konsekvenser inom skolan. Ann-Christine Vallberg Roth (2009) menar att 

dokumentation och bedömning präglar dagens elever redan från de tidiga årskurserna i skolan. 

Bedömningar har en betydande roll inom dagens skola (Vallberg Roth, 2009, s. 195). I artikeln 

undersöks utvecklingsriktningen inom bedömning och dokumentation samt problematiseras 

individuella utvecklingsplaners (IUP) innehåll och bedömningar (Vallberg Roth, 2009, s. 196). I de 

avslutande kommentarerna i artikeln menar Vallberg Roth att individualiseringen i samhället och 

skolan medfört möjligheter men även ökade krav på elever att prestera. De ökade kraven leder till 

att elever lever under ökad press vilket i sin tur medfört att den psykiska hälsan har minskat 

(Vallberg Roth, 2009, s. 213). Vallberg Roth menar att bedömningar ofta fokuserar elevers behov 

eller brister, bedömningar som liknar betyg (redan i förskoleåldern), bedömningar som är inriktade 

på person – elevers personliga egenskaper och att de i vissa fall är integritetskränkande (Vallberg 

Roth, 2009, s. 205). Vidare menar Vallberg Roth att bedömningar ofta är bakåtriktade och bedömer 

barnet som ”being” och ”has been” snarare än framåtriktade bedömningar inriktade på barns 

lärande (Vallberg Roth, 2009, s. 206).  
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Torrance (2011) argumenterar för att det skett förändringar i bedömningssystemet i England 

och menar att liknande utveckling kan skönjas även i USA, Nya Zealand och Australien. 

Förändringarna innebär att bedömningar utförs med utgångspunkt i standarder. Standarderna 

används sedermera för att kontrollera skolors kvalitet genom att regelbundet låta elever genomföra 

tester. Det bedömningssystem som växt fram vilar på antagandet att ökade resultat innebär 

förbättrad kvalitet på undervisningen (Torrance, 2011, ss. 464-465). Torrance menar att det 

bedömningssystem som växt fram i England, även om det resulterat i förbättrade elevresultat, kan 

resultatförbättringarna hänvisas till överdrivet övande inför proven snarare än till en ökad kunskap 

hos eleverna. Bedömningssystemet har således resulterat i en teaching-to-the-test-pedagogik 

(Torrance, 2011, s. 465) som kan medföra att de uppmätta resultaten av bedömningar i skolan kan 

dölja andra problemområden (Torrance, 2011, s. 472). Teaching-to-the-test-pedagogiken kan leda 

till att undervisningsstoffet smalnas av genom att stoffet fokuseras kring det innehåll 

bedömningarna innehar (Torrance, 2011, s. 475). Torrance menar därav att forskning 

internationellt visar att ökade resultat vid bedömningar kan maskera en sänkt standard då den 

undervisningen eleverna får möta smalnats av i riktning mot bedömningarna (Torrance, 2011, s. 

476) och genom att elevers fokus riktas mot uppnående av standarder snarare än lärande (Torrance, 

2011, s. 478).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den här studien. 

Inledningsvis presenteras  begreppet  literacy och betydelsen av en texts innehållsliga uformning 

för förståelse av texten. Därefter presenteras de teorier vilket metoden i studien är baserad kring 

genom en presentation av Roz Ivanics diskurser, Anita Vargas användning av begreppet 

textrörlighet samt en presentation av modaliteter och verb i imperativ genom funktionell 

grammatik. 

Literacy 

Literacy kan definieras på en mångfald av sätt och de olika definitionerna kan sinsemellan skilja sig 

åt. I boken Literacy: An introduction to the ecology of written language (1994) ämnar David Barton att 

erbjuda en sammanhållen definition av begreppet literacy inom vilken flera olika 

förklaringsmodeller införlivats för att erbjuda en sammanhållen definition. I den här studien 

används Bartons definition av begreppet literacy som en utgångspunkt för förståelse av begreppet.  

De snabba teknologiska och sociala förändringar som sker i samhället idag påverkar hur vi 

kommunicerar och vad vi vet om kommunikation. Vi har ett växande text- och mediesamhälle som 

ställer högre krav på textanvändare. Det har medfört förändringar i synen på vad som är en text, 

hur man läser en text och hur man producerar en text (Barton, 2007, s. 10).  

Barton beskriver literacy som ett mångfacetterat begrepp som innefattar teorier kring både läsande 

och skrivande. Genom att anlägga en bred syn på begreppet innefattar det samtliga händelser i vilka 

en individ kommunicerar samt själv eller tillsammans med andra, möter eller producerar en text av 

något slag. Literacy är praktiker som påverkas av den omgivning den utförs i och de individer som 

är delaktiga i den aktuella händelsen (Barton, 1994, ss. 3-4).  Literacy kan ses som sociala praktiker 

som använder olika symboler och kanaler för att producera och sprida ett budskap. Det kräver av 

en läsare eller skribent att denne kan använda sina kunskaper för att förstå eller göra sig förstådd i 

olika sociala kontexter och för olika syften (Barton, 1994, ss. 24-25). En text kan uttryckas på många 

olika sätt: skriftlig med bokstäver, uppläst, visad som bilder eller framförd genom andra 

modaliteter. Vilket innefattar olika resurser och redskap där andra texter än pappersburna kan 

inkluderas och ses som texter. Till exempel bloggar, sms, websidor, spel och chattar (Barton, 2007, 

s.11). Samhället förändras och nya tecken, texter och skrivredskap har i och med detta skapats.  

Förändringarna sätter press på skolan och har förändrat skolans sätt att se på text och 

textanvändning. Detta syns genom olika fortbildningskurser för arbetssätt för lärare samt genom 

förändringar i läroplanens formuleringar om vad elever ska undervisas i och vilken kunskap de ska 

ta till sig (Barton, 1994, s. 1). Därav behövs ett begrepp som kan hantera detta. Således är 

literacybegreppet centralt för att hantera förändringar som sker inom samhället och skolan. 

Samtliga teorier som grundlägger literacybegreppet kan inte beskrivas inom ramen för detta arbete. 

Det skulle innebära en alltför omfattande redogörelse. Likaså kan inte samtliga literacybegreppets 
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olika delar beskrivas. I de följande avsnitten i teoridelen presenteras därför de delar som anses mest 

relevanta för den här studien. 

Textförståelse 

Literacykunskaper är av betydelse vid mötet med en text. Mötet mellan läsare, text och uppgift 

hänger samman med läsarens tidigare erfarenheter av olika texter. Med det menas hur det inom ett 

ämne talas, läses och skrives om just det ämnet. Det innefattar även språkliga kunskaper och den 

inställning läsaren har till läsande och de kunskaper läsaren besitter inom ämnet (Folkeryd, 2016, 

s.2). 

Nedan visas en modell (Modell 1) som belyser synen på mötet mellan text och läsare för den 

här studien. Modellen används av Jenny Wiksten Folkeryd (2016, s. 2) men härstammar från 

Caroline Libergs (2001, s. 120) syn på aspekter som ska beaktas för att skapa en god lässituation. 

Läsande, skrivande och den förståelse som läsaren får av en text är med detta synsätt påverkade av 

en rad aspekter för att förståelse för en text ska vara möjlig. På ena sidan mötet finns deltagaren 

med den egna erfarenheten och förståelsen för världen. På den andra sidan finns texten. Varje text 

har sin egen individuella innehållsliga utforming. Var och en av dessa aspekter kommer att påverka 

läsares förståelse och uppfattning av den text de läser. 

 

 
 

Modell 1: mötet mellan text och läsare (Folkeryd, 2016, s. 2; Liberg, 2001, s.120) 

 

I och med den literacy syn som preseterats så framgår att en text är mer än bara de bokstäver och 

symboler som finns nedtecknade. Samtliga texter existerar i ett sammanhang eller social kontext 

och är författad av någon som i sin tur är del av en social kontext. Texterna mottas och läses av en 

mottagare som även denne är del av en social kontext (Folkeryd, 2016, s. 6). Vid författande av en 

text kan språk och symbolanvändning styra hur en mottagare kan tolka texten och ta den till sig. 

Olika uttryck kan styra hur fri en mottagare av en text är vid läsande och tolkande av texten 

(Folkeryd, 2016, s. 9). Genom att studera texter och uttrycken i en text så kan avsändarens 

bakomliggande motiv och föreställningar, övertygelser,  spåras (Ivanic, 2004, s. 220), samt vilka 

meningerbjudanden som uppfattas genom texten undersökas (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 31). 
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I studien studeras det empiriska metarialets innehåll genom att studera texten innehåll på olika plan. 

Dels genom att se på empirins innehåll vad gäller vilka kunskaper som framträder i materialet, 

genom de teorier som beskrivs nedan genom Roz Ivanic (2004) och Anita Varga (2017). Dessutom 

kommer empirin studeras genom hur textens form och uttryck kan påverka hur den uppfattas av 

en läsare genom att studera den grammatiska uppbygnaden genom funktionell grammatik.    

Diskurser för skrivande och skrivlärande 

Roz Ivanic (2004) presenterar ett ramverk för analys av skrivande och skrivinlärning baserat på 

metaanalyser. Ramverket är framtaget för att möjliggöra analys av de övertygelser (belifes) som 

underbygger bland annat styrdokument och undervisningsmaterial. Med övertygelser menas de 

tankar, uppfattningar, värderingar och kunskaper om hur språk lärs in och ut som inom olika 

synsätt skrivs fram. Övertygelser kommer i den här studien användas då begreppet fångar  

bakomliggande tankar, värderingar, uppfattningar samt kunskapssyn. Ivanic delar in olika 

övertygelserna i diskurser. De olika diskurserna bygger på olika övertygelser kring skrivande och 

skrivinlärning. Diskurserna synliggörs genom de värderingar, övertygelser och praktiker som leder 

till vissa handlingar, beslut, val och bortval samt till olika uttryckssätt som framträder i det studerade 

materialet (Ivanic, 2004, s. 220).  

Ivanic (2004, s. 224) definierar diskurser som: ”socialt accepterad association”. Med det menar 

Ivanic språkanvändning och uttryck genom andra uttrycksformer, som tänkande, värderingar, 

övertygelser, handlingar samt kännande som används eller uppstår vid identifikation som medlem 

av en social grupp. De skrivdiskurser Ivanic har identifierat består av övertygelser rörande lärande 

och skrivande, hur man talar om skrivande samt de tillvägagångssätt för undervisning och 

bedömning av skrivande som, enligt Ivanic, troligen hänger samman med de övertygelser som finns 

rörande lärande och skrivande (Ivanic, 2004, s. 224). Ivanic har identifierat sex diskurser rörande 

skrivande och skrivinlärning. En färdighetsdiskurs, en kreativitetsdiskurs, en processdiskurs, en 

genrediskurs, en socialpraktisk diskurs och en sociopolitisk diskurs (Ivanic, 2004, s. 225). Texter 

och handlingar kan på samma gång befinna sig inom två eller flera diskurser då både texter och 

händelser kan vara heterogena och drivna av ett eklektiskt synsätt. Ramverket kan dock användas 

för att identifiera vilken diskurs som är den dominerande och vad som placeras i förgrunden 

(Ivanic, 2004, ss. 226-227). Diskurserna för skrivande och skrivinlärning kan anpassas för att också 

inkludera läsande och läsinlärning eller för att integrera skrivande och läsande för att anknyta till 

literacyundervisning (Ivanic, 2004, s. 240). 

Diskurserna baseras på en, vad Ivanic (2004, s 222) kallar, omfattande syn på språk. Synsättet 

innebär att textuella aspekter behandlas som inbäddade i, och omöjliga att separera från, sociala 

och mentala aspekter. Ivanic (2004) har skapat en modell i vilken synen på språk illustreras som 

bestående av fyra lager för att tydliggöra inbäddningen.  
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Modell 2: En omfattande syn på språk (Ivanic, 2004, s. 222). 

