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Abstract 

 

This research has been done in order to investigate the reliability of the chronological order of 

a Swedish reading development schedule – LUS. This method has been established by Allard, 

Rudqvist and Sundblad (2001). The reason why I chose this subject is that the school where I 

did my research uses LUS as their reading analysis tool; however, there are many questions as 

to the reliability of this tool among the teachers.  

 

My research is twofold – firstly, a direct observation of students during domestic science 

lessons, in order to see their capability to read, understand and perform a working instruction 

in several stages (phase 16 in the reading development schedule); and secondly, a study of the 

students’ results at LUS. Then I will compare the two in order to find out whether reading 

fluency, or a great desire to read (phase 15 and 18 in the reading development schedule) is 

necessary to solve a task in phase 16. The statement made by Allard and Askeljung (2003) 

that I will focus on, and call in question, is the following (in translation): In order to manage 

phase 16 in the reading development schedule, it is necessary to be a fluent reader. So the 

student should have reached phase 15 before he or she manages to read and follow a working 

instruction in several stages. Furthermore, is it possible that students who read a lot and reach 

phase 18 in the reading development schedule can fail in their attempt to accomplish phase 

16? 

 

The result of my research is that there is a possibility for some students to manage a working 

instruction even though they lack reading fluency; and for those who are fluent readers, the 

working instruction can become a failure. 

 

The conclusion of my study is that nothing is black or white. There are some grey zones 

where some of the current students turned out to be at the moment. LUS is a good analysis 

tool, but it needs to be questioned, investigated and perhaps also be complemented with other 

instruments that diagnose the students’ reading ability. 

 

Key words: reading fluency, working instruction, LUS, reading development 

 



Sammanfattning 

 

Syftet med min undersökning är att undersöka tillförlitligheten då det gäller den kronologiska 

ordningen i LUS, LäsUtvecklingsSchemat, utarbetat av Allard, Rudqvist och Sundblad 

(2001). Detta eftersom den högstadieskola jag väljer att göra min studie vid sedan ett år 

tillbaka arbetar efter LUS, samt att frågor och åsikter är många kring analysverktyget bland 

pedagogerna på skolan. 

 

För att undersöka detta har jag delat upp min studie i två delar - dels en direkt observation av 

elever under hemkunskapslektioner för att undersöka om de kan läsa, förstå och utföra en 

instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, punkt 16 i LUS. Den andra delen bygger på en 

granskning av elevernas resultat i LUS. Jag jämför sedan de två undersökningarna med 

varandra och tar reda på om flytande läsning, punkt 15 i läsutvecklingsschemat, är nödvändig 

för att lösa uppgiften i punkt 16.  Det citat av författarna Allard och Askeljung (2003) som jag 

koncentrerar mig på och ifrågasätter är: ”Förutsättningen för att klara punkt 16 är att 

läsningen flyter obehindrat” (s.44), alltså att eleven måste har nått punkt 15 innan han/hon 

klarar av att läsa och följa en instruktion eller en arbetsbeskrivning i flera led. Vidare, är det 

då möjligt för en elev som läser mycket och är placerad i punkt 18 i LUS, att misslyckas med 

punkt 16? 

 

Resultatet av min undersökning visar att det är möjligt för en del elever att klara av en 

arbetsbeskrivning trots brister i den flytande läsningen och för de som behärskar läsningen 

mycket väl och gärna läser kan arbetsbeskrivningen ändå bli ett misslyckande. 

 

Min slutsats är att ingenting är svart eller vitt, det finns gråzoner där en del av de aktuella 

eleverna hamnar. LUS är ett bra analysverktyg, men det behöver ifrågasättas, studeras och 

möjligen också kompletteras med andra instrument som testar elevers läsförmåga. 

 

Nyckelord: flytande läsning, instruktion/arbetsbeskrivning, LUS, läsutveckling 
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1. Inledning 

 

Dagens komplicerade informationssamhälle kräver att barn lär sig läsa, skriva och därmed ges 

läs-och skrivförståelse. Kraven på läsförmågan och läsförståelsen blir allt större. Det är en 

nödvändighet att ha förmågan att kunna läsa och förstå en text idag och utan denna förmåga är 

vi handikappade. Att kunna kartlägga och följa barns läsförmåga är därför viktigt (Sundblad, 

2005). Det ligger på skolans och pedagogernas ansvar, i samarbete med hemmen, att ge 

eleverna kunskap för att kunna utveckla sin läsförmåga och förståelse. Trots detta kommer 

alarmerande signaler om att eleverna i grundskolan läser allt sämre. Undersökningar visar att 

var fjärde pojke aldrig läser en bok och att var fjärde elev som går nionde året i grundskolan 

är svaga läsare (Fröjd, 2005). Enligt Fröjd (2005) har, bara på tre år, elever med dålig 

läsförmåga dubblerats och de som är duktiga läsare halverats. Fröjd (2005) får stöd i sina 

påståenden genom en undersökning av Myndigheten för skolutveckling (2004) där en 

omfattande undersökning visar att elever som går i årskurs 3 i Sverige har betydligt sämre 

resultat i läsförståelse och läshastighet än för tio år sedan. Fröjd (2005) fortsätter med att säga 

att han ser ett scenario där ungdomar som knappt kan läsa idag en dag blir föräldrar och i sin 

tur uppfostrar barn, som eventuellt, kommer att utvecklas till ännu sämre läsare. 

 

I USA och i Sverige har läsförmågan försämrats mest, när det gäller pojkar i åldern tretton till 

femton år. I dessa två länder finns det även flest datorer. Det är förståeligt att undersökningen 

så tydligt visar försämringen av pojkars läsning eftersom det är flest pojkar som är användare 

av datorer. Läsandet på datorn blir lätt ett överskådligt skummande av texten med belöningar 

som kommer snabbt (Fröjd, 2005). Här används en sorts sökläsning som inte kräver flytande 

läsning (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). Fröjd (2005) menar att ta sig igenom en tjock 

bok på flera hundra sidor, med en betydligt mer komplicerad text, är långt ifrån dessa snabba 

klipp och feedback som datorn ger. Dessutom krävs det flytande läsning och ett intresse för 

att läsa böcker för att klara av den uppgiften (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). Därför är 

nivån som en del tonåringar ligger på när de går på högstadiet en nivå som tillhör lågstadiet, 

där eleverna inte behärskar flytande läsning. Fröjd (2005) fortsätter med att säga att alla dessa 

datorer som numera finns i skolans värld alltså inte alltid är av godo när det gäller 

läsutveckling. Tidigare östes det in datorer utan belägg för att det skulle förbättra förmågan att 

läsa, vilket vi ser resultatet av idag där elever har stannat av i sin läsutveckling. Det krävs en 

tankeprocess och en konstant utveckling av denna för att kunna bli en god läsare, vilket inte 
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datorn uppmuntrar till. Fröjd (2005) tillägger att detta även gäller tv och mobiler, där vi också 

ser ett skärmbruk. 

 

Fröjd (2005) anser att vi vuxna bör uppmuntra barn och ungdomar till att göra saker som de 

tycker är jobbiga, tråkiga eller föga intressanta till exempel att läsa böcker, för att kunna 

utvecklas till goda läsare med mer tålamod, och vidare en lust till läsning. Ett exempel på det 

är rapparen Petter som hade det mycket svårt med läsningen på grundskolan och började på 

Komvux, där hans svensklärare tvingade honom att läsa böcker. Han ogillade det i början, 

men efter ett tag började han fatta tycke för läsandet, samtidigt som han blev bättre i sitt 

skrivande. Hans självförtroende stärktes och resulterade bland annat i att hans betyg i svenska 

höjdes och att han började läsa konsthistoria på högskolan. Böckerna kom att bli hans största 

inspirationskälla vid låtskrivandet. Han konstaterar helt enkelt att läsning är den enda vägen 

till kunskap (Sundblad, 2005).  

 

 

1.1 Bilden av den aktuella skolan. 

 

De alarmerade rapporter om försämrad läsförmåga bland barn och ungdomar som kommer 

från olika delar av landet har även uppmärksammats på den grundskola för de äldre 

årskurserna i en mellanstor stad i södra mellersta Sverige, där jag valt att göra min studie. 

Tendensen är även här att när man får elever från grundskolan för de yngre åldrarna, är 

läsförmågan hos dessa elever sämre för varje år. Den här utvecklingen har bevisats genom 

diagnostiseringar som genomförs av alla elever i årskurs 6 som startar högstadiet på den 

aktuella skolan. Diagnosmetoden som används på skolan är Maj-Gun Johanssons MG-

kedjetest. Den sämre läsförmågan hos eleverna vållar stora problem för dem i alla ämnen 

(Karlsson, 2005). 