 

De fyra lagren som bygger upp den omfattande synen på språk utgör en startpunkt för att 

möjliggöra en identifikation av olika skrivdiskurser. I modellen är texten i sin smalaste form, 

bestående enbart av den lingvistiska substansen, placerad i mitten. Texter kan vara multimodala, 

men i detta lager är meningsskapande och texters budskap exkluderat (Ivanic, 2004, ss. 222-223). 

Det närmast omslutande lagret, kognitiva processer, består av de kognitiva processer som aktiveras 

vid skapande av en text samt vid skapande av förståelse för en läst text. Här är språkande snarare 

än språket i fokus. Det innebär att fokus flyttas från språkets formella aspekter till hur språket 

används för att skapa mening. Lagret illustrerar således en bredare syn på språk än textlagret. Ofta 

studeras de kognitiva aspekterna vid språkande oberoende av det skrivna texterna. De studerade 

texterna studeras dock implicit genom att de kognitiva processerna inte separeras från skapandet 

av texter och förståelse (Ivanic, 2004, s. 223). I det tredje lagret, syfte och sociala interaktioner, som 

omsluter de båda föregående lagren, innefattas syftet för språkanvändningen, den sociala 

interaktionen samt den tid och plats i vilken interaktionen äger rum. Den sociala kontext där 

språkanvändningen sker är i fokus (Ivanic, 2004, s. 223). I det yttersta lagret, politisk och social kontext, 

som omger samtliga föregående lager innefattas den politiska och sociokulturella kontexten inom 

vilken en text produceras. Lagret representerar en omfattande social syn på språk och fokus riktas 

mot omvärldssyn samt de sociala strukturer som påverkar vid språkanvändning. Inom lagret 

presenteras en syn på språk som innebär att all kommunikation äger rum inom kulturella kontexter. 

De mönster för privilegierande och makt som existerar inom kontexterna studeras inom lagret för 

att söka förklaringar till varför språkanvändning och språkets formella aspekter tar den form och 

det uttryck det gör i en viss kontext (Ivanic, 2004, s. 224). Ivanics diskurser kommer i studien att 

ligga till grund för att få syn på vilka synsätt rörande skrivande och lärande som framträder i det 

empiriska materialet. 

Textrörlighet 

Att kunna interagera med en text och använda sig av olika läsförståelsestrategier för att uppnå 

förståelse betecknas som förmågan textrörlighet. Att kunna interagera med en text och använda sig 

 

 

Politisk & sociokulturell kontext 

           Syfte & sociala interaktioner 

                   Kognitiva processer 

                        Texten 
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av olika läsförståelsestrategier för att uppnå förståelse betecknas som förmågan textrörlighet. I 

studien används Anita Vargas (2017) användning av textrörlighetsbegreppet. Vargas användning 

av begreppet baseras på Caroline Liber m fl (2012) beskrivning av begreppet. Textrörlighet beskrivs 

innehålla sätten att röra sig i olika texter, på ytan, på djupet, mellan raderna eller bortanför. Det 

innefattar sätten att tala om texter, deras form och funktion. Begreppet innehåller även hur en 

läsare positionerar sig i relation till texten och textens innehåll (Caroline Liber m fl 2012 s.66). 

Textrörlighet kan delas in i tre kategorier: textbaserad textrörlighet, utåtriktad textrörlighet samt 

interaktiv textrörlighet (Varga, 2017, s.108). 

   Textbaserad textrörlighet visar förmågan att läsa på och mellan raderna. Förmågan innefattar 

kunskaper om att att dra ut huvudpunkter i ett händelseförlopp, fylla i luckor, utnyttja en text för 

den egna ordförståelsen, att kunna tolka bildspråk, sammanfatta texter med egna ord, ge utvecklade 

svar med egna ord, dra slutsatser och bortse ifrån oväsentligheter i en text samt att kunna motivera 

och kritiskt granska eller ifrågasätta en text.  

Utåtriktad textrörlighet visar förmågan att läsa bortom raderna. Kunskaper om att göra text- till- 

själv kopplingar och då använda egna erfarenheter och känslor, göra text- till- text kopplingar där 

det man läser kan kopplas till andra texter samt att göra text- till- värld kopplingar där upplevelser 

och sammanhang kopplas till en text. Dessutom hör kunskapen om att anlägga perspektiv på en 

text in i kategorin utåtriktad textrörlighet (Varga, 2017, s. 108).  

Inom kategorin interaktiv textrörlighet ser man till förmågan att reflektera över vilken typ av text 

man läser och då vilken estetisk sida den uppvisar samt reflektion över vad en text överför till en 

läsare. Genom kunskaper om att urskilja textens uppbyggnad och genrespecifika drag, anlägga ett 

berättarperspektiv, se avsändar- och mottagarroller, vilket syfte en text har samt hur läsaren 

samspelar med och tolkar en text uppnås förmågan. Det ingår även att kunna anlägga ett 

metakognitivt perspektiv på läsförståelseprocessen genom att kritiskt reflektera kring hur en läsare 

förstår en text (Varga, 2017, s. 109).  

Textrörlighet kan mätas i grader och även utvecklas. En väl utvecklad textrörlighet kräver av 

eleven att denne kan röra sig på ytan och även på djupare nivåer i en text. Med det menas att olika 

läsförståelsestratiger behövs för att förstå en text. Genom de teorier som ligger bakom begreppet 

kan mätande av elevernas läsförståelse diskuteras och genomföras. Begreppet beskrivs som ett 

etablerat begrepp vid analyser av läsförståelse. (Varga, 2017, 107). Då läsförståelse innehåller ett 

flertal kunskaper som möjliggör förståelsen av en text och är viktiga för en läsares utveckling 

(Varga, 2017, 103) kommer begreppet textrörlighet i denna studie att användas för att granska 

vilken syn på läsförståelse som framträder i det empiriska materialet. Begreppet 

läsförståelsestrategier kommer i denna studie att betecknas som färdigheter. Färdigheter som visas 

i de olika delarna av textrörlighet kommer i studien att delas upp för att sammanfogas med Ivanics 

diskurser. 
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Funktionell grammatik 

I likhet med Folkeryds (2016) diskussion om att textens innehåll påverkar läsaren menar Per 

Holmberg och Anna-Malin Karlsson (2013) att språket i en text kan påverka läsaren. Språket 

fungerar som ett hjälpmedel för att skapa relationer mellan läsare och skribent. Att läsa en text kan 

liknas med en dialog mellan två personen, där varje mening öppnar för nya möjligheter till respons, 

engagemang och handling. Läsaren kan känna med en huvudperson, skratta åt skämt och ha 

invändningar mot det skrivna utifrån den lästa texten. En text kan även likt en talare uppmana, 

engagera och på annat sätt vara ett redskap för handling (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 31). 

En text kan uppmana till handling eller erbjuda handlingsutrymme genom de språklig uttryck 

som används i texten. Modalitet beskrivs inom funktionell grammatik som val inom fyra 

betydelseskalor där olika grad, låg, medelhög och hög grad, av meningserbjudande erbjuds. 

Graderna ger uttryck för hur bunden en läsare är att följa det som i texten anges. Modaliteter av 

låg grad erbjuder litet handlingsutrymme och modaliteter av hög grad begränsar 

handlingsutrymmet. Betydelseskalorna är sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet 

(Holmberg & Karlsson, 2013, ss. 67, 58). 

 Sannolikhet beskriver hur modalitet kan beskriva skribentens säkerhet i sitt påstående 

(Holmgren & Karlsson, 2013, s. 60). Vanlighet beskriver hur påståenden och frågor med hjälp av 

modalitet kan göras om så att informationen som ges kan gälla i olika grad av frekvens (Holmberg 

& Karlsson, 2013, s. 62). Förpliktelse beskriver hur modalitet styr uppmaningar så att läsaren blir 

mer eller mindre bunden till lydnad (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 63). Villighet rör utbyte mellan 

tjänster och beskriver hur erbjudanden kan formuleras med olika modalitet för att belysa olika grad 

av villighet (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 65). Inom funktionell grammatik diskuteras även verb 

i imperativ och vilken funktion imperativen har i språket. Verb i imperativ är uppmaningar som 

syftar till handling och läsaren ska genom uppmaningen göra någonting (Holmberg & Karlsson, 

2013, s. 53). Genom användande av verb i imperativ blir kravet på handling hög och läsaren lämnas 

litet utrymme till respons utöver att följa uppmaningen (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 54). En 

texts språkliga uppbyggnad kan i och med detta påverka hur texten uppfattas av en läsare. I studien 

kommer modala verb och imperativ att studeras för att undersöka vilket meningserbjudande det 

empiriska materialet erbjuder läsaren.  

 



 

25 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilket svenskämne som framträder i Nationellt 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1- 3 genom att studera 

de övertygelser om läsande och skrivande som uttrycks i bedömningsstödet. Detta genom att ta 

reda på vilken kunskapssyn som ges emfas i bedömningsstödet. Studien genomförs med 

utgångspunkt i tre forskningsfrågor: 

 

1. Vilka färdigheter ska bedömas i bedömningsstödet? 

2. Vilken syn på lärande framträder i bedömningsstödet i relation till de olika diskurserna i 

studiens diskursverktyg? 

3. Vad i bedömningsstödet ges emfas genom förpliktelser och vad i bedömningstödet 

erbjuder handlingsutrymme? 
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Metod 

Urval och empirins utformning 

Materialet som undersöks i studien är Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling svenska och 

svenska som andraspråk årskurs 1 – 3. Materialet nås via Skolverkets hemsida (Skolverket, 2019a). 

Materialet är obligatoriskt att använda i årskurs ett och beskrivs vara till hjälp för lärare att tidigt 

identifiera elever som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar och utmaningar. 

Bedömningsstödet består av Lärarhandledning- Läsa (Skolverket, 2019c), Lärarhandledning- Skriva 

(Skolverket, 2019d), Lärarinformation (Skolverket, 2019e) samt ett lösenordskyddat material 

innehållande exempel på analyser av elevsvar. Ingen möjlighet att komma åt det lösenordskyddade 

materialet fanns och materialet analyserades därav inte. Lärarinformationen (Skolverket, 2019e) är 

ett material på sex sidor som beskriver bedömningsstödens uppkomst, syfte och innehåll samt 

anvisningar om hur bedömningsstöden kan användas. Materialet var en del av analysen. Under 

analysarbetet framkom att inga delar innehållande instruktioner eller frågor riktade mot lärare och 

elever som faller inom ramen för studiens avgränsning kunde identifieras. Vid fortsatt beskrivning 

av det empiriska materialets utformning samt vid analys har därav lärarinformationen exkluderats. 

Lärarhandledning- Läsa (Skolverket, 2019c) består av 42 sidor innehållande avstämningarna A, B 

samt C. Avstämning A representerar årskurs ett, avstämning B representerar årskurs två och 

avstämning C representerar årskurs tre. Lärarhandledning- Skriva (Skolverket, 2019d) är ett arton 

sidor långt material innehållande avstämning A, B och C som representerar årskurserna på samma 

sätt som materialet för läsa. De båda materialen är uppbyggda på liknande sätt och inleds med ett 

försättsblad innehållande en innehållsförteckning, därutöver innehåller materialen: 

Läsa 

• Avstämning A – Innehåller två bedömningsuppgifter, uppgiften bokstäver och berättande text 

(Skolverket, 2019c, ss.2-3) samt uppgiften lärarens högläsning (Skolverket, 2019c, s.8). 

• Avstämning B – Innehåller bedömningsuppgiften berättande text (Skolverket, 2019c, s. 12) 

• Avstämning C – Innehåller tre bedömningsuppgifter, två uppgifter för berättande text (Skolverket, 

2019, s.15, 19) och en uppgift för beskrivande text (Skolverket, 2019, s. 17). 