 

Samma antydningar och farhågor som finns på högstadieskolan finns även ute på andra skolor 

i rektorsområdet. För ett år sedan beslutades därför att genomföra ett nytt och gemensamt 

analysverktyg för de inblandade skolorna i rektorsområdet för att kunna följa elevernas 

läsutveckling under grundskolan på ett mer effektivt sätt och kunna sätta in åtgärder tidigt om 

så skulle behövas enligt Myrbergs (2002) och Sundblads (2005) åsikter. 
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Den 19 september 2005 bjöds alla pedagoger i rektorsområdet in till en föreläsning av Bo 

Sundblad, grundaren till LUS, som en upptakt till satsningen på LUS - läsutvecklingsschemat. 

Genom att sedan följa upp denna föreläsning med att läsa Nya Lusboken (Allard, Rudqvist & 

Sundblad, 2001) fick alla pedagoger en chans att sätta sig in i vad läsutvecklingsschemat står 

för och innebär. Från höstterminen 2005 används detta instrument för varje elevs 

läsutveckling i rektorsområdet. Nu har varje elev sitt personliga läsutvecklingsschema som 

kommer att följa med genom de olika stadierna, för att upptäcka brister i läsningen och för att 

eventuella åtgärder ska kunna sättas in så snabbt som möjligt (Allard, Rudqvist & Sundblad, 

2001). 

 

Under höstterminen 2005 har alla elever placerats i läsutvecklingsschemat på den punkt som 

lärarna i respektive arbetslag på den aktuella skolan tillsammans kunna se vara lämpligt för 

varje elevs läsutvecklingsnivå. Eftersom bedömningen är subjektiv och för att lärarna i början 

var en aning ovana vid det nya konceptet, spelades högläsningen in av varje elev på 

bandspelare vid första bedömningen, något som Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) 

rekommenderar.  Pedagogerna i undersökningen av Lundgren och Svennberg (2005) 

upplevde även de att den subjektiva bedömningen är ett problem och att en kollektiv 

bedömning är att föredra för ett rättvist resultat. Efter det att inspelningen avlyssnats av 

pedagogerna i respektive arbetslag, skedde en bedömning utifrån hela arbetslagets 

gemensamma åsikter. Det har efter det första tillfället skett ytterligare en bedömning av 

elevernas läsutveckling vårterminen 2006 och nu till hösten 2006 kommer ännu en som jag 

använder mig av i min undersökning. Vid de två sista bedömningarna har ej bandspelare 

används. 

 

De elever som når lägre nivå än den som krävs på högstadiet för att kunna tillgodogöra sig 

lektioner och dess innehåll i läroböcker, får extra stöd av specialpedagoger. De här eleverna 

får även i hemuppgift att läsa en för dem lämplig bok där både föräldrar och elev är delaktiga, 

genom att eleven läser högt för någon vuxen varje dag, även under helger och lov. Detta för 

att få upp en god läskondition och för att få daglig träning. Läsningen kan alltid bli bättre om 

eleven bara läser, som Taube (1997) betonar. Ulrich (2004) tillägger att läsning är som med 

konditionen, en färskvara och alltså inget som består utan träning.  
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För de elever som uppvisar avkodningsproblem ges individuell träning. För dessa elever ger 

inte ökad läsdos något resultat (Myrberg, 2002). Lästräningen börjar med en grundläggande 

kurs i lästeknik, t ex. att träna läsriktning på listor med ordpar av typen barkar och brakar, 

träning att se skillnaden i uttalet av granar och grannar och ord med tje- och sje- ljud 

(Lundberg & Herrlin, 2003). Det samtalas här även om läsningens natur och om hur ord i 

svenska språket kan se ut eller inte kan se ut, vilket är ett viktigt inslag (Häggström & 

Lundberg, 1994). Även dessa elever får i hemuppgift att läsa högt för någon vuxen. 

Högläsning är otroligt viktigt, enligt Taube (1997), eftersom den vuxne då uppmärksammar 

eleven på det denne läser, framförallt då det blir obegripligheter. Elever som läser dåligt 

reflekterar kanske inte själva över ord som de inte begriper, vilket gör att tystläsning hemma 

eller i skolan inte ger den lästräning som pedagogerna kan förvänta sig. Sättet som på vilket 

den aktuella skolan jobbar med lästräning får stöd i följande citat: ”Ge tid åt läsning- 

läsundervisning är inte avklarad när eleverna lämnar lågstadiet. En undervisning i 

läsförståelse behövs från årskurs 1 till årskurs 9” (Skolöverstyrelsen, 1984, s.20). 

 

På den nämnda högstadieskolan, som profilerar sig som en läsande och skrivande skola, pågår 

även ett läsprojekt, för att försöka vända den alltför nedåtgående trenden i elevers läsförmåga. 

Årskurs 6, 7 och 8 deltar i detta projekt Eleverna läser 20 minuter fyra gånger i veckan, på 

schemalagd tid, och har då med sig en egen vald bok samt sin läslogg till läslektionen 

(Karlsson, 2005).  Att eleverna själva har möjlighet att välja litteratur är viktigt eftersom de 

väljer bok efter sin egen läsnivå. Förhoppningsvis infinner sig läslusten och möjligheten till 

en läsupplevelse genom detta (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001). 

 

Eleven för loggbok, och därmed en dokumentation, över sin läsning. Läsloggen har till syfte 

att lättare få kontroll över elevers läsutveckling, enligt LUS. Pedagogen som har lektionen 

läser också. Det kan vara vilken pedagog som helst, alltså inte nödvändigtvis svenskläraren. 

Det är angeläget att läraren föregår med gott exempel och visar på att han eller hon uppskattar 

att läsa och visar att läsning är viktigt (Lindö, 1998). 

 

Som Malmgren (1993) beskriver är syftet med lässtunden att skapa en läsupplevelse, som i 

sin tur kan leda till att eleverna uppbringar ett läsintresse. Om intresset och glädjen infinner 

sig ökar det chansen att eleverna läser hemma och på egen hand. Förhoppningsvis kommer 
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detta i sin tur att leda till att eleverna blir bättre läsare eftersom övning, i de flesta fall, ger 

färdighet. 

 

”Skolan måste på ett lustfyllt sätt visa att läsningen verkligen har något personligt värde att 

ge varje människa. Läsningen måste vara mödan värd” (Taube, 1997, s.129). 

 

 

1.1.2 Analysverktyg på den aktuella skolan 

På den aktuella skolan diagnostiseras alla elever som börjar årskurs 6 under första delen av 

höstterminen med hjälp av det så kallade MG-kedjetestet, nu i kombination med LUS. Testet 

återkommer sedan regelbundet i varje årskurs. Testet utförs i varje klass, oftast med 

undervisande lärare i svenska som även oftast rättar det. Det är relativt enkelt att både 

använda sig av och rätta, dock kan rättningen vara ganska tidskrävande.  Resultatet delges 

specialläraren som analyserar och utvärderar informationen. De elever som hamnar på 

staninevärdena 1 och 2 får stöd i lästräning (Karlsson, 2005). 

 

Eftersom MG-kedjetestet, som är utarbetat av Maj-Gun Johansson, tidigare var den enda 

diagnosmetod som användes på den aktuella högstadieskolan och nu utförs parallellt med 

LUS, är det naturligt att fundera på vilket av de båda kartläggningsinstrumenten som är att 

föredra. Enligt Kajonius (2006) undersökning fokuserar de två analysmetoderna på olika delar 

i läsinlärningsprocessen. MG-kedjetestet är ett vetenskapligt normerat test, vilket innebär att 

en jämförelse lätt kan göras mellan elever på den aktuella skolan och med andra elever i 

samma ålder på andra skolor. MG-kedjetestet inriktar sig på elever med läs- och 

skrivsvårigheter, och står på den syntetiska metodskolans sida. Medan LUS fokuserar på 

elevens läsutveckling i ett helhetsperspektiv. LUS får stöd av sina teorier ifrån den analytiska 

metodskolan. 