Skriva 

• Avstämning A-C- Innehåller en bedömningsuppgift, berättande text (Skolverket, 2019d, s.2). 

• Avstämning C - Innehåller en bedömningsuppgift, beskrivande text (Skolverket, 2109d, s.6). 

 

Samtliga avstämningspunkter innehåller uppgifter till eleverna som presenteras tillsammans med 

tillhörande material, förberedelse och genomförandeinstruktioner till lärare samt frågor att ställa 

till eleverna. Frågorna och uppgifterna är knutna till texter som presenteras i materialet. Båda 

materialen innehåller sammanställningsmatriser på individuell nivå (Skolverket, 2019c, ss. 34,36) 
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samt en instruktion till lärare hur sammanställningsmatrisen kan fyllas i och användas (Skolverket, 

2019c, s.33; Skolverket, 2019d, s.11) även sammanställning på gruppnivå finns (Skolverket, 2019c 

ss. 38-40; Skolverket, 2019d, ss. 16-18). Dessutom finns matriser att fylla i av lärare och elever 

rörande elevens fortsatta undervisning (Skolverket, 2019c, s. 35,37; Skolverket, 2019d, ss.13-15). 

Varje avstämningspunkt avslutas med frågor för läraren att ställa till sin egen undervisning, frågorna 

beskrivs som generella och ämnesspecifika (Skolverket, 2019c, s.11, 14 & 32). Dessa frågor 

analyseras inte då frågorna i sig ej kan beskriva vilken kunskap som efterfrågas av eleverna. Det är 

något som svaren på frågorna skulle besvara vilket gör att de faller utanför syftet med studien. Att 

studera vilket svenskämne som framträder i materialet. Likaså studeras inte de texter som 

presenteras i materialet då studien inte syftar till att studera det språk som visas i texterna utan till 

att ta reda på vilka kunskaper eleverna ska visa utifrån de uppgifter som finns knutna till respektive 

text. 

Metod för datainsamling  

Materialet har analyserats genom Ivanics diskurser samt de färdigheter som beskrivs i de olika 

dimensionerna av textrörlighet. Färdigheterna används för att få syn på vilka kunskaper som 

framträder i bedömningsstödet. Dimensionerna av textrörlighet innehåller färdigheter som har 

tolkats in i de synsätt på lärande Ivanics beskriver i diskurserna. Genom att se till vilka kunskaper 

eleven behöver ha för att behärska de färdigheter som beskrivs i dimensionerna av textrörlighet 

tolkas de in i diskursernas syn att se på lärande. Detta gör att vi genom diskurserna kan analysera 

både skrivande och läsande för att dra slutsatser om vilka delar av svenskämnet som ges emfas. 

Ivanic (2004, s. 220) beskriver att verktyget kan modifieras för att analysera även läsande vilket 

möjliggjorts med hjälp av färdigheterna som beskrivs i dimensioner av textrörlighet. De 

dimensioner av textrörlighet som presenteras under teoridelen av studien visas i tabell 1 (sidan. 27). 

Färdigheterna i kolumnen längst till höger har tolkats in i Ivanics diskurser. Tabell 2 (sida 28) visar 

Ivanics diskurser och belyser de särdrag som representerar varje diskurs. Därefter presenteras hur 

färdigheterna i dimensionerna av textrörlighet tolkats in i Ivanics diskurser. Avslutningsvis 

presenteras det analysverktyg som användes i studien för att identifiera vilka kunskaper som 

framträder i bedömningsstödet följt av det analysverktyg som användes för att granska de 

meningserbjudande som i bedömningsstödet erbjuds genom analys av användandet av imperativ 

och modala verb. 
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Dimensioner av textrörlighet                                                                                                          

Tabell 1: Dimensioner av textrörlighet. 
Dimensioner Förmåga Färdighet 
Textbaserad 
textrörlighet 

Läsa på och mellan 
raderna  

- hitta explicit fakta 
-fylla ut luckor 
-nyttja texten för ordförståelse 
-tolka bildspråk 
-sammanfatta texter 
-ge utvecklade svar med egna ord 
-generalisera och abstrahera utifrån huvudpunkter 
-motivera, kritiskt granska och/eller ifrågasätta 
texten  

Utåtriktad 
textrörlighet 
 

Läsa bortom raderna  -involvera egna erfarenheter och känsloliv 
-koppla texter till andra texter 
-koppla texter till andra sammanhang 
-anlägga perspektiv på texter  

Interaktiv 
textrörlighet  

Reflektera över textens 
estetiska konstruktion 
och interaktionen 
mellan text och läsare 

-urskilja textens uppbyggnad/ genrespecifika drag 
-berättarperspektiv 
-avsändar- och mottagarroller 
-textens syfte och sätt att producera meningar 
-hur läsaren förväntas interagera med testen och 
tolka textens strategier 
-metakognitivt perspektiv, där läsaren kritiskt 
granskar sin egen tolkning av texten  

 

De färdigheter som beskrivs i i tabellen avänds i studien för att analysera läsförståelsefrågorna. 

Genom begreppet textrörlighet kan ett verktyg för att sortera olika läsförståelsestrategier skapas. 

Genom att se till vilka färdigheter som beskrivs i de olika dimensionerna möjliggörs en 

sammankoppling med Ivanics diskurser. De kunskaper som visas i dimensionerna kan 

sammankopplas med de övertygelser som Ivanic beskriver finns rörande lärande i de olika 

diskurserna. 
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Ivanics Diskurser 

Diskurserna visar dominerande synsätt vad gäller omfattande syn på språk, som beskriver synen på 

hur språket skapas, övertygelser om skrivande, övertygelse om lärande av skrivande och bedömning 

i de sex olika diskurserna. 

 

Tabell 2: Diskurser 

Diskurs Syn på språk Övertygelse om skrivande 
Övertygelse om lärande av 
skrivande 

Bedömning 

Färdighet Text Fonem-grafem-koppling 
Syntaktiska mönster 

Lärande av ljud och symbol 
samt syntaktiska mönster 

Noggrannhet 

Kreativitet Text 
Mentala 
process 

Text resultat av författares 
kreativitet 

Skrivande lärs genom att 
skriva om sådant som 
intresserar skribenten 

Intresse i 
innehåll och stil 

Process Mentala 
processen 
Skrivhändelse 

Skrivande process i 
skribents huvud och dess 
praktiska realisation 

Skrivlärande inkluderar både 
att lära den mentala processen 
och den praktiska processen 
vid textskapande 

Bedöma både 
process och 
resultat 
 

Genre  Skrivhändelse Skrivande består av olika 
texttyper formade i social 
kontext 

Skrivlärande involverar 
lärande av karaktäristiska drag 
i olika genrer och deras 
specifika syften i specifika 
kontexter 

Gentemot 
ändamål 

Socialprakti
k 

Skrivhändelse Skrivande är meningsdriven 
kommunikation i social 
kontext 

Skrivlärande genom att skriva 
i verklighetsknutna kontexter 
med verkliga syften 

Effektivitet 
gentemot syftet 

Sociopolitis
k  

Sociokulturell 
och politisk 
kontext 

Skrivande är sociokulturell 
konstruerad handling som 
har konsekvenser och är 
öppet för ifrågasättande och 
förändring 

Skrivlärande inkluderar 
förståelse för varför olika 
skrifter är som de är och man 
positionerar sig bland 
alternativen 

Socialt 
ansvarstagande 

Tabell 2: Diskursernas visas i de olika kategorierna syn på språk, övertygelser om skrivande, övertygelse om lärande 

av skrivande och bedömning. 

Färdigheterna tolkas in i diskurser 

För att läsande och skrivande ska vara möjligt att bedöma med samma analysverktyg tolkades 

färdigheterna som beskrivs ingå i de olika dimensionerna av textrörlighet in i Ivanics diskurser.  

Färdigheter som att hitta explicit fakta placeras i färdighetsdiskursen då det endast kräver 

färdigheter i att kunna avkoda och läsa ut ord. Färdigheter att ge utvecklade svar med egna ord 

kräver av läsaren att denne kan koppla in egna erfarenheter och då göra själv-till-text kopplingar, 

text-till-text kopplingar samt text-till-värld kopplingar och placeras i socialpraktisk diskurs då läsaren 

behöver göra kopplingar utanför skolkontext. Likaså kräver färdigheten att fylla ut luckor i en text 

att läsaren gör kopplingar utifrån egna erfarenheter vilket gör att färdigheten tillhör den 

socialpraktiska diskursen. Av samma anledning placeras även färdigheten att tolka bildspråk tillhöra 

den socialpraktiska diskursen. Färdigheten att anlägga ett mottagar- och/eller ett berättarperspektiv 

kräver även detta av läsaren att koppla in kontexter utanför skolan, vilket gör att färdigheten tillhör 

samma diskurs. Färdigheten att motivera, kritiskt granska och ifrågasätta texter samt att anlägga ett 

metakognitivt pespektiv, där läsaren kritiskt granskar sin egen tolkning av texten placeras in i den 
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sociopolitiska diskursen då kritisk granskning är ett synsätt som är synligt i denna diskurs. Av samma 

anledning kan förmågan att anlägga berättar- och mottagarperspektiv samt förmågan att anlägga 

perspektiv på texter placeras in i den sociopolitiska diskursen om det krävs av läsaren att denne 

reflekterar över syftet med en text då detta kräver att läsaren kritiskt granskar textens syfte. Även 

förmågan att generalisera och abstrahera utifrån huvudpunkter kategoriseras in i den sociopolitiska 

diskursen då det kräver av läsaren att dra allmänna slutsatser och bortse från oväsentligheter vilket 

kräver en kritisk granskning av texten. Kreativitetsdiskursen beskriver att läsning av god litteratur kan 

stärka skribenter och då applicera texter till sitt eget utförande vilket gör att färdigheten att nyttja 

texter för ordförståelse placeras in i diskursen. Färdigheten att kunna korrigera sig vid läsning tillhör 

processdiskursen då synsätt inom diskursen belyser vikten av att arbeta om och vara medveten om sin 

egen utveckling. Förmågorna att urskilja textens uppbyggnad eller genrespecifika drag och hur 

läsaren interagera med texten genom att tolka textens strategier visar på synsätt som belyses i 

genrediskursen. Att se och urskilja texter utifrån dess språkliga utformning är synsätt som visas i 

genrediskursen och förmågorna placeras då tillhöra diskursen. 

Genomförande 

Båda författarna för denna studie har analyserat empirin separat. Analyserna har sedan jämförts 

och sammanställts till tabeller. En sammanslagen tabell visas som bilaga (se bilagor). Därefter har 

en sammanställning under de angivna rubrikerna i studiens analys- och resultatdel författats 

gemensamt av de båda författarna. Empirin har under arbetets gång skrivits ut och bearbetats i 

pappersform. Empirin har även analyserats två gånger vardera, en gång per analysverktyg.  

Analysverktyg 1 

Genom att studera bedömningsstöden genom diskurser kan undersökningar av vilka syner på 

kunskap det finns i stöden analyseras. Nedan presenteras det diskursverktyg som användes i studien 

innehållande synsätt rörande lärande och skrivande härrörande ur Ivanics diskurser samt de 

färdigheter eleverna ska lära för att bli goda läsare härrörande från begreppet textrörlighet. 

Diskursverktyget pressenteras nedan i form av sex diskurser. Därefter presenteras studiens andra 

analysverktyg som baseras på funktionell grammatik och genomfördes genom analys av imperativ 

och modala verb som används som ett verktyg för att tolka resultaten och fördjupa analysen. 

Färdighetsdiskursen 

Inom färdighetsdiskursen består skrivande och läsande av att kunna applicera kunskaper om 

lingvistiska mönster och regler för fonem-grafemrelationer, stavning, grammatik och 

meningsbyggnad. Uppgifter som bedömer färdigheter där fokus är på korrekt stavning, formande 

av bokstäver, skiljetecken, meningsbyggnad samt kopplingar mellan grafem-morfem kategoriseras 

in i denna diskurs. Synsätt som fokuserar på korrekthet vad gäller texters form finns inom 
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diskursen. Inom diskursen ses lärande som kontextfritt vilket gör att olika förmågor kan tränas 

separerade från varandra. Det gör att uppgifter utan kontext där noggrannhet i fristående uppgifter 

är i fokus även ingår i denna diskurs. Inom diskursen fokuseras avkodning och korrekthet. Genom 

färdigheterna att urskilja språkljud, känna igen och skriva fonem kan eleven lära sig att skriva ord 

och meningar. Detta gör att uppgifter som bedömer bokstavsljud, och nivån av ljudning kan 

kategoriseras in i denna diskurs. Även uppgifter när det efterfrågas att läsaren ska finna och läsa ut 

explicit fakta ur en text räknas detta tillhöra diskurs då detta inte kräver djupare förståelse än att 

kunna avkoda. Diskursen kan skiljas ut genom ett antal igenkänningsbara referenser till färdigheter. 

Bland annat stavning, interpunktion och grammatik, i uttryck som korrekt, träffsäkerhet, 

noggrannhet och precist.  

Kreativitetsdiskursen 

Inom diskursen är skrivande en produkt genererad utifrån skribentens kreativitet. Den skrivna 

texten bedöms genom dess stil och innehåll istället för lingvistisk form. Uppgifter som inte 

bedömer form utan den kreativa skapelsen, som inte behöver ha någon annan funktion än att vara 

intressant eller underhållande för en läsare, kategoriseras in i denna diskurs. Även uppgifter som 

ger kontext endast genom ett antal val av intressanta ämnen där eleven får skriva fritt utifrån 

intresse och erfarenhet kategoriseras tillhöra diskursen. Även uppgifter där man uppmanas använda 

texten för att träna ordförståelse eller uppgifter där texten utgör motivation för att utveckla sin 

vokabulär kategoriseras tillhöra denna diskurs. Inom diskursen är synsättet att skrivande och 

läsande bäst lärs genom att skriva och läsa. Därav skriver man för skrivandets skull och läser för 

läsandets skull, utan att ett specifikt uttalat syfte behövs. Diskursen kan urskiljas genom uttryck 

som kreativt skrivande, skribentens röst, ”story”, intressant innehåll, rik vokabulär, bra ord. 

Diskursen används och tas inspiration från inom andra diskurser. Det innebär att delar av uppgifter 

kan ha inslag av synsätt som härstammar från kreativitetsdiskursen. 

Processdiskursen  

Inom diskursen ligger processen istället för produkten i fokus. Uppgifter där aktiviteter avsedda 

för att skapa idéer, träna planering, göra utkast och omarbeta utkastet tolkas tillhöra denna diskurs. 

Uppgifter som uppmanar till arbete med återkoppling, omarbetning och revidering av arbetet tolkas 

tillhöra processdiskursen. Ord som planering, utkast, revidering, samarbete, redigering och andra 

ord som refererar till processarbete kan urskilja diskursen, vilket gör att även uppgifter där kontroll 

av elevens förmåga att läsa om och korrigera sig vid läsande kategoriseras in i diskursen.Inom 

diskursen likställs processen med slutresultatet och därför behöver processen bedömas separat i 

och med att fokus tydligt ligger på processen. Det innebär att uppmaningar till lärare om att granska 

och bedöma elevers arbetsprocess bör vara en del av bedömningsarbetet inom processen. 

Uppgifter där lärare uppmansa att använda elevernas process och inte endast den färdiga produkten 

vid bedömning ingår i diskursen. 
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Genrediskursen  

Inom diskursen ligger fokus på en reproduktion av en specifik texttyp. Huvudsynen inom 

diskursen är att texter skiljer sig åt lingvistiskt beroende på dess syfte och kontext. Som resultat av 

den synen är det möjligt att särskilja olika språkliga drag i olika texttyper baserat på textens syfte 

och kontext. Textens syfte är även beroende av situation, om den är formell eller informell. Inom 

diskursen fokuseras inte enbart de formliga aspekterna av korrekthet. Även om texten är utformad 

på ett för kontexten språklig lämpligt sätt för det syfte texten ska fylla fokuseras. Därav 

kategoriseras uppgifter som syftar till att bedöma en specifik typ av text samt hur väl de kriterier 

som finns för olika texttyper följts tillhöra genrediskursen. Lärares bedömning sker genom att se 

till hur lämpligt språk och stil är i förhållande till den kontext texten ska användas i och skiljer sig 

då åt mellan olika texttyper. Det gör att uppgifter som rör igenkänning av texttyper tolkas tillhöra 

diskursen. Detta medför att uppgifter där eleven ska producera en text tillhörande en genre eller 

på annat sätt kunna visa och/eller förklara en texts typiska drag kategoriseras in i denna diskurs.  

Den socialpraktisk diskursen  

Inom diskursen fokuseras de sociala mål som finns utanför skolan. Skrivande och läsande 

inkluderar samtliga forum där något uttrycks, inte endast inom förutbestämda genrer. Även 

smsande, chattande samt datorspelande ses som skrivande och läsande. Detta gör att uppgifter som 

refererar till en kontext utanför skolan kategoriseras in inom denna diskurs. Inom diskursen är 

synsättet att text och processen av att skapa en text inte kan separeras från den sociala interaktion 

som utgör den kommunikativa händelsen inom vilket man är en del av. Meningsskapande är bundet 

till sociala syften där skrivande är syftesbunden kommunikation i en social kontext. Lärande ses 

som en social praktik. Deltagarna som är involverade i processen påverkas av olika semiotiska 

modaliteter (betydelseskapande språkliga verktyg), vilken text som skapas och dess syfte och 

mottagare. Elever ska förberedas för livet utanför skolan där skrivande finns i många sammanhang 

vilket gör att uppgifter som refererar till att skapa texter som är multimodala (texter som 

kombinerar olika uttrycksformer) eller uppmanar till att skapa multimodala svar kategoriseras in i 

diskursen. Även att tolka bildspråk kategoriseras tillhöra den socialpraktiska diskursen. Lärande 

anses vara mer än endast den språkliga konstruktionen av text det inkluderar även av vem, hur, när, 

var, under vilka förhållanden och genom vilket media samt vilket syfte texten har. Det gör att 

uppgifter där man behöver anta ett avsändar- eller mottagarperspektiv kategoriseras in i diskursen. 

Uppgifter som kräver text-till-värld kopplingar och/eller text-till-självkopplingar genom att ge 

utvecklade svar med egna ord kategoriseras in i denna diskurs då dessa typer av kunskaper signalerar 

en syn på lärandet där meningsskapande utgår ifrån individen och de sociala mål denne har. 

Bedömning av bra skrivande är i vilken mån skrivandet uppnår sociala mål vilket gör att uppgifter 

som bedömer graden av kommunikation kategoriseras in i denna diskurs. Även uppmaningar som 

att bedöma sin egen insats vad gäller möjligheten för eleven att kommentera hur väl deras egna 
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sociala mål har uppnåtts och inte endast hur väl de tycker de uppnått skolmålen kategoriseras in i 

den socialpraktiska diskursen. 

Den sociopolitisk diskursen  

Diskursen anknyter till den socialpraktiska diskursen men kan urskiljas genom ett kritiskt 

förhållningssätt till rådande normer. Inom den sociopolitiska diskursen ses allt språk som något 

som påverkar och påverkas av sociala krafter och maktrelationer. Skrivandeoch läsande kan 

påverka skribentens ocl läsarens identitet. Skrivande och läsande involverar socialt skapade resurser 

och den socialt konstruerade resursen består av omvärlden och genrer som innehåller olika normer 

för socialt deltagande. Kontexterna som texten rör sig inom är formad av personer i maktposition 

vilket begränsar möjligheten att uttrycka sig och vara delaktig. Diskursen karakteriseras av 

referenser till politik, makt, samhället, ideologier, representation, identitet, samhälles handlingar 

och samhälleliga förändringar samt ett kritiskt ställningstagande. Detta gör att uppgifter där man 

uppmanas kritiskt granska, motivera sina svar eller anlägga ett perspektiv och kunna förklara detta 

kategoriseras in i diskursen. Även uppgifter som kräver av eleven att den anlägger ett 

berättarperspektiv och förstår textens syfte genom detta kategoriseras in i diskursen. Uppgifter där 

eleven bedöms efter hur väl ståndpunkten försvaras genom att utmana synsätt med sina egna 

argument kategoriseras även tillhöra diskursen. Diskursen karakteriseras av att elever ska 

uppmärksammas på, och lära sig, om de normer som finns inom den språkliga världen och 

uppgifter som visar att eleven kritiskt ska granska, tycka till om, jämföra eller på annat sätt motivera 

egna ställningstaganden kategoriseras i sociopolitisk diskurs. 

Analysverktyg 2 

Funktionell grammatik fyller i studien funktionen av att vara ett verktyg som möjliggör en analys 

av vad det empiriska materialets meningserbjudande. Bedömningsstöden kommer att undersökas 

efter de modala verbens funktion i texten. Holmberg och Karlsson (2013, s. 67) beskriver hur 

modaliteters funktion kan beskrivas ha låg-, medelhög- och hög grad i de olika betydelseskalorna 

sannolikhet, vanlighet, förpliktelse samt villighet. Nedan visas en tabell innehållande modala verb 

och graden av sannorlikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet hos läsaren hämtad från Holmberg 

och Karlsson (2013, s. 67). Tabellen innefattar de modala verb som fokuseras i studien. Modaliteter 

av hög grad begränsar läsarens handlingsutrymme och ses som förpliktande. Modaliteter av låg 

grad erbjuder läsaren handlingsutrymme och ses därmed inte som förpliktande. 
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Tabell 3: Modala verb 
Betydelseskalor Låg grad Mellanhög grad Hög grad 
Sannolikhet Kan, lär Bör, troligen Ska, måste 

Vanlighet Kan Brukar Brukar 

Förpliktelse Kan, får Bör Ska, måste, behöver 

Villighet Kan Vill Ska, måste 

 

Därutöver kommer verb i imperativ att studeras då dessa påverkar hur texten uppfattas och läsaren 

har litet utrymme för respons utöver att följa uppmaningen (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 53). 

Verb i imperativ ses i och med detta som förpliktande. Imperativ och modala verb studeras för att 

undersöka vilket meningserbjudande som erbjuds i förhållande till de olika diskurserna och 

möjliggör undersökning av vad som är förpliktande och i vilka delar det erbjuds handlingsytrymme 

i det empiriska materialet.  

Reflektion över metod 

Genom den forskning som presenteras i studiens forskningsöversikt framkommer att 

styrdokument kan ha påverkan på hur ämnen formas i skolan (Lundahl, 2004; Stenlås, 2011; 

Torrance, 2011). Därav har valet av det empiriska materialet gjorts. Bedömningsstödet, som utgör 

det empiriska materialet, är nytt och kan därför säga något om den form svenskämnet kan ta i 

framtiden. Materialet är obligatoriska att använda i årskurs ett vilket innebär att det inte kan bortses 

ifrån i praktiken. Det som ska bedömas måste förberedas genom undervisning. Då materialet är 

obligatoriskt att användas behövs analys av materialet genomföras då det är av vikt att 

styrdokument som påverkar skolan, lärare och undervisning behöver genomgå granskning (jfr 

Lundahl, 2004, s.431). Verktygen som användes vid analys är lämpat att använda då det är framtaget 

för att, bland annat, möjliggöra den typen av analys vi i denna studie ämnade att genomföra.  