 

Kajonius (2006) kommer i sin undersökning fram till att dessa två analysverktyg, som är 

utformade på helt olika sätt och koncentrerar sig på och kartlägger olika delar i 

läsinlärningsprocessen, mycket väl kan användas parallellt i syfte att upptäcka eventuella 

svårigheter hos lässvaga elever, samtidigt som det finns möjlighet att med hjälp av 

läsutvecklingsschemat följa varje elevs läsutveckling genom stadierna, allt i enlighet med 

Jacobsons uppfattning (Hedberg, 2002b). 
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Nu när högstadieskolan valt att satsa både pengar och pedagogernas tid på LUS känns det 

angeläget för pedagogerna att få veta om Lus har några eventuella svagheter, och vilka dessa i 

så fall är. Diskussionerna är många runt LUS inom personalgruppen, och en del av de frågor 

och funderingar som kommer upp är eventuella svagheter, tillförlitligheten och om den 

kronologiska ordningen stämmer med verklighetens. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med min studie är att undersöka om den kronologiska ordningen i LUS är tillförlitlig. 

Författarna Allard och Askeljung (2003) hävdar att ”Förutsättningen för att klara punkt 16 är 

att läsningen flyter obehindrat” (s.44), alltså att eleven bör ha nått minst punkt 15 innan 

han/hon klarar av att läsa, följa och utföra en instruktion eller en arbetsbeskrivning i flera led. 

Citatet är det som min undersökning kommer att fokusera på.  

 

Jag koncentrerar mig på fas två i läsutvecklingsschemat, och där framför allt på punkterna 15, 

16 och 18. Fas två innebär den expanderande, där eleverna behärskar lästekniken och har en 

bra lässtrategi. 

 

Undersökningen involverar andra pedagoger än de i svenska, vilket jag tycker är viktigt 

eftersom elevers läsutveckling är en angelägenhet för alla pedagoger på skolan. Vilken 

pedagog som helst bör kunna bedöma en elevs läsutveckling enligt Allard, Rudqvist och 

Sundblad (2001). Dessutom kommer förhoppningsvis intresset för LUS genom det här arbetet 

spridas bland pedagogerna på den aktuella skolan. 
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2. Tidigare forskning  

 

Innan jag går in på min undersökning, vill jag börja med att reda ut begrepp inom läsning och 

se på vad tidigare forskning säger om konsten att läsa och dess utveckling, inlärningsmetoder, 

läsningens svårigheter och vad LUS är. 

 

 

2.1 Vad är läsning och läsutveckling 

 

Så här beskriver Olof Lagercrantz (1995) vad som sker när vi läser och hur en läsupplevelse 

kan uppfattas:”Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet 

från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, 

nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att ett 

sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. Och det sker var stund.  De människor vi 

möter i böcker liknar de levande. De talar som vi, andas som vi, gråter och skrattar som vi. 

Men sträcker vi ut armarna för att omfamna dem griper vi i tomma luften” (s.1). Citatet 

handlar om konsten och det fantastiska i att läsa. Det spelar ingen roll hur, var och när - 

läsningen är dock den samma. Kraften i läsförmågan är stor. Om vi inte har förmågan att läsa, 

är vi handikappade. 

 

Björk och Liberg (1996) påpekar vikten av att barn blir medvetna om den ”alfabetiska 

fonologin” (s.44). Författarna menar att det finns olika sätt att beskriva fonologin, men att det 

alfabetiska är det enda som ett barn i princip behöver lära sig för att komma in i skriftspråket 

och lära sig läsa. Den språkliga medvetenheten hos ett barn ligger till grund för att ett barn ska 

kunna lära sig läsa och skriva på ett tillfredställande sätt. För att förståelsen ska infinna sig för 

det skrivna, måste läsandet vara funktionellt, meningsfullt och kunna sättas i ett sammanhang 

som är bekant för barnet och dess vardag. Dessutom krävs en omvärldskunskap för att kunna 

utveckla denna förståelse. 

 

Taube (1995) beskriver läsning som ”[...] förmågan att få ut betydelsen av ett tryckt eller 

skrivet budskap” (s.56). Vidare menar Taube (1995) att för att få en fungerande läsning bör 

både avkodning och förståelse finnas, och dessa är lika viktiga för att läsningen ska fungera 

på ett tillfredställande sätt. Om någon av dessa komponenter saknas finns ingen fungerande 
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läsning. Alltså blir formeln för läsning enligt Taube (1995): ”Läsning = avkodning x 

förståelse” (s.56). 

 

Efter vad Stadler (1994) anser ska en nybörjare i läsning lära sig att: ”Visuellt analysera 

ordets bokstäver (grafem,) identifiera bokstävernas ljudvärden (fonem) och identifiera ordet 

genom sammanljudning av fonem” (s.40).  Enligt Stadler är läsning bokstäver som bildas till 

ord, som vidare formar en förståelse och mening till det som läses. 

 

Lundberg och Herrlin (2003) förklarar vad läsning är och utvecklingen av denna med hjälp av 

fem olika dimensioner. Författarna påpekar vikten av samspelet mellan dessa för att utveckla 

läsförmågan, men även att varje dimension för sig visar på ett eget förlopp i olika faser. 

 

Fonologisk medvetenhet är den första dimensionen där Lundberg och Herrlin (2003) talar om 

den alfabetiska principen som ett barn behöver för att ”knäcka koden” och bli en fungerande 

läsare. Den fonologiska uppmärksamheten är nödvändig för att bokstäverna ska kunna bli 

levande för ett barn. Att bara lyssna på hur ord låter och bortse från ordets betydelse, som i 

rim och ramsor, är ett led i att få språklig medvetenhet och få insikt om att bokstäver 

representerar språkljud. 

 

Ordavkodning handlar om förmågan att känna igen det skrivna ordet. Efter att ha stött på ett 

ord vid flera tillfällen, ökar chansen att detta ord känns igen och att det kan läsas automatiskt. 

Ordavkodningen är speciellt viktig i början av ett barns läsutveckling, innan just denna 

förmåga sker automatiskt. Det tar tid och sker gradvis. ”Ordavkodningen bygger således på 

att den fonologiska medvetenheten har utvecklats. Men den stärks också av läsförståelsen” 

(Lundberg & Herrlin, 2003, s.13). 

 

Flyt i läsningen är inte samma sak som automatisering, utan det krävs i denna dimension att 

läsningen sker tillräckligt snabbt, felfritt och utan ansträngning så att minnesbilden av det 

barnet läser hänger kvar och därmed uppfattas korrekt. Att uppnå flyt i läsningen innebär en 

djupare förståelse av en text där hela meningar och stycken uppbringas till liv. Om ett barn 

behöver ljuda bokstäverna, är det bevis på att flytet i läsningen saknas (Lundberg & Herrlin, 

2003). 
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Läsförståelse är när mötet mellan läsaren och texten bidrar till att läsaren blir medkonstruktör 

av textens innehåll, utifrån egna erfarenheter och förväntningar. Här krävs att avkodningen 

fungerar och sker tillräckligt snabbt, så att barnet uppfattar texten riktigt och orden i den. Så 

om ett ord avkodas riktigt utan någon förståelse, bedöms inte det som läsning (Lundberg & 

Herrlin, 2003).  

 

Läsintresse är den sista dimensionen, som av bland annat skapas en inre motivation. För att 

tycka om att läsa och uppfatta det som meningsfullt måste barnet få känna att det utvecklas 

och att självförtroendet stärks genom att bli bättre och säkrare läsare. Detta kräver mycket 

träning. ”Vi vill dock betona att eleverna redan från början måste få uppleva att läsning 

handlar om mening, glädje, betydelse, budskap, upplevelse och förståelse. De måste få erfara 

att texter har något att säga som kan vara viktigt” (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 10). 

 

 

2.2 Läsinlärningsmetoder 

 

Det finns enligt forskningen två läger och uppfattningar när det gäller läsinlärningsmetoder; 

den syntetiska metoden och den analytiska metoden, som tidigare nämnts i rapporten. 

 

2.2.1 Den syntetiska metoden 

I den syntetiska metoden arbetas det från delar till helhet genom en strukturerad arbetsgång 

där utgångspunkten är bokstäver och språkljud, alltså att ljuda ihop ord. Den 

läsinlärningsmetod som i första hand kopplas till den syntetiska metoden är den så kallade 

”Wittingmetoden”. Eleven övar sig i att tyda bokstäver till språkljud från vänster till höger i 

läsriktningen. Efter det börjar eleven förstå innehållet i den lästa texten, vilket gör att han/hon 

kan skapa läsförståelse (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992). 