De analytiska verktygen är valda då det möjliggör en undersökning av vilket svenskämne det 

empiriska materialet kan vara en del av att bygga. Ivanics diskursverktyg är utvecklat för att, bland 

annat, undersöka underliggande orsaker till varför styrdokument utformas på det sätt de gör. 

Hennes verktyg är riktat mot skrivande men kan, enligt Ivanic efter viss modifiering, användas på 

motsvarande sätt även för att undersöka texter riktade mot läsande (Ivanic, 2004, s. 220). I studien 

används Vargas teori för att göra den modifieringen. Hon använder det etablerade begreppet 

textrörlighet som kan användas vid bedömning av läsförmåga och för ett synliggöra olika 

läskunskaper (Varga, 2017, s. 107). Det analytiska verktyg som består av en sammanslagning av 

Ivanics och Vargas teorier kompletterades av en textanalys med hjälp av funktionell grammatik. 

Genom begrepp hämtade ur den funktionella grammatiken fann vi ett språk för att tala om det 

empiriska materialets betydelse (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 11). För att undersöka det 

meningsbjudande som det empiriska materialet erbjuder undersöktes imperativ och modala verb. 
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Imperativ och modala verb kan användas för att erbjuda utrymme för, eller stänga utrymmet för, 

förhandling kring en texts formuleringar (Holmberg & Karlsson, 2013, ss. 54, 63). Genom 

textanalysen möjliggjordes en analys av vilka delar av det empiriska materialet som är öppet för 

förhandling och vilka delar som är förpliktande. De delar som är förpliktande kan i högre grad 

påverka den framtida form svenskämnet tar då styrdokument kan påverka hur ett ämne formas. 

Inför analysen av det empiriska materialet genomfördes en provanalys på ett nnat 

bedömningsstöd för att undersöka om de framarbetade analysverktygen var användbara för den 

tänkta analysen.  

Vid analysen av det empiriska materialet genomförde båda studiens författare i ett första steg 

var sin analys separat. Förfarandet valdes då det kan öka studiens reliabilitet genom att 

samstämmigheten i de kategoriseringar analysen utmynnade i kunde kontrolleras 

Vid beskrivning av analysmetod, analys och resultat har transparens och tydlighet eftersträvats 

för att möjliggöra att studien kan reproduceras och granskas. Därför inkluderas tabeller som visar 

vad som har producerats och beskrivningar som beskriver vad som har gjorts i studien. Därutöver 

finns analytiska tabeller bifogade i bilagor. På så sätt visas vad de resultat som framkommer av 

studien baseras på och möjliggörs granskande av resultaten. 

 

Etiska hänsynstaganden 

Studien har inte genomförts med interaktion med personer. Det gör att etiska regler av de slag där 

informaters person, åsikter och yttranden behöver skyddas inte har varit aktuella under arbetet med 

studien (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Enligt god forskningssed ska det undersökta materialet och 

metoder som använts vid datainsamling redovisas för att ge en så god vetenskaplig kvalitet som 

möjligt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 16). Detta har eftersträvats genom att i studien presentera tabeller 

och förklaringar i löptexten för att på ett tydligt och transparant sätt visa hur analys genomförts 

samt på vilka grunder slutsatser är fattade. Bakgrund och forskningsöversikt är genomgående 

presenterade med källhänvisning och efter bästa förmåga presenterade för att göra källorna rättvisa. 

Även bilagor finns redovisade över analysen som gjorts i studien för att förtydliga analysens resultat.  
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Analys och resultat 

Syftet med studien uppnås genom en analys i två steg. Del ett av analys- och resultatdelen är 

kopplad till forskningsfrågorna: vilka färdigheter ska bedömas i bedömningsstödet? Samt: vilken 

syn på lärande framträder i bedömningsstödet i relation till diskurserna i studiens diskursverktyg? 

Genom att studera vilka färdigheter som framträder i bedömningsstödet och kategorisera dem 

genom diskursverktyget har frågorna besvarats. Resultatet visas i del ett. 

 Del två av analys- och resultatdelen är kopplad till forskningsfrågan: vad i bedömningsstödet 

ges emfas genom förpliktelser och vad i bedömningsstödet erbjuder handlingsutrymme? Frågan 

besvarades genom att studera resultat- och analysdel ett i kombination med imperativ och modala 

verb. För att synliggöra vilka diskurser som är koplade till verb och modaliteter som begränsar 

handligutrymmet och vilka diskurser som är koplade till modaliteter som erbjuder 

handlingsutrymme. Resultatet visas i del två.  Nedan presenteras analys och resultat enligt de två 

stegen. 

Del ett: färdigheter i bedömningsstöden och identifikation av diskurser 

Diskurserna avslöjar de övertygelser om läsande och skrivande som ligger bakom författandet av 

bedömningsstödet. Nedan presenteras de övertygelser som identifierats, diskurs för diskurs. 

Identifikation av färdighetsdiskursen 

 

Tabell 4: Identifierade färdigheter som visar övertygelser som hör till färdighetsdiskursen 
Del i bedömningsstödet Lärarhandledning- Skriva Lärarhandledning- Läsa 
Genomförandebeskrivning A Stavningshjälp, fullständiga 

meningar 
avkodning, fonem-grafem, återge 
innehåll, bokstavskännedom, 
ljudningsstrategi. 

Bedömningsmatris A Skrivriktning, versaler och 
gemener, mellanrum, 
fonem-grafem, skiljetecken 

Namne bokstäver och kännedom 
om bokstavsljud, urskilja ord i 
meningar (avkodning), 
ljudningsstrategi, återge text 

Genomförandebeskrivning B Stavningshjälp, fullständiga 
meningar 

Ljudningsstrategi, återge innehåll 

Bedömningsmatris B Handstil, versaler och 
gemener, mellanrum, 
stavning, skiljetecken 

Ljudningsstrategi, läsflyt, återge text, 
dra slutsatser 

Genomförandebeskrivning C Stavningshjälp, fullständiga 
meningar 

Ljudningsstrategi, återge innehåll, 
dra slutsatser, besvara frågor på egen 
hand 

Bedömningsmatris C Handstil, versaler och 
gemener, stavning, 
skiljetecken 

Läsflyt, ljudningsstrategi, återge 
faktatext, återge berättande text, dra 
slutsatser, visa förståelse 

 

Färdighetsdiskursen identifierades i samtliga genomförandebeskrivningar och matriser i 

Lärarhandledning- Skriva och Lärarhandledning- Läsa. I bedömningsmatriserna klargörs vilken av 

elevens uppvisade färdigheter som ska bedömas. Bedömningsuppmaningarna visar på övertygelser 
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om vad som kännetecknar en god läsare och en god skribent. Genom att analysera matriserna 

framgår att skrivriktning, versaler och gemener, fonem- grafem relationer, skiljetecken, mellanrum 

mellan ord och stavning är färdigheter som ska bedömas vad gäller skrivande. Korrekthet vid 

skrivning är färdigheter som återkommer i samtliga avstämningar. Att känna till relationer mellan 

fonem och gram, kunna namnge bokstäver och bokstavsljud samt att i en mening kunna urskilja 

ord är kunskaper att bedöma när det kommer till elevers läsande. Även vilka ljudningsstrategier 

och elevens läsflyt samt elevens förmåga att besvara frågor och återge information som är explicit 

uttryckt i en läst text är färdigheter som ska bedömas. Färdigheten att återge explicit information 

kombineras med andra förståelsestrategier med anknytning till andra diskurser vid läsning av både 

beskrivande- och berättande texter i samtliga avstämningar med undantag av beskrivande text i 

avstämning C där förståelse endast representeras av att återge exlicit information ur texten. Att visa 

förståelse för en text genom kontrollering av avkodningsförmåga återkommer även detta i samtliga 

avstämningar. Färdighetsdiskursen syns tydligt i materialet genom de färdigheter som återkommer 

i samtliga avstämningar. 

Identifikation av kreativitetsdiskursen 

Tabell 5: Identifierade färdigheter som visar övertygelser som hör till kreativitetsdiskursen 
Del i bedömningsstödet Lärarhandledning- Skriva Lärarhandledning- Läsa 
Genomförandebeskrivning A  Kommentera innehållet, tycker om, 

tror (förutsägelse), intresse, skriva 
eget val 

Bedömningsmatris A Skriva för att kommunicera Samtala om innehåll utifrån intresse 

Genomförandebeskrivning B  Tror (förutsägelser) 
Bedömningsmatris B Skriva för att kommunicera Förutsägelser utifrån egen tro 
Genomförandebeskrivning C  Tror (förutsägelser) 
Bedömningsmatris C  Förutsägelser utifrån egen tro 

 

Kreativitetsdiskursen identifierades genom hänvisningar till elevers tyckande och tro och då inga 

instruktioner rörande värderingar av elevsvaren presenteras. I Lärarhandledning- Läsa 

identifierades diskursen i samtliga genomförandebeskrivningar samt bedömningsmatriser. I 

handledningen hänvisas till elevers tyckande och tro då elever ska ombes kommentera innehåll och 

då frågor om elevers tyckande och tro ställs. Kreativitetsdiskursen identifierades även då elever 

ombeds att utifrån eget intresse samtala om textinnehåll. I Lärarhandledning- Skriva identifierades 

kreativitetsdiskursen i bedömningsmatriserna A och B då elevers förmåga att kommunicera genom 

skrivande ska bedömas. Inga instruktioner rörande hur elevers kommunikationsförmåga ska 

bedömas inkluderades i materialet. Belysning av språkets kommunikativa sida påminner om den 

socialpraktiska diskursen. Avsaknaden av instruktioner rörande social kontext gör dock att 

bedömningspunkterna tolkas uppvisa kreativitetsdiskursen. I övriga delar av Lärarhandledning- 

Läsa är kreativitetsdiskursen exkluderad. 
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Identifikation av processdiskursen 

Tabell 6: Identifierade färdigheter som visar övertygelser som hör till processdiskursen 
Del i bedömningsstödet Lärarhandledning- Skriva Lärarhandledning- Läsa 
Genomförandebeskrivning A Planering inför skrivandet Identifiering av svårighet, 

självkorrigering 
Bedömningsmatris A  Självkorrigering 

Genomförandebeskrivning B Planering inför skrivandet Självkorrigering 
Bedömningsmatris B  Identifiering av svårighet, 

självkorrigering 
Genomförandebeskrivning C Planering inför skrivande, 

stödord/tankekarta 
Självkorrigering 

Bedömningsmatris C  Självkorrigering 

 

Processdiskursen identifierades i genomförandedelen för samtliga avstämningar i både 

Lärarhandledning- Skriva och Lärarhandledning- Läsa. I Lärarhandledning- Skriva finns i samtliga 

genomförandedelar utrymme för att planera inför sitt eget skrivande. I lärarhandledning- Läsa 

framkommer att ha färdigheten att identifiera svårigheter och att kunna korrigera sig vara delar av 

att vara en god läsare. I samtliga bedömningsmatriser i Lärarhandledning- Läsa ingår bedömning 

av elevens självkorrigeringsförmåga. Avsaknad av processdiskurs i bedömningsmatriserna i 

Lärarhandledning- Skriva innebär att processen tonas ned vid bedömning och framstår som mindre 

viktig vid skrivande. 