 

2.2.2 Den analytiska metoden 

Den analytiska metoden utgår ifrån helheten, helordsläsning, där vikten ligger på förståelsen 

av innehållet i den lästa texten. Först efter det gås bokstäverna igenom med hjälp av analys, 

alltså tvärt emot den syntetiska metodens synsätt. Den läsinlärningsmetod som starkast hör 

samman med den analytiska metoden är, enligt Taube (1995), LTG-metoden, Läsning på 

Talets Grund. Texterna som används är tagna ifrån vardagen som bygger på elevernas egna 
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vardagserfarenheter och dess språk. Texterna analyseras sedan av eleverna själva på olika sätt. 

I vilken ordning bokstavsinlärningen ska ske, bestäms av den enskilde eleven. Taube (1995) 

menar att förespråkare för LTG-metoden lägger stor vikt vid förståelsen och känslan av den 

skrivna texten. 

 

Myrberg (2002) påpekar att samtidigt som den analytiska metoden hävdar att 

avkodningsövning och fonologisk träning inte är av så stor betydelse, har det visat sig, enligt 

forskning, att brister i den fonologiska förmågan har en central roll när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

 

2.3 Läs-och skrivsvårigheter 

 

Det finns barn som växer upp i familjer som samtalar och diskuterar mycket med varandra 

och dessa barn ligger ett steg före när det gäller språkförståelsen och språkutvecklingen. 

Stadler (1994) säger så här: ”Sen språkutveckling inte är kännetecken på dyslexi men ger en 

signal om att man bör vara observant på barnets läs- och skrivutveckling” (s.29). 

 

Hemmet har stor betydelse när det gäller uppmuntran till läsning. Den ”litterära amningen” 

när barn är små är betydelsefull, men tyvärr är det inte alla föräldrar som uppmärksammar 

detta och läser högt för sina barn (Björk & Liberg, 1996). I familjer där det läses sagor för 

barnen skapas ett intresse för litteratur och läsning. I hem där denna tradition inte existerar 

påpekar Arnqvist (1993) att det finns en tendens till högre andel läs-och skrivsvaga. 

 

Elever med lässvårigheter har ofta dåligt självförtroende och behöver höra att det inte har med 

intelligensen att göra (Björk & Liberg, 1996). Det är viktigt att eleven får ett första möte med 

det alfabetiska skriftspråket som är positivt, eftersom detta är den mest kritiska punkten för 

den fortsatta, framtida läsutvecklingen (Taube, 1995). Häggström och Lundberg (1994) håller 

med om detta och säger att om barnet inte är medvetet om att ord kan brytas ned i sina små 

beståndsdelar, fonem, har det inte heller förmågan att ”knäcka koden” och lära sig använda 

sig av det alfabetiska systemet på ett produktivt sätt. Därmed skapas inte förutsättningen för 

en lyckad läsinlärning. 
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Det finns vissa kännetecken för elever med dyslexi, och dessa kan finnas i olika 

kombinationer hos olika människor. Ett gemensamt drag hos dyslektiker är att de har 

svårigheter med avläsning eller rättstavning (Stadler, 1994). Dock konstaterar Stadler (1994) 

att det inte finns någon tydlig definition av dyslexi som är allmänt vedertagen. Hon säger 

vidare att det är svårt att konstatera vad dyslexi är, så länge faktorerna till orsaken är okända. 

Stadler (1994) menar att symtomen på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är mycket lika, 

och kan vara svåra att skilja åt. Något som både Stadler (1994) och Arnqvist (1993) påpekar 

är att pedagogiska faktorer och yttre sociala förhållanden mycket väl kan vara orsaker till läs- 

och skrivsvårigheter. Stadler (1994) och Björk och Liberg (1996) kan heller inte utesluta att 

psykologiska och neuro-biologiska situationer eventuellt är orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter. Viktigt att ha i åtanke när det gäller fokuseringen på elever med läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi är följande: ”Vissa barn kräver betydligt mer tid på sig, andra 

behöver mer individuell handledning, åter andra behöver mer varierande uppgifter och några 

andra behöver allt detta och ytterliggare insatser som inte alltid ryms inom skolans ordinarie 

resursramar” (Björk & Liberg, 1996 s.131). 

 

 

2.4 Kartläggningsinstrument 

 

Myrberg (2002) anser att pedagogen bör använda sig av ett arbetssätt som följs upp av 

diagnoser, för att kunna vara uppdaterad när det gäller elevers eventuella svårigheter. Ju 

tidigare ett problem uppdagas, desto lättare är det att åtgärda. Så om arbetet börjar i förskolan, 

istället för som nu i årskurs 3 kanske målet kan vara att ingen elev ska lämna årskurs 1 utan 

en avkodning som fungerar. Forskningen visar hur viktigt det är att vara ett steg före och 

förebygga eventuella svårigheter inom läs-och skrivinlärningen. Här presenteras två 

kartläggningsinstrument, MG-kedjor och LUS, som analyserar och koncentrerar sig på olika 

delar i läsinlärningsprocessen, och som utgår från de två olika metodskolorna - den syntetiska 

och den analytiska.  

 

2.4.1 MG-kedjor  

MG-kedjor är ett standardiserat lästekniktest för elever som går i grundskolans senare 

årskurser, elever på gymnasiet och vuxna. MG-kedjor är ett screeningtest som har till uppgift 

att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter och snabbt kunna ge de elever som uppvisar 
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dessa svårigheter den hjälp de är i behov av. Diagnosens syfte är att kartlägga elevers läsning 

och vilka som har lässvårigheter. Det som bedömningen fokuserar på är att snabbt avkoda ord 

utifrån den uppfattningen att läs- och skrivsvårigheter orsakas av en brist i det fonologiska 

systemet. Testet genomförs gruppvis, vid speciella tillfällen och på tid. I testet görs 

bedömningen av resultatet i relation till en normalfördelningskurva och mäts i staninevärdena 

1-9, där 5 är medel och låga resultat är 1 och 2. Testet är utformat av Maj-Gun Johansson och 

bygger på ordkedjemetoden som använts i Sverige i många år, framför allt av Jacobson 

(1995), i första hand i de lägre årskurserna. För att klara av ordkedjetestet krävs att eleven 

känner igen orden och att han/hon inte behöver ljuda ordkedjan (Lundberg & Herrlin, 2003). I 

MG-kedjetestet kompletteras ordkedjor med meningskedjor. Johansson (1999) påstår att 

”Diagnoserna inte bara påvisar att en elev har lässvårigheter utan också vilka svårigheterna 

är samt informerar om eleven kan kompensera sina lässvårigheter” (s.22). 

   

MG-kedjor består av Ordkedjor A och B (bilaga 1 & 2), där B är något svårare ord, och 

meningskedjor A och B (bilaga 3 & 4), där B också är en svårighetsgrad upp från A. Testet 

avläser hur väl eleverna avkodar en text. På ordkedjorna ska eleverna se och ta ut ord, till 

exempel lurarstadsy genom att sätta ett vertikalt streck mellan orden lurar/stad/sy. De har tre 

minuter på sig att hinna med så många ord de kan. På liknande sätt görs meningskedjorna där 

orden ska avskiljas från varandra i en mening, som till exempel Regnetstodsomspöibacken. 

Meningen är alltså Regnet/stod/som/spö/i/backen. Även här ska eleverna hinna med så många 

ord i meningarna som möjligt, på den angivna tiden tolv minuter. Antalet meningar är totalt 

90, och antalet ord varierar från tre till tretton. Det är inte meningen att eleverna ska hinna 

med alla ord och meningar på den angivna tiden. Även om meningarna i testets senare halva 

är något svårare än i testets första, så finns även långa och svåra meningar insprängda i den 

första halvan (Johansson, 1999). 

 

Att diagnostisera ordavkodningsförmågan som görs i testet, avser enligt Arnqvist (1993) att ta 

reda på vilken/vilka lässtrategier eleven använder sig av, och vilken/vilka lässtrategier eleven 

inte behärskar och/eller undviker. Äldre elever och vuxna kan ha stora svårigheter med 

bokstav- ljudomkodning, alltså fonologiska svårigheter. Men genom att de ibland känner igen 

delar av orden och gissar resten, ibland ser ”utseendet” på orden och ibland kan läsa delar av 

ordet men gissar resten, kan de uppvisa en hyfsad ”ungefärläsning”. Tyvärr medför en sådan 

läsning många fällor med stor risk för felläsningar, och därmed missförstånd av textens 
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innehåll, och som ett naturligt led i detta ett försämrat självförtroende. Läsningen tar också 

mycket energi, vilket bidrar till att den upplevs som tung och arbetsam. De upplever inte flyt i 

läsningen. Det betyder att om avkodningsfärdigheten är mycket låg blir det ingen 

läsförståelse, trots god språkförståelse, men att en ökad avkodningsförmåga ger en ökning av 

läsförståelsen. En god och säker avkodning är alltså en grundförutsättning, men ingen garanti 

för läsförståelsen. Som Taube (1997) menar är en god språkförståelse också nödvändig för att 

nå optimal läsning, både när det gäller läsförståelse och lästeknik. Som Häggström (2003) 

påpekar är det inte ovanligt att lärare inom särskolan upplever att deras elever läser perfekt 

trots att språkförståelsen inte finns där alls. 

 

2.4.2 LUS - läsutvecklingsschemat 

Sundblad, Dominkovic och Allard presenterade läsutvecklingsschemat första gången 1981. 

2001 kommer Allard, Rudqvist och Sundblad ut med Nya Lusboken, eftersom många 

pedagoger upplevde brister i läsutvecklingschemat och svårigheter med bedömningen.   

 

Allard, Rudqvist & Sundblad (2001) hävdar med bestämdhet att LUS inte är ett test, inte 

heller ett instrument för att lära elever att läsa, utan ett kartläggningsinstrument för 

läsutveckling med fokusering på läsförståelsen. LUS är uppdelat i tre faser - den utforskande, 

den expanderande och den litterat läsande. Varje fas är indelad i punkter, sammanlagt 19 

stycken, som bygger på varandra i nivåer av läsutvecklingen. Meningen är att pedagogen 

regelbundet ska bestämma var varje elev befinner sig i läsutvecklingsschemat med hjälp av ett 

LUS-protokoll (bilaga 5), där varje punkt är presenterad. Punkterna i LUS ska ge pedagogen 

en klar bild av var eleven befinner sig i sin personliga läsutveckling, eftersom dessa är mål 

efter hur en normal läsutveckling ser ut. Redan i förskolan kan pedagogerna använda sig av 

LUS då barnen ska upptäcka att uttalade ord går att skriva, medan eleverna i årskurs 6 

förväntas lustläsa böcker (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). 

 

Trots att Allard, Rudqvist & Sundblads (2001) syfte är att ge en tydlig vägledning i arbetet 

med barns läsutveckling råder en viss förvirring och osäkerhet bland pedagogerna om 

tolkningen av läsutvecklingsschemat, och många frågor kommer upp. För att om möjligt reda 

ut dessa ovissheter och göra förståelsen för arbetet med LUS tydligare, kom ett komplement 

ut 2003. Det är framför allt fas två i LUS som har förtydligats här (Allard & Askeljung, 

2003). 
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2.4.3 Åsikter om LUS 

Mannen bakom LUS, Bo Sundblad, hävdar att LUS inte är ett vetenskapligt screeningtest, 

men att det fyller samma funktion när det gäller att upptäcka specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Han menar att LUS är en pedagogs subjektiva och personliga bedömning av 

varje elev, alltså ett verktyg där elevernas läsutveckling över tid görs synlig (Hedberg, 2002a). 

 

Sundblad anser att pedagogens metod för att lära eleverna att läsa är mindre viktigt -

huvudsaken är att pedagogen tror på den metod han/hon använder sig av och har 

uppfattningen att alla människor är kapabla att lära sig läsa. Det är viktigt att upptäcka elever 

som har svårigheter tidigt, att de får den hjälp de behöver direkt och att det inte dröjer ända 

till årskurs 9 innan det upptäcks och åtgärdas (Hedberg, 2002a). Sundblads åsikter 

överensstämmer här med Myrbergs (2002). 

 

Påståendet som Sundblad gör när han säger att LUS kan ersätta ett screeningtest för att 

upptäcka eventuella läs-och skrivsvårigheter väcker dock motstånd. Christer Jacobson, 

psykolog och lektor vid institutionen för pedagogik vid Växjö universitet, anser visserligen att 

LUS är ett bra redskap för att bedöma elevers läsutveckling. Men att bara förlita sig på LUS 

är farligt, eftersom schemat inte uppmärksammar fonologiska problem som ofta finns hos 

barn som uppvisar läs- och skrivsvårigheter. Risken finns då att fel åtgärder sätts in när en 

elev fastnar på någon av punkterna i läsutvecklingsschemat. Därför bör LUS användas i 

kombination med standardiserade tester för att man ska kunna vara säker på att resultatet blir 

tillförlitligt (Hedberg, 2002b). Eva Fylking, läs- och dyslexipedagog, håller med om att LUS 

inte är lämpligt att tillämpa på elever med dyslexi. Hon menar att elever inte når fram till en 

läsning som sker automatiskt, bara genom att läsa. Fylking är ense med Jacobson om att det 

då föreligger en stor risk att en elev fastnar på någon punkt i läsutvecklingsschemat, utan att 

det finns någon förklaring till att så sker (Hedberg, 2002c). 

 

Åsikterna om LUS, ifråga om att upptäcka dyslexi hos elever, går alltså isär. Kritiken riktas 

inte mot att pedagogerna använder sig av ett viss sorts schema för att bedöma elevers 

läsförmåga, utan mot att LUS används som det enda bedömningsredskapet, då detta inte anses 

lämpligt i arbete med dyslexi. 
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Fylking (Hedberg, 2002c) trycker på vikten av att ha kompetenta specialpedagoger med i 

arbetet med LUS, och Jacobson (Hedberg, 2002b) betonar att läsutvecklingsschemat ställer 

stora krav på pedagogerna när det gäller deras kompetens att bedöma elevers läsutveckling 

utefter LUS. Detta i sig kan påverka resultatet likaväl som att enbart använda sig av LUS som 

analysredskap. 

 

Lundgren och Svennberg (2005) gör en undersökning genom enkätfrågor till 20 pedagoger 

om deras erfarenhet rörande arbetet med LUS. De kommer bland annat fram till att de flesta 

pedagoger tycker att det inte går att vara objektiv. Dessutom bidrar analysredskapets 

subjektivitet till att bedömningen lätt blir fel, eftersom den kunskap och erfarenhet pedagogen 

besitter blir avgörande. För att få resultaten tillförlitliga är det viktigt att flera pedagoger 

tillsammans gör bedömningen av resultaten utifrån sin samlade erfarenhet och kunskap. De 

menar att bedömningen på det sättet blir jämnare mellan olika klasser och elever. 

 

Kajonius (2006) har kommit fram till ytterligare information när det gäller användandet och 

bedömningen av LUS. På en grundskola för de senare åldrarna studerar hon, i den ena delen 

av sin undersökning, korrelationen mellan elevresultat i LUS och MG-kjedjetestet, där de 

båda analysinstrumenten står på var sin sida i de två metodskolorna när det gäller läsning, den 

analytiska respektive syntetiska. Hon får en mycket ojämn frekvensfördelning inom LUS 

olika punkter. Frekvensen för punkterna 13, 15 och 17 är höga, medan 14 och 16 är låga. 

Detta kan möjligen bero på, menar Kajonius (2006), att de pedagoger som gör bedömningen 

inte haft tillräckligt med tid på sig att sätta sig in i LUS ordentligt eller att punkterna 14, 

”sökläser”(Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001 s.80) och 16, ”läser och förstår en instruktion 

eller arbetsbeskrivning i flera led” (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s.86) ter sig svåra att 

bedöma, speciellt bara efter en elevs högläsning.  

 

Punkterna 13, ”läser nästan flytande, fastnar bara i bland”, 15, ”läser flytande och 

obehindrat” och 17, ”förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av 

textremsan” (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s. 78, 83 & 91) kan möjligen vara lättare 

för pedagogen att bedöma. Kajonius (2006) antar att det även kan bero på att pedagogerna 

inte är övertygade om att den kronologiska ordningen i LUS är korrekt. Som ett tillägg bör 

nämnas att författarna Sundblad, Dominkovic & Allard från första versionen av LUS (1981) 
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och den senare boken av Allard, Rudqvist och Sundblad (2001), har låtit punkt 14 och 16 byta 

plats. 

 

Många pedagoger har tidigare upplevt LUS som svårt att följa och därmed ansett det vara en 

dålig vägledning för hur de ska arbeta med elevers läsutveckling. Därför utkom Allard och 

Askeljung (2003) med ett komplement som har till syfte att göra arbetet med LUS ännu 

tydligare, och bidra till att bedömningen blir bättre. Boken tar i första hand upp 

förtydliganden runt punkterna 13-19 som ligger i fas två. Pedagogerna vid skolan som 

Kajonius (2006) gör sin studie på, har vid tillfället för första bedömningen av elevernas 

läsutveckling enbart läst Allard, Rudqvist och Sundblads (2001) LUS bok, vilket kan ha 

bidragit till att en viss osäkerhet råder i bedömningarna. 