Identifikation av genrediskursen 

Tabell 7: Identifierade färdigheter som hör till genrediskursen 
Del i bedömningsstödet Lärarhandledning- Skriva Lärarhandledning- Läsa 
Genomförandebeskrivning A Skriva enligt texttyp, 

texttypens struktur 
- 

Bedömningsmatris A - - 

Genomförandebeskrivning B Skriva enligt texttyp, 
texttypens struktur 

- 

Bedömningsmatris B - - 
Genomförandebeskrivning C Skriva enligt texttyp, 

texttypens struktur 
- 

Bedömningsmatris C Texttyp, texttypiska drag - 

 

Efterfrågan av specifika genrekunskaper saknas helt i Lärarhandledning- Läsa. Texter läses i olika 

genrer men ingen del av genomförandet belyser genre och ingen bedömning rörande färdigheter 

rörande genrer efterfrågas. Vid genomförande av skrivuppgifterna som finns i samtliga 

genomförandedelar i Lärarhandledning- Skriva ska eleverna skriva enligt den efterfrågade 

genrespecifika strukturen. Däremot är det först i avstämning C som färdigheten att skriva enligt 

den genrespecifika strukturen ska bedömas.  
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Identifikation av den socialpraktiska diskursen 

Tabell 8: Identifikation av färdigheter som hör till den socialpraktiska diskursen 
Del i bedömningsstödet Lärarhandledning- Skriva Lärarhandledning- Läsa 
Genomförandebeskrivning A - Tolkande, liknelser, skillnader, 

avsändar-/mottagarperspektiv, text- 
till- själv kopplingar 

Bedömningsmatris A - Jämförande med egna erfarenheter, 

Genomförandebeskrivning B - Dra slutsatser  
Bedömningsmatris B - Dra slutsatser 
Genomförandebeskrivning C Multimodalitet Dra slutsatser 
Bedömningsmatris C Söka och hämta information Dra slutsatser, förståelse 

 

Den socialpraktiska diskursen identifierades inte i Lärarhandledning- Skrivas genomförandedel och 

bedömningsmatriser för avstämning A och B. I bedömningsmatrisen i avstämning C framgår att 

elevers färdigheter i att hämta information är en del av elevers skrivförmåga. Sökande och 

hämtande av information visar att färdigheten att kunna hantera källor krävs för att vara en god 

skribent. Färdigheten är förberedande för livet utanför skolan. I genomförandebeskrivningen står 

att eleverna inte får ha faktatexten, källan, tillgänglig vid skrivandet. Det innebär att det är textens 

struktur och form som är i fokus vid genomförandet, inte elevens färdighet i att använda källan. 

Att bedöma elevers färdigheter i att använda information hämtad ur källor begränsas således. I 

genomförandebeskrivningen identifierades den socialpraktiska diskursen enbart genom uppmaning 

att genomföra multimodala samtal. I Lärarhandledning- Läsa identifierades den socialpraktiska 

diskursen i samtliga delar av materialet. Elevernas färdigheter i att jämföra med egna erfarenheter, 

dra slutsatser och visa förståelse för lästa texter ska bedömas. I genomförandebeskrivningarna 

förmedlas att för att vara goda läsare behöver elever kunna tolka, göra liknelser och se skillnader, 

göra text- till- själv kopplingar samt anta avsändar-/ mottagarperspektiv och även dra slutsatser 

utifrån detta. 

Identifiering av den sociopolitiska diskursen 

Den socialpolitiska diskursen identifierades inte i någon del av det analyserade materialet. 

Avsaknaden av diskursen i materialet innebär att ingen bedömning av färdigheter i att kritiskt 

granska förekommer. Ingen undersökning om texters sociala påverkan, de normer texterna 

förmedlar eller olika skribenters maktpositioner förekommer. Att söka och hämta information i 

olika källor är arbetssätt som hade kunnat uttrycka den sociopolitiska diskursen, men då ingen 

kritisk granskning eller värdering av källorna efterfrågas ger det istället utryck för den 

socialpraktiska diskursen.  
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Del två: emfas, förpliktelse samt handlingsutrymme 

I denna del presenteras analysen av imperativ och modala verb och hur de används i kombination 

med resultat- och analysdel ett för att besvara forskningsfrågan: vad i bedömningsstödet ges emfas 

genom förpliktelser och vad erbjuder handlingsutrymme? Analysen av imperativ och modala verb 

synliggör vilka diskurser som ges emfas genom formuleringarna i bedömningsstödet. Imperativ 

och modala verb av hög grad av förpliktelse lämnar ett litet utrymme för tolkning eller alternativt 

handlande. Formuleringar där modala verb av låg grad av förpliktelse används lämnar utrymme att 

förhandla kring mening i det erbjudande som formuleringen ger. Formuleringar som förenar 

signalering av diskurs med imperativ eller modala verb av hög grad av förpliktelse ger diskursen 

emfas. Bedömningsmatriserna tolkas ge emfas då det i matriserna anges vilka punkter som lyfts ut 

för bedömning. Imoerativ och moddala verb förtydligas i exemplen genom understrykningar. 

Nedan presenteras det meningserbjudande som framkommit diskurs för diskurs. 

Färdighetsdiskursen 

Färdighetsdiskursen ges emfas i bedömningsstödet. I formuleringarna ”Observera om eleven kan 

läsa med hjälp av enkel ljudning, avancerad ljudning och/eller ortografisk helordsläsning” 

(Skolverket, 2019c, s. 12) och ”Peka på en bokstav i taget och låt eleven namnge alla gemener och 

versaler” (Skolverket, 2019c, s. 2) presenteras färdigheter som tolkas ge uttryck för 

färdighetsdiskursen. Färdigheterna ska enligt formuleringen bedömas. Färdigheterna presenteras i 

kombination med imperativ och ges således emfas då imperativ erbjuder litet utrymme till annat 

handlande än det som i texten ges uttryck för. Färdighetsdiskursen presenteras i bedömningsstödet 

i kombination med imperativ i samtliga analyserade delar. Färdighetsdiskursen identifierades även 

i kombination med modala verb av låg grad av förpliktelse. I instruktionen ”om någon elev ber om 

stavningshjälp, kan läraren ge det och samtidigt för egen del notera vilken hjälp eleven har fått” 

(Skolverket, 2019d, s. 2) identifierades färdighetsdiskursen genom instruktionen att lärare ska 

notera den hjälp eleven fått. Verbet i imperativ gör att elevens stavning inte går att bortse ifrån. 

Däremot finns det, genom användande av det modala verbet kan, handlingsutrymme i valet att av 

att ge eleven stavningshjälp. Endast i enstaka fall uppträdde färdighetsdiskursen i kombination med 

enbart modala verb av låg gråd.  

Kreativitetsdiskursen 

Kreativitetsdiskursen identifierades genom formuleringar i bedömningsmatrisen 

Lärarhandledning- Skriva men kan förhandlas bort genom valmöjligheten i formuleringarna i 

genomförandebeskrivningarna.  

Kreativitetsdiskursen framträder främst genom frågor i Lärarhandledning- Läsa där lärare får 

välja bland ett antal valbara frågor vid genomförandet av bedömningen. ”Om du skulle skriva en 

faktabok, vad skulle du skriva om då? Varför?” (Skolverket, 2019c, s. 10) Frågorna som ingår i valet 

representerar även andra diskurser vilket gör att frågor som representerar kreativitetsdiskursen är 
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möjliga att välja bort. Diskursen framträder även genom formuleringar där elever får använda sin 

egen personliga kreativitet som motivation för att kommunicera. ”Vad tror du kommer att hända 

sedan?” (Skolverket, 2019c, s. 15). Elevens egna gissningar och den egna kreativiteten ligger till 

grund för svaret där inga krav på motiveringar, kontext eller krav av tolkning efterfrågas. I 

bedömningsmatriserna för avstämningarna A och B  bedömds kommunikation. I 

bedömningsmatrisen för avstämning C är däremot kreativitetsdiskursen exkluderad. 

Processdiskursen 

Processdiskursen ges emfas vid bedömning av läsande då elevers förmåga till självkorrigering finns 

som bedömningspunkt i samtliga avstämningar. Däremot är motsvarande inte inkluderat i 

Lärarhandledning- Skriva och går där att förhandlas bort i och med formuleringarnas 

meningserbjudande. Processdiskursen framträder tillsammans med imperativ då lärare ska 

observera självkorrigering och då lärare uppmanas att skriva stödord och tankekarta. ”Observera 

också om eleven kan korrigera sig själv och vid behov utnyttja ljudningsstrategin under läsningens 

gång” (Skolverket, 2019c, ss. 15, 17). I instruktioner till elever eller som lärare ska ge till elever 

öppnas möjligheten att förhandla bort diskursen då diskursen antingen framställs av modalitet av 

låg grad av förpliktelse ”Här kan du planera din text innan du börjar skriva” (Skolverket, 2019d, s. 

5) eller genom att de framställs i situationer där lärare ges möjligheten att välja bland ett flertal 

frågor. I andra fall identifierades processdiskursen i kombination med imperativ och modalt verb 

av låg grad. ”Skriv gemensamt ned stödord eller gör en tankekarta som kan användas av eleverna i 

skrivuppgiften” (Skolverket, 2019d, s. 6). Att genomföra processarbetet att framställa en tankekarta 

kombineras med ett imperativ, vilket gör den delen är förpliktande att göra. Elevernas användande 

av tankekartan presenteras med ett modalt verb av låg grad. Det innebär att kravet att använda 

tankekartan vid genomförandet är lågt. Därmed tonas processdiskursen ner. 

Genrediskursen 

Genrediskursen framträder tillsammans med imperativ och/eller modaliteter av hög grad av 

förpliktelse i uppgiftsinstruktioner till elever i avstämning A- C i Lärarhandledning- Skriva genom 

följande instruktioner: ”Skriv en spännande berättelse om en nyckel” (Skolverket, 2019d, s. 4) och 

”Tala om att eleverna ska skriva en faktatext med rubriken Elefantens språk” (Skolverket, 2019d, 

s. 6) Det innebär att vid dessa tillfällen går diskursen inte att förhandla bort då det uppmanas att 

eleven ska skriva enligt genren. Genre bedöms ej i avstämningarna A och B men bedöms i 

avstämning C. Således ges genrediskursen främst emfas i Lärarhandledning- Skrivas avstämning C. 

I övriga avstämningar i Lärarhandledning- Skriva tonas diskursen ned genom att genrefärdigheter 

är exkluderat i bedömningsmatrisen. I Lärarhandledning- Läsa ges diskursen inte emfas. I 

Lärarhandledning- Läsa ingår läsande av texter i olika genrer, dock ges diskursen ingen emfas då 

den inte benämns i varken genomförandedel elle bedömningsmatris. 
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Den socialpraktisk diskursen 

Den socialpraktiska diskursen ges emfas i Lärarhandlening- Läsa dels genom att diskursen 

framträder i bedömningsmatriserna, samt genom frågor i genomförandedelarna. Diskursen 

framträder i frågor där altertiv vid val av frågor finns. Omfånget av frågor av det valbara slaget som 

placerats i den socialpraktiska diskursen är stort och kombineras med imperativ. Frågorna går ändå 

att välja bort då valmöjligheten att välja andra frågor finns. I andra fall framträder diskursen i frågor 

som inte är valbara och kombineras med imperativ. Instruktionerna till frågorna ”varför blir de 

alldeles stela, tror du?” (Skolverket 2019c, s. 15) samt ”varför blir Teo och Tanja rädda för Sam?” 

(Skolverket 2019c, s. 15) uttrycks genom imperativet ställ. Det innebär att dessa frågor inte går att 

förhandla bort. I Lärarhandledning- Skriva framträder diskursen genom bedömningsmatrisen i 

avstämning C genom punkten ”eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa” 

(Skolverket, 2019d, s. 14). Punkten ges dock inte utrymme i genomförandedelen då den 

socialpraktiska diskursen istället representeras av färdigheten att hålla multimodala samtal. Således 

ges delvis utrymme att förhandla bort den socialpraktiska diskursen samtidigt som andra delar inte 

är förhandlingsbara. 