 

2.4.4 Definition av några punkter i Lus 

I de två uppsatser som skrivits av Lundberg och Svennberg (2005) och Kajonius (2006) 

framkommer olika åsikter om LUS, bland annat den subjektiva bedömningen, tillförlitligheten 

och ifrågasättandet av punkternas kronologiska ordning. 

 

Jag skulle vilja förtydliga vad Allard och Askeljung (2003) säger om punkt 15, ”flytande 

läsning”(s.19), punkt 16, ”läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera 

led”(s.42), och punkt 18, ”läser mycket-lustläser”(s.22), för att sedan kunna utvärdera och 

använda mig av dessa punkter i min undersökning.  

 

Punkt 15 innebär att eleven ”läser flytande och obehindrat, t ex. kapitelböcker, med god 

förståelse och föredrar att läsa tyst” (Allard & Askeljung, 2003, s. 19). Författarna menar att, 

” Läser man flytande så läser man flytande oavsett text, dvs. om ett barn endast kan läsa 

enklare texter, är inte kvaliteten nådd” (s.19). Vidare står att läsa, ”Vid flytande läsning görs 

en korrigering utan att ge egentliga avbrott, vilket inte görs när avkodningen fortfarande 

kräver viss uppmärksamhet, för då stannar läsningen upp och flödet bryts. Att stanna upp 

inför okända ord, ’smaka’ på dem eller läsa dem noga, är tecken på en fungerande läsning, 

men inte punkt 15 utan snarare punkt 13”. I punkt 15 ligger aspekter som ”flytande-

kapitelböcker-god förståelse” (Allard & Askeljung, 2003, s.19). 
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Om punkt 16 står följande att läsa, ”Klarar eleven att utföra en tidigare oprövad uppgift inom 

ramen för en känd kontext, anser vi att han eller hon har nått punkt 16. Förutsättningen för 

att klara punkt 16 är att läsningen flyter obehindrat” (Allard & Askeljung, 2003, s.44). 

Författarna menar att det är viktigt att eleverna lär sig att gå från läsning till en praktisk 

handling, då de både i skolan och på fritiden möter många instruktioner, anvisningar och 

uppmaningar som måste uppfattas korrekt. För att klara av uppgiften att läsa, förstå och utföra 

en instruktion behövs en förståelse för det skrivna (Allard & Askeljung, 2003). 

 

Eleverna bör från skolstarten invigas i att följa arbetsinstruktioner, i början med hjälp av en 

erfaren person i en situation som är given, för att kunna behärska konceptet på egen hand 

senare. Denna typ av lärande faller inom ramen för Vygotskys ”den närmaste 

utvecklingszonen” som på ett enkelt sätt kan beskrivas som ”det barnet idag kan utföra 

tillsammans med en vuxen, kan det imorgon utföra på egen hand” (Allard, Rudqvist & 

Sundblad, 2001, s.88). 

 

När eleven gärna läser och är så kallade bokslukare, har de nått punkt 18, och enligt Allard 

och Askeljung (2003) ”läser mycket, frivilligt och gärna-slukläser” (s.22). Punkten delas in i 

tre nivåer - a, b och c - där 18a innebär att eleven upplevs som bokslukare och väljer att läsa 

bokserier. När eleven börjar läsa ungdomsböcker har han/hon vidgat sin utveckling till 18b, 

och slutligen når eleven 18c och föredrar då vuxenböcker samt har flera böcker igång 

samtidigt. Trots att eleven nått nivån 18c är det viktigt att uppmuntra till fortsatt läsning och 

därmed utveckling (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). 
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3. Styrdokument 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

står det inget om skolans uppdrag då det gäller kartläggning av elevers kunskaper inom olika 

områden, till exempel läsning. Det står dock om skolans uppdrag generellt och om bedömning 

och betyg. 

 

 

3.1 Läroplanen 

 

Det påpekas i läroplanen Lpo 94 att verksamheten på den enskilda skolan bör utvecklas så det 

svarar upp till de mål som är uppsatta. Det krävs då att de mål som finns när det gäller 

undervisningen hela tiden prövas, att resultaten följs upp och utvärderas och att de nya 

metoder som testas också prövas och utvärderas. Rektorn har dock det yttersta ansvaret för att 

så sker. Läraren ska regelbundet utvärdera varje elevs utveckling när det gäller dess 

kunskaper inom olika områden och ska både muntligt och skriftligt informera elev och 

förälder. Eleven ska genom ansvarstagande för sina studier utveckla förutsättningar att själv 

kunna bedöma sina prestationer i relation till andra elevers resultat 

(Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

”Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 

kvalitetsutveckling av skolan (Lpo 94, 2006, s.8). 

 

I Lpo 94 står det att skolans uppdrag är att se till att elevens lärande främjas och att elevens 

kunskapsinhämtning stimuleras. Vidare kan vi läsa att skolan ska inta rollen att stödja 

familjerna i den viktiga uppgiften att uppfostra barnen och få dem att utvecklas som 

människor. I och med detta måste arbetet ske i nära samarbete mellan skolan och hemmet. 

Eleven och föräldrarna ska tillsammans med lärarna ta ansvar för att kunskapsinhämtningen 

gynnas (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

Det påpekas också att elever i skolans värld ska ha rätt att utvecklas, känna glädje i att växa 

och få uppleva den känsla av tillfredställelse som sker när de gör framsteg och övervinner 

svårigheter (Utbildningsdepartementet, 1994). 
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I Lpo 94 står det även att varje elev ska ges stora möjligheter att samtala, läsa och skriva, 

alltså att få möjligheter att kommunicera, och genom det bygga upp ett självförtroende i sin 

språkliga förmåga. Då utvecklar eleven skriftspråket som ses som en nödvändighet för att de 

ska behärska förmågan att orientera sig i vår komplicerade värld. Detta krävs även för att 

kunna ta till sig och utvärdera det enorma informationsflöde som finns ute i samhället idag 

(Utbildningsdepartementet 1994). 

 

 

3.2 Kursplanen för svenska i grundskolan 

 

Kursplanen i svenska påpekar att undervisningen ska vara varierande och väcka lusten att 

lära. Texterna som eleverna möter ska uppmuntra till samtal, förståelse och reflektion. Skolan 

har som mål i sin undervisning att arbeta för att eleverna utvecklar sin fantasi och lusten att 

lära genom att läsa böcker, helst av eget intresse (Kursplan för grundskolan i svenska). 

 

Skolan skall även i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklas i sin läsförmåga, 

läsförståelse, tolkningsförmåga och upplevelseförmåga av olika sorters texter och att kunna 

anpassa läsningen till texten och bearbetningen av den utefter dess syfte och karaktär 

(Kursplan för grundskolan i svenska). 

 

Kursplanen specificerar även vad eleven ska ha uppnått i slutet av femte och nionde skolåret. 

I femte skolåret ska eleven kunna behärska läsningen, vilket innebär att läsa flytande både 

högt och tyst. Eleven ska även kunna ha den läsförståelse, att den kan uppfatta händelser och 

budskap i böcker skrivna för barn och ungdom. Eleven ska kunna samtala om händelser och 

upplevelser som kommit upp under läsningens gång samt kunna reflektera över dem. I slutet 

av nionde skolåret ska eleven kunna fördjupa den kunskap som finns i målet för femte 

skolåret genom att läsa, reflektera över det lästa och värdera det som står och sker, inte bara i 

skönlitterära verk utan även i bild, film och teater (Kursplan för grundskolan i svenska). 

 

”Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är 

skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål” (Lpo 

94, 2006, s.8). 
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4. Frågeställning 

 

De frågeställningar jag utgår ifrån i min undersökning är följande;  

 

• Kan elever som saknar flytande läsning enligt Allards, Rudqvists och Askeljungs 

(2001) definition läsa, förstå och följa en instruktion eller arbetsbeskrivning? 

 

• Kan elever som behärskar flytande läsning enligt Allard, Rudqvist och Askeljungs 

(2001) definition läsa, förstå och följa en instruktion eller arbetsbeskrivning? 
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5. Metod 

 

Metodavsnittet inleds med val av metod och vilka försökspersoner som jag valt att ha med i 

min undersökning, och varför. Efter det följer en redogörelse för hur undersökningen 

framskrider med förberedelser, material och till sist själva genomförandet. 