Slutsats 

De två mest framträdande diskurserna i bedömningsstödet är färdighetsdiskursen och den 

socialpraktiska diskursen. Färdighetsdiskursen är dock den enskilt mest framträdande diskursen. 

Färdighetsdiskursen framträder och ges emfas i både Lärarhandledning- läsa och 

Lärarhandledning- skriva. Till skillnad från färdighetsdiskursen ges den socialpraktiska diskursen 

främst emfas i Lärarhandledning- Läsa genom de läsförståelsefrågor som lärare uppmanas ställa. 

Kreativitetsdiskursen framträder i båda handledningarna främst som delfrågor och främst i 

Lärarhandledning- Läsa. Diskursen uppträder främst i formuleringar som möjliggör förhandling 

och kan därför betraktas som möjlig att förhandla bort. Processdiskursen framträder med emfas i 

bedömningsmatrisen i Lärarhandledning- Läsa genom bedömning av självkorrigering. I 

Lärarhandlening- Skriva är processdiskursen möjlig att förhandla bort. Diskursen ges således 

mindre emfas. Genrediskursen framträder enbart i Lärarhandledning- Skriva och är där inte 

förhandlingsbar. Förmågan att skriva enligt genrestruktur bedöms först i avstämning C. Det 

innebär att genrediskursen ges mer emfas i avstämning C än i avstämningarna A och B vid 

bedömning av skrivförmåga i bedömningsstödet. I Lärarhandledning- Läsa ges dock diskursen 

ingen emfas. Den sociopolitiska diskursen är den enda diskursen som inte framträder i 

bedömningsstödet. 
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Diskussion 

Den styrningstradition som är gällande idag och presenterades genom Stenlås (2011) forskning, 

som innebär att lärare är utförare snarare än utformare av sitt yrkesuppdrag är intressant i 

förhållande till att svenskämnets innehåll är omstritt (Bergöö, 2005; Malmgren, 2003). 

Styrdokument kan få inflytande över det praktiska genomförandet av ett ämnesinnehåll (jfr 

Lundahl, 2004, ss. 431). Därav kan det empiriska materialet som undersökts i den här studien få 

inflytande över den form svenskundervisningen antar och därmed visa i vilken riktning formen för 

svenskämnet är på väg.  

Studiens huvudsakliga resultat är att den enskilt mest framträdande diskursen är 

färdighetsdiskursen. Färdighetsdiskursen har haft en särställning inom svenskämnet. Att den även 

i bedömningsstödet ges den emfas den gör visar att färdighetsträning har en fortsatt stark ställning 

inom svenskämnet och troligen kommer ha det även i fortsättningen. Den bredare synen på ämnet 

och förmågorna att läsa och skriva som Eckeskog (2013) och Varga (2017) beskiver framträder 

också i bedömningsstöden i och med att fler diskurser inkluderats. I synnerhet den socialpraktiska 

diskursen, den enskilt näst mest framträdande diskursen, vittnar om att svenskämnet anpassas efter 

förändringar i samhället. Det innebär att denna studies resultat visar samma utveckling, att 

färdighetsträning kombineras med en nyare syn på ämnet, som Bergöö beskriver i sin avhandling 

(jfr Bergöö, 2005, s. 254). 

De teorier som presenteras i studiens teoridel belyser att det krävs olika läsförståelsestrategier 

för att vara en god läsare (Varga, 2017, s. 107). I bedömningsstöden är läsförståelsestrategier 

sprungna ur olika diskurser inkluderade. Det tolkas i studien som att en anpassning är gjord i 

bedömningsstöden för att belysa att en elev behöver flera olika läsförståelsestrategier för att vara 

en god läsare och för att uppnå förståelse för en text. Det kan vara ett sätt att anpassa bedömningen 

efter vad som anses vara förmågor som samhället kräver att elever lär i skolan. I dagens 

informationssamhälle med komplexa och varierade informationsflöden (Säljö, 2014, s. 358) krävs 

olika läsförståelsestrategier för förståelse för olika texter (jfr Varga, 2017, 107). 

Inkluderingen av olika diskurser i det empiriska materialets utformning kan stödja förståelsen 

av texter som är utformade i olika medier. Vid läsning av skönlitterärar texter ges lärare valet att 

själva välja vilka frågor som ska ställs till eleverna. Det innebär att det finns utrymme för lärare att 

forma ämnet i den riktning läraren anser gynnar klassens behov. Det kan vara ett sätt att motverka 

det negativa aspekter av teaching-to-the-test Torrance beskriver i sin artikel (2011, s. 475). När 

utrymme ges för lärare att göra egna val tolkas det visa tillit till lärares erfarenhet och 

professionalism. Utrymmet innebär att lärare kan använda sin kännedom om klassens behov vid 

utförande av bedömningen vilket kan gynna elevernas lärande. Genom att motverka de negativa 

aspekterna av teaching-to-test som inneburit att bedömningsverktyg lett till avsmalnande av 

undervisning kan elevernas lärande gynnas. Genom att möjliggöra val och inkludering av olika 

diskurser kan elever erbjudas möjligheten att visa förmågor på olika sätt vilket möjliggör att 

bedömningar ger en rättvis bild av elevers kunskaper (jfr Nyström, 2004, ss. 7-8). 
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När det kommer till att bedöma elevers förmåga att förstå faktatexter bedöms endast färdigheter 

inom färdighetsdiskursen. Det tolkas signalera att läsförståelse vid läsande av faktatexter endast 

innefattar textbaserad textrörlighet som rör sig på textens yta och inkluderar exempelvis färdigheten 

att finna explicit fakta och kunna sammanfatta den (se Tabell 1 s. 30). Detta kan ses som oroande 

då även textar som presenteras som faktatexter kan dölja budskap. Alldeles oavsett vilken texttyp 

som läses är en text skriven i ett sammanhang och i en specifik kontext. All text är utformade 

genom val, bortval och värderingar. Det kan därför anses problematiskt att faktatexter behandlas 

enbart genom fakta. Messick (1994, s. 22) och Nyström (2004, ss. 4-5) visar båda två i sin forskning 

att en konsekvens av bedömningar är att den kan fungerar som ett verktyg för både lärare och 

elever att sortera vilken kunskap som tillskrivs mest värde. Därför kan exkluderingen av annan 

kunskap rörande läsförståelse i det empiriska materialet sända signaler till lärare och elever att annan 

kunskap inte behövs vid läsande av faktatexter. Det är på den basen tolkningen att det kan vara 

problematiskt att enbart färdighetsdiskursen framträder i samband med läsande av faktatexter i det 

empiriska materialet gjordes.  

I det empiriska materialet finns inga läsförståelsestrategier som tränar eleverna i att känna igen 

texttyper och bedömning av elever gällande att skapa texter inom specifika genrer sker först i 

avstämning C. Detta är något som går i motsatt riktning mot vad läroplanen föreskriver då 

forskning har visat att genrepedagogik har fått en utökad utrymme i Lgr11 (Liberg, Wiksten Folkerd 

& af Gejerstam, 2011).Att man valt att vänta med bedömningen av elevernas genrekunskaper till 

avstämning C, och som i bedömningsstödet beskrivs som kunskaper att besitta i årskurs tre, kan 

sätta lärare i en svår sits. Lärare har både läroplanen och bedömningsstödet att förhålla sig till vid 

utformning av undervisning. Det kan leda till att lärare får en svår avvägning att göra då de båda 

styrdokumenten visar olika fokus gällande genrepedagogik. 

Kreativitetsdiskursen och processdiskursen framträder i alla årskurser, däremot kan en viss 

försiktighet behöva iakttas vid bedömning av dessa båda diskurser. I forskning om bedömningar 

och individuella utvecklingsplaner har det framkommit att bedömningar av elevers kreativitet och 

processarbete kan leda till anmärkningar av elevers personligheter. Det kan vara problematiskt då 

bedömningar av elevers personligheter kan vara integritetskränkande och inte fokuserar lärande 

(Vallberg Roth, 2009, ss. 205,206). Det gör att bedömningar behöver genomföras på goda grunder 

och undvika bedömning av personliga egenskaper. Det gör att lärare behöver vara medvetna om 

detta och iaktta försiktighet vid bedömning av de punkter som i bedömningsstödet bedömer 

elevernas kreativitet och process. 

Den socialpolitiska diskursen saknas i bedömningsstödet. Det innebär att kritisk reflektion vid 

läsande och skrivande inte bedöms. Det kan bero på både en tanke om att eleverna är unga och att 

man därför väntar med införande av sådan bedömning. Det kan också bero på att den kritiska 

reflektionen kan vara svår att bedöma och att det därför inte inkluderas i ett nationellt 

bedömningsstöd i vilket den nationella likvärdigheten, validiteten i bedömningen, är prioriterad. 

Det finns dock en risk att avsaknaden av kritisk reflektion i bedömningsstöden medför att kritisk 
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reflektion även exkluderas i undervisningen (jfr Torrance, 2011) Det kan i sin tur medföra att 

eleverna jämför sig med den norm som förmedlas genom texter som läses om synliggörande och 

utmanande av normer inte är en del av undervisningen. Det gör att elever riskerar att gå miste om 

undervisningen som hjälper eleverna att ta kontroll över sitt eget ord (jfr Jones, 2013, s 200). 

Bedömningsstödet som i denna studie undersöks kan påverka svenskämnets fortskridande 

utveckling då det är ett obligatoriskt (i årskurs ett) styrdokument. De övertygelser som tillåts ge 

avtryck på bedömningsstödet kan påverka det svenskämne som i fortsättningen undervisas och 

utförs i det praktiska arbetet ute i skolor. Därav är det av vikt att studier liknande denna utförs och 

undersöker bedömningars innehåll och vad det innehållet förmedlar. Fokus i denna studie har legat 

på att få syn på bedömningsstödet innehåll och på vad bedömningsstödet förmedlar då det är av 

vikt att synliggöra dessa aspekter. 
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Konklusion 

Vidare studier av det stöd som erbjuds i bedömningsstödet behövs. I den här studien undersöktes 

vilket svenskämne bedömningsstödet kan bidra till att forma. Det i bedömningsstödet uttalade 

syftet att finna elever i behöv av särskilt stöd, extra anpassningar och extra utmaningar behöver 

undersökas. Vi fann vid vår analys att modaliteter av hög grad används för att uttrycka vikten av 

att ge elever stimulans och stöd. Det visar en hög grad av förpliktelse och att detta inte kan bortses 

ifrån. Däremot användes modaliteter av låg grad då hanteringen av bedömningen diskuteras. 