 

 

5.1 Val av metod 

 

Undersökningen delas in i två delar, den första delen består av en direkt observationsstudie av 

elever i den berörda klassen under fyra lektionstillfällen i hemkunskap. Observationerna har 

till syfte att utvärdera om eleverna kan läsa, förstå och utföra en arbetsbeskrivning, här ett 

recept, i flera led enligt punkt 16 i LUS. Eleverna ska följa ett recept på en korvrätt, det vill 

säga ugnsstekt falukorv eller korvgryta med potatismos, Quiche Lorraine, köttfärssås med 

spagetti och asiatisk wok. Recepten anses likvärdiga i svårighetsgrad. 

 

Jag väljer att göra en löpande observation eftersom den är användbar vid intressanta 

händelser. Fördelen med den löpande observationen är att den beskriver det som händer och 

sätter observationen i ett konkret sammanhang (Johansson & Svedner, 2001), vilket jag anser 

är viktigt min undersökning. 

 

Den andra delen bygger på en studie av resultaten i LUS gällande de aktuella elevernas 

resultat på LUS, gjord höstterminen 2006. De flesta av dessa bedömningar är gjorda på 

läslektioner (20 minuter, fyra gånger per vecka) av pedagoger i olika ämnen, alltså inte bara i 

svenskundervisningen. Sedan jämförs de två. 

 

Jämförelsen och utvärderingen av dessa två undersökningar fördelas på fyra grupper: 

 

1. En grupp elever som uppvisar flytande läsning, enligt punkt 15 i LUS, och kan följa 

en arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 

2. En grupp elever som inte uppvisar flytande läsning, enligt punkt 15 i LUS, men kan 

följa en arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 
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3. En grupp elever som uppvisar lustläsning och är bokslukare, punkt 18 i LUS, men inte 

kan följa en arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 

4. En grupp elever som varken uppvisar flytande läsning, enligt punkt 15 i LUS, eller 

kan följa en arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 

 

 

5.2 Deltagare 

 

Jag väljer att använda mig av en klass i årskurs 8 med 23 elever, varav åtta pojkar och femton 

flickor. På grund av begränsad tidsaspekt och arbetets tänkta omfattning måste jag begränsa 

antalet elever. En större studie hade naturligtvis gett en mer tillförlitlig utvärdering av Allards, 

Rudqvists och Sundblads teorier (2001).  

 

Anledningen till att jag väljer årskurs 8 och denna klass är att de har haft hemkunskap på 

skolan i två år och är välbekanta med ämnets upplägg, ”[...] inom ramen för en välkänd 

kontext” (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s.90). Jag väljer denna klass också för att det 

finns stor variation avseende läsförmågan. I och med det kan min undersökning få ett bra 

utslag. Meddeltagarna är två hemkunskapslärare som ger eleverna arbetsbeskrivningar 

gällande de aktuella recepten. De deltar även i observationerna. Andra pedagoger utför 

bedömningarna av LUS. 

 

 

5.3 Förberedelser 

 

Jag ser till att jag är väl förberedd och påläst när det gäller vad författarna Allard, Rudqvist 

och Sundblad (2001) menar avseende begreppen ”flytande läsning (s.19), läser och förstår en 

instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led (s.42) och läser mycket-lustläser” (s.22), vilket 

gäller punkterna 15, 16 och 18 i läsutvecklingsschemat. 

 

Jag är även under mina förberedelser i kontakt med en specialpedagog på den aktuella skolan. 

Denne är läsansvarig och delaktig i arbetet med LUS. Vi diskuterar fördelar och nackdelar 

med aktuellt analysverktyg. Två hemkunskapslärare är tillfrågade och deltar i min 

undersökning. Observationerna är ett positivt inslag för pedagogerna, eftersom de ändå går 
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runt på lektionerna och observerar eleverna för att ge betyg på deras arbeten – bara att det nu 

blir på ett mer strukturerat sätt. Vi planerar vad de fyra lektionerna ska innehålla och hur de 

ska gå till. Jag trycker på hur punkt 16 ska utföras, enligt författarna Allard, Rudqvist och 

Sundblad (2001). Observationsscheman finns att tillgå för mig och hemkunskapslärarna inför 

de planerade observationerna, enligt Johansson och Svedner (2001). 

 

Att i hemkunskap kunna läsa en arbetsbeskrivning i flera led, är att kunna gå från läsning till 

handling (Allard & Askeljung, 2003). Eleverna lär sig koden för hur en arbetsbeskrivning ska 

utföras genom att pedagogen under en period läst, demonstrerat och instruerat i det aktuella 

ämnet, i detta fall hemkunskap, och i det aktuella läromedlet Hem- och konsumentkunskap 

(2002). Eleverna ska vara bekanta med de termer som förekommer i kontexten, hemkunskap. 

För att klara av en arbetsbeskrivning erfordras kunskap i ämnet och dessutom förståelse, 

vilket eleverna i min undersökning alltså bör ha (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). 

 

Eftersom LUS och observationer numera är ett naturligt inslag i elevens skolvardag, kontaktar 

jag inte elevernas föräldrar för att informera om min undersökning - detta i samråd med 

rektorerna. Pedagogerna informerar dock i förväg eleverna om min närvaro i klassrummet 

under lektionen de dagar som är bestämda och om mitt arbete med LUS.  

 

5.4 Material  

 

Jag använder mig av underlaget för läsförmågan enligt LUS, som finns klart och arkiverat 

höstterminen 2006 på den aktuella skolan. Recept som behövs för att utföra en 

arbetsbeskrivning finns i det läromedel som används på hemkunskapslektionerna och 

observationsscheman. Mallen har jag tagit från Johansson och Svedner (2001). 

 

5.5 Procedur 

 

I första delen av undersökningen, observationerna, ser jag till att de två inblandade 

pedagogerna är väl insatta i vad det innebär att läsa, förstå och utföra en instruktion eller 

arbetsbeskrivning i flera led, till exempel recept, enligt LUS. Pedagogerna är mycket positiva 

till undersökningen och tycker att det är spännande att bli delaktiga. Anledningen till att det är 

två pedagoger inblandade i hemkunskapen är att den aktuella klassen som jag observerar är 
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uppdelad i två grupper. Det är tolv elever i den första gruppen och elva i den andra och 

undervisningen är uppdelad i två olika perioder i hemkunskapsplaneringen under 

höstterminen. Första perioden ligger från vecka 34 till 41 och den andra från vecka 42 till 50, 

då eleverna även byter lärare. Lektionstillfället ligger i båda perioderna på torsdag morgon 

mellan klockan 8.30 och 10.30. Observationerna utförs utan att jag eller hemkunskapslärarna 

vet något om elevernas resultat i LUS för att inte bli påverkade i vår bedömning av 

observationerna. 

 

Vid de två första observationstillfällena, i period ett, har jag tolv elever att observera med 

hjälp av den ena pedagogen i hemkunskap. Vi observerar tre elever var vid båda tillfällena. 

Med på lektionen finns även elever från andra klasser som inte är med i undersökningen. 

Förutbestämda grupper har gjorts av hemkunskapspedagogen, där eleverna som ska ingå i 

min undersökning är samlade i tre av lektionssalens kök där de arbetar i par. Deras kök är 

längst fram vid salens whiteboard där det finns plats för oss att gå runt och observera vid båda 

observationstillfällena. Recepten de kommer att följa är korvrätt med potatismos vid första 

observationstillfället och Quiche Lorraine vid det andra tillfället (bilaga 6, 7, 8 & 9). 

 

Vid de två sista observationstillfällena, period två, är situationen lika, nu med elva elever, och 

hjälpen kommer från den andra hemkunskapsläraren. Här används receptet för köttfärssås 

med spagetti och asiatisk wok (bilaga 10, 11 & 12). 

 

För att min undersökning på ett så smidigt sätt som möjligt ska smälta in i den redan 

befintliga planeringen för hemkunskapen, både för eleverna och de inblandade pedagogerna, 

används olika recept vid de fyra lektionerna, alltså helt enligt planeringen i hemkunskap för 

årskurs 8 höstterminen 2006. De olika recepten anses likvärdiga i svårighetsgrad. 