Uppmaningar rörande om ombedömningar behöver göras, stödfrågor behöver ställas och om 

markeringar av mer eller mindre kunskaper ska göras uttrycks med modaliteter av låg grad. Det 

innebär att det i det uppvisade stödet finns handlingsutrymme för lärare i dessa delar. Vi fann att 

stöd finns i arbetsmaterial, frågor att ställa till eleverna och exempel på uppföljning. Det är dock 

till läraren själv att tolka hur förpliktande uppmaningarna är. Detta kan därför vara av vikt för vidare 

studier att undersöka vilket stöd lärare får genom att användandet av bedömningsstödet vad gäller 

tidig upptäckt av lever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar och extra utmaningar. Därutöver 

behöver stödens utformning och utförande i praktiken undersökas för att undersöka hur väl 

bedömningsstödet kommer elever i behov av särskilt stör, extra anpassningar och extra utmaningar 

till gagn. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Avstämning A Lärarhandledning- Läsa och Lärarhandledning- 
Skriva 

 

Citat/exempel Imperativ och/eller 

modalt verb 

Diskurs 

”Lägg elevuppgift- Ord samt Teo och Tanja framför eleven” (Skolverket, 

2019c, s. 12) 

Lägg 
 
Färdighetsdiskurs 

”Peka på en bokstav i taget och låt namnge alla gemener och 

versaler” (Skolverket, 2019c, s. 2) 

Peka 
 
Färdighetsdiskurs 

”Pröva även om eleven kan bokstavsljuden” (Skolverket, 2019c, s. 2) Pröva 
Färdighetsdiskurs 

”Markera i Lärarunderlag – Bokstäver vilka bokstavsljud eleven klarar” 

(Skolverket, 2019c, s. 2) 

Markera 
Färdighetsdiskurs 

”Markera om möjligt vilken typ av läsning eleven använder ord för 

ord (ljudning eller helordsläsning). Syftet med ordläsningen är att se om 

eleven kan avkoda enkla ord, inte att skapa förståelse för texten” 

(Skolverket, 2019c, s. 2) 

Markera 
Färdighetsdiskurs 

”Gör noteringar i sammanställningen om vad som iakttagits. Be 

eleven att i texten om Teo och Tanja peka på orden och, ute, ser, ett, äpple, 

larv” (Skolverket, 2019c, s. 2) 

Gör 
Färdighetsdiskurs 

”Ställ följande fråga för att se om eleverna kan återge något av 

innehållet” (Skolverket, 2019c, s. 2) 

Ställ 
Färdighetsdiskurs 

”Ställ därefter någon eller några av följande frågor för att se om 

eleven kan kommentera innehållet” (Skolverket, 2019c, s. 3) 
 Vad tror du kommer hända barnen? 
 Vad tror du händer sedan? 
 Har du varit med om något liknande? 

Ställ 
 
 
 
Socialpraktisk diskurs 
Kreativitetsdiskurs 
Socialpraktisk diskurs 

”Välj ut några frågor som känns relevanta utifrån text och elevgrupp 
 Vad handlade texten om? 
 Vad tyckte du mest om i texten? Varför? 
 Var det något du tyckte var svårt att förstå i texten? 
 Har du varit med om något liknande? Beskriv!  
 Har du läst andra böcker eller sett filmer som liknar den här? 

Berätta! 
 Vilken bild tycker du mest om och varför? 
 Vilka likheter och skillnader finns mellan huvudpersonen och 

dig? 
 Om du var huvudpersonen vad skulle du ha gjort då? 

(Specificera utifrån texten) 
 Vad tror du kommer att hända sedan? 
 Vilka tycker du ska läsa den här texten? För vem passar den?” 

(Skolverket, 2019c, s. 9) 

Välj 
 
 
Färdighetsdiskurs 
Kreativitetsdiskurs 
Processdiskurs 
Socialpraktisk diskurs 
 
Socialpraktisk diskurs 
Kreativitetsdiskurs 
 
Socialpraktisk diskurs 
 
Socialpraktisk diskurs 
Kreativitetsdiskurs 
 
Socialpraktisk diskurs 
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”Välj ut några frågor som känns relevanta utifrån text och elevgrupp 
 Vad handlade texten om? 
 Var det något du tyckte var svårt att första i texten? 
 Vad lärde du dig av texten? 
 Var det något som var särskilt intressant i texten? 
 Vad visste du sedan tidigare? 
 Vad skulle du vilja veta mer om? 
 Vilken bild tyckte du var mest intressant? Varför? 
 Vilka tycker du ska läsa den här texten? För vem passar den? 
 Om du skulle skriva en faktabok, vad skulle du skriva om då? 

Varför?” (Skolverket, 2019c, s. 10) 

Välj 
 
 
Färdighetsdiskurs 
Processdiskurs 
Processdiskurs 
Kreativitetsdiskurs 
Socialpraktisk diskurs 
Socialpraktisk diskurs 
Kreativitetsdiskurs 
Socialpraktisk diskurs 
 
Kreativitetsdiskurs 
 

”Om någon elev ber om stavningshjälp kan läraren ge det och 

samtidigt för egen del notera vilken hjälp eleven har fått” (Skolverket, 

2019d, s. 2) 

Kan, Notera 
Färdighetsdiskurs 

”Skriv en spännande berättelse om en nyckel!” (Skolverket, 2019d, s. 

4) 

Skriv 
Genrediskurs 

”Kom ihåg att din berättelse ska ha en början, en handling och ett 

slut” (Skolverket, 2019d, s. 4) 

Kom ihåg, Ska 
Genrediskurs 

”Skriv med hela meningar” (Skolverket, 2019d, s. 4) Skriv 
Färdighetsdiskurs 

”Här kan du planera din text innan du börjar skriva” (Skolverket, 

2019d, s. 5) 

Kan 
Processdiskurs 

 

Bilaga 1. Avstämning B Lärarhandledning- Läsa och Lärarhandledning- 
Skriva 

 

Citat/exempel  Imperativ och/eller 

modalt verb  

Diskurs 

”Observera om eleven kan läsa med hjälp av enkel ljudning, 

avancerad ljudning och/eller ortografisk helordsläsning” (Skolverket, 

2019c, s. 12) 

Observera 
Färdighetsdiskurs 

”Observera också om eleven stannar upp om det uppstår problem i 

läsningen, och om hon eller han korrigerar sig själv vid behov” 

Observera 
Processdiskurs 

”Ställ följande fråga/ frågor för att se omeleven kan återge delar av 

innehållet: 
 Vad handlade texten om? 

Eller: 
 Vilka handlar berättelsen om? 
 Var är barnen?  
 Vem träffar Teo och Tanja i trädgården?” (Skolverket, 

2019c, s. 12) 

Ställ 
 
 
 
 
Färdighetsdiskurs 
 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
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”Ställ därefter följand frågor som gäller elevens förmåga att dra 

slutsattser och göra förutsägelser: 
 Varför blir de alldeles stela, tror du? 
 Vad tror du kommer att hända sedan?” (Skolverket, 2019c, s. 

12) 

Ställ 
 
 
 
Socialpraktisk diskurs 
 
Kreativitetsdiskurs 

”Om någon elev ber om stavningshjälp kan läraren ge det och 

samtidigt för egen del notera vilken hjälp eleven har fått” (Skolverket, 

2019d, s. 2) 

Kan, notera 
Färdighetsdiskursen 

”Skriv en spännande berättelse om en nyckel!” (Skolverket, 2019d, 

s. 4) 

Skriv 
Genrediskursen 

”Kom ihåg att din berättelse ska ha en början, en handling och ett 

slut” (Skolverket, 2019d, s. 4) 

Kom ihåg, ska 
Genrediskursen 

”Skriv med hela meningar” (Skolverket, 2019d, s. 4) Skriv 
Färdighetsdiskursen 

”Här kan du planera din text innan du börjar skriva” (Skolverket, 

2019d, s. 5) 

Kan 
Processdiskursen 

 

Bilaga 1. avstämning C Lärarhandledning- Läsa och Lärarhandledning- 
Skriva 

 

Citat/exempel  Imperativ 

och/eller modalt 

verb 

Diskurs 

”Observera om eleven kan läsa ut ord och meningar med flyt och förståelse 

där ortografisk helordsläsning dominerar” (Skolverket, 2019c, s. 15, 17) 

Observera 
Färdighetsdiskurs 

”Observera också om eleven kan korrigera sig själv och vid behov utnyttja 

ljudningsstrategin under läsningens gång” (Skolverket, 2019c, s. 15, 17) 

Observera 
Processdiskurs 

”Ställ följande fråga för att se om eleven kan återge handlingen:   
 Vad handlade texten om?” (Skolverket, 2019c, s. 15) 

Ställ 
 
Färdighetsdiskurs 

”Om eleven inte kan återge handlingen kan stödfrågor behöva ställa, till 

exempel följande frågor: 
 Vad heter barnen? 
 Var är de? 
 Vad tänker barnen göra?” (Skolverket, 2019c, s. 15) 

Kan 
 
 
 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 

”Ställ därefter följande frågor som gäller elevens förmåga att dra slutsatser 

och göra förutsägelser: 
 Hur vet man att det är ett ödehus? 
 Varför är Teo och Tanja pirriga när de ska gå till ödehuset? 
 Varför blir de alldeles stela, tror du? 
 Varför blir Teo och Tanja rädda för Sam? 
 Vad tror du kommer att hända sedan? (Skolverket, 2019c, s. 15) 

Ställ 
 
 
 
Färdighetsdiskurs 
Socialpraktisk diskurs 
Socialpraktisk diskurs 
Socialpraktisk diskurs 
Kreativitetsdiskurs 

”Ställ följande fråga för att som om eleven kan återge innehållet: Ställ 
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 Vad handlar texten om?” (Skolverket, 2019c, s. 17) Färdighetsdiskurs 

”Om eleven inte kan återge innehållet i texten kan stödfrågor behöva 

ställas, till exempel följande frågor: 
 Vad får man reda på om elefantens språk i texten? 
 Hur kan elefantens öron visa hur den känner sig? 
 Hur kan elefantens snabel visa hur den känner sig? 
 Hur känner sig elefanten när den lyfter snabeln? 
 Hur känner sig elefanten när den stoppar in snabeln i munnen?” 

(Skolverket, 2019c, s. 17) 

Kan 
 
 
 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 

”Ställ därefter följande frågor som gäller elevens förmåga att dra slutsatser: 
 Varför trumpetar elefanten med sin snabel? 
 Hur kan elefanter höras på långt håll? 
 Varför kan man höra elefantens ljud fast den är långt borta? 
 Hur mår elefanten på bilderna?” (Skolverket, 2019c, s. 17) 

Ställ 
 
 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 

”Svara på frågorna till texten. 
 Vad ville pappa att de skulle göra på kvällen? 
 Vad menar man i leken när man säger att det bränns? 
 Vem fick börja gömma nyckeln? 
 Varför drog Jan ner Ulf från stolen? 
 Var hade Jan gömt nyckeln? 
 Varför tog det så lång tid för Ulf att gömma nyckeln? 
 Varför sa Ulf att det brändes när Jan var på toaletten? 
 Vad hände med nyckeln som Ulf hade gömt? 
 Varför tyckte Ulf att hans gömställe var bra? 
 Varför tyckte Ulf att hans gömställe passade extra bra till den 

ledtråden? 
 Numrera meningarna i rätt ordning. Du har fått hjälp med den 

första meningen. Fortsätt med siffrorna 2, 3 och 4. (Skolverket, 
2019c, ss. 29-31) 

Svara 
 
 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Socialpraktisk diskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Färdighetsdiskurs 
Socialpraktisk diskurs 
Socialpraktisk diskurs 
 
Socialpraktisk diskurs 
 
Färdighetsdiskurs 
 

”Om någon elev ber om stavningshjälp kan lärare ge det och samtidigt för 

egen del notera vilken hjälp eleven har fått” (Skolverket, 2019d, s. 2) 

Kan, Notera 
Färdighetsdiskurs 

”Skriv en spännande berättelse om en nyckel” (Skolverket, 2019d, s. 4) Skriv 
Genrediskurs 

”Kom ihåg att din berättelse ska ha en början, en handling och ett slut” 

(Skolverket, 2019d, s. 4) 

Kom ihåg, Ska 
Genrediskurs 

”Skriv med hela meningar” (Skolverket, 2019d, s. 4) Skriv 
Färdighetsdiskurs 

”Här kan du planera din text innan du börjar skriva” (Skolverket, 2019d, s. 

5) 

Kan 
Processdiskurs 

”Samtala också om vad bilden på elefanten visar” (Skolverket, 2019d, s. 6) Samtala 
Socialpraktisk diskurs 

”Tala om att eleverna ska skriva en faktatext med rubriken Elefantens 

språk” (Skolverket, 2019d, s. 6) 

Tala om, ska 
Genrediskurs 

”Skriv gemensamt ned stödord eller gör en tankekarta som kan användas 

av eleverna i skrivuppgiften” (Skolverket, 2019d, s. 6) 

Skriv, Kan 
Processdiskurs 

 