 

Vid båda observationstillfällena presenterar jag mig för eleverna och informerar dem om att 

jag ska vara med och följa deras arbete i hemkunskap för att utvärdera om de kan utföra punkt 

16 i skolans arbete med LUS. Jag talar även om att jag ska skriva ett arbete om det men att jag 

inte kommer att nämna några namn. Jag specificerar inte vilka elever som jag är intresserade 

av utan riktar mig till alla. Eftersom observationer är ett naturligt inslag i skolans värld tar 

även eleverna detta naturligt. 
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För eleverna är de här fyra lektionerna något annorlunda än de brukar vara, eftersom 

pedagogerna bara går igenom vad som ska ske på lektionen. Det sker inte någon grundlig 

genomgång av det aktuella receptet, vilket annars sker. Eleverna uppmanas att läsa och noga 

följa den arbetsbeskrivning alltså receptet, som de har framför sig. Allt som de bör veta och 

göra står där och inga frågor är nödvändiga. Detta skapar en viss osäkerhet hos en del elever. 

 

Efter det att eleverna kommit igång med sin uppgift, går hemkunskapsläraren och jag omkring 

och observerar och kan då samtidigt se hur uppgiften att hantera ett recept klaras. Detta tar 

cirka 50 minuter. Vi går även omkring bland de andra, icke inblandade eleverna, så att det inte 

ska bli så tydligt vilka vi är intresserade av. För att komma ihåg hur de inblandade eleverna 

klarar sin uppgift, använder vi oss av observationsschemat (bilaga 13). Varje aktuell elev har 

sitt schema där vi efterhand skriver ner det som sker under lektionen. Som avslutning 

sammanställer vi det vi kommer fram till och vi är överens i vår uppfattning om vilka elever 

som klarar av att läsa och följa en arbetsbeskrivning och de som inte klarar av det. 

 

Andra delen av min undersökning är bedömningen av var eleverna ligger i LUS. Den går till 

på följande sätt: den berörda pedagogen tar ut en elev i taget från läslektioner eller någon 

annan lektion, och ber eleven läsa högt i cirka tre minuter i sin egen utvalda kapitelbok. Efter 

det att eleven läst i tre minuter får han/hon kort berätta vad som just lästs, för att se om eleven 

har uppfattat den lästa texten och därmed besitter läsförståelse. Med hjälp av detta bör 

pedagogen kunna avgöra var i läsutvecklingsschemat varje elev ligger och fyller i det i 

elevens schema med resultat, datum och år. Vid tveksamma fall har pedagogerna kunnat 

rådfråga varandra genom att det varit två pedagoger med vid högläsningstillfället. 

 

När dessa två undersökningar är gjorda jämför jag slutresultatet på observationerna, för att se 

huruvida eleverna klarat av att fullfölja en arbetsbeskrivning på egen hand utan 

hemkunskapslärarens inblandning. Detta jämförs med elevernas bedömning på LUS gjorda 

höstterminen 2006. Härvid kan ses om författarna Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) har 

rätt i sitt uttalande om att det är nödvändigt med flytande läsning, punkt 15 i LUS, för att 

kunna utföra en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, punkt 16 i LUS, och om det kan 

vara så att en elev som uppvisar lustläsning och befinner sig i punkt 18, inte lyckas med att 

läsa och följa en instruktion eller arbetsbeskrivning. 
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6. Resultat 

 

Observationer av förmågan att läsa och följa en arbetsbeskrivning med en kvalitativ 

bedömning och resultat av elevers läsförmåga i en klass på 23 elever, också den med en 

kvalitativ bedömning där jag kvantifierar eleverna, jämförs här och analyseras. Inga bortfall 

har förekommit. 

 

6.1 Resultat av LUS 

 
Elevernas LUS-resultat lyder som följer: fem elever uppnår inte flytande läsning, punkt 15, 

tretton elever uppvisar lustläsning, punkt 18 (uppdelat i a, b och c), en elev placeras på punkt 

15 och fyra elever är placerade på punkt 17 (se diagram 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagram 1. LUS-Resultat. 

 

6.2 Resultat av observationer 

 
Det är åtta elever som misslyckas med att läsa och följa ett recept i flera led och femton som 

klarar av den givna uppgiften (se diagram 2). Eftersom de olika receptens svårighetsgrad 

betraktas som likvärdiga ses inte detta som en anledning till misslyckande. 
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 Diagram 2. Resultat av observationer. 

 

6.2.1 Vad är ett misslyckande? 

Ett misslyckande i att läsa och följa en arbetsbeskrivning kännetecknas av att eleven får hjälp 

av hemkunskapspedagogen eller oförmågan att följa receptet korrekt. Författarna Allard och 

Askeljung (2003) påpekar och förtydligar hur punkt 16 ska utföras, alltså att eleven bör klara 

av att utföra en okänd uppgift i ett sammanhang som de är vana vid, där en vuxen tidigare 

visat vägen som nu eleven ska behärska på egen hand. Här ska han eller hon använda sig av 

sin läsning och förståelse för att sedan utföra en praktisk handling. Under projektets gång har 

samtal uppkommit om när uppgiften ska klassas som ett misslyckande. Vi är överens om att 

eleven med två år av erfarenhet i ämnet, likväl är osäker och frågar mycket om hjälp och 

verkar ovan i sin roll, ska detta ses som ett misslyckande i att läsa och följa ett recept i flera 

led.  

 

Hemkunskapspedagogerna uppmuntrar annars eleverna till att komma med egna idéer och gå 

utanför receptet. Detta kan inte i min undersökning ses som ett positivt initiativ, eftersom 

syftet är att kunna läsa och följa en arbetsbeskrivning i flera led. Som Allard och Askeljung 

(2003) påpekar går de punktade uppmaningarna, som i min undersökning i ett recept, att 

utföra i en annan ordning än den som är presenterad, men det är inte det som avses med punkt 

16 i LUS. En arbetsbeskrivning består av flera punkter som ska bygga på varandra och vara 

ett led i ett sammanhang. 
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Konkreta misstag som görs av elever som inte klarar av att läsa och följa en arbetsbeskrivning 

i flera led är, i receptet korvgryta, att de inte följer receptet när det gäller mängden vatten, att 

ett uppkok inte görs innan grönsakerna tillsätts och att grönsakerna inte tillsättas i en viss 

ordning. När det gäller Quiche Lorraine ligger misstaget i att inte förgrädda pajskalet innan 

ingredienserna ost, kött och purjolök ska ner i formen. Termer som att ”trycka ut degen”, 

”nagga” eller ”grädda”, är för en del elever svåra att förstå. Beträffande spagetti och 

köttfärssås är det värmen på spisen som blir misstaget. Eleverna uppmärksammar inte att 

värmen ska sänkas efter ett uppkok av vattnet och stekning av köttfärsen, vilket resulterar i att 

vattnet kokar över och köttfärsen blir bränd. I det sista receptet, asiatisk wok, ligger misstagen 

i att inte blanda ihop alla ingredienser till en wok och att den sötsura såsen kokas för länge 

och hårt så att den blir bränd. Rätt värme på spisen för att bryna kött och grönsaker och för att 

koka ris är svåra moment för de inblandade eleverna. Även termer som ”strimla”, ”bryna” och 

”bli genomvarmt” är problematiska. 

 

 

6.3 Samband mellan LUS-resultat och observationer 

 
Jag använder mig av fyra grupper för att synliggöra mina frågeställningar, som tidigare 

nämnts;  

 

• Kan elever som saknar flytande läsning enligt Allards, Rudqvists och Askeljungs 

(2001) definition läsa, förstå och följa en instruktion eller arbetsbeskrivning? 

 

• Kan elever som behärskar flytande läsning enligt Allard, Rudqvist och Askeljungs 

(2001) definition läsa, förstå och följa en instruktion eller arbetsbeskrivning? 

 

Här följer de fyra grupperna: 

 

1. Elever som uppvisar flytande läsning enligt punkt 15 i LUS, och kan följa en 

arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 

2. Elever som inte uppvisar flytande läsning enligt punkt 15 i LUS, men kan följa en 

arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 
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3. Elever som uppvisar lustläsning och är bokslukare, punkt 18 i LUS, men inte kan följa 

en arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 

4. Elever som varken uppvisar flytande läsning enligt punkt 15 i LUS, eller kan följa en 

arbetsbeskrivning/instruktion i flera led, enligt punkt 16 i LUS. 

 

För att på ett tydligt sätt visa att det inte alltid finns ett samband mellan de två 

undersökningsområdena åskådliggör jag resultatet på följande sätt (se diagram 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 3. LUS-resultat och observationer. 

 

Grupp ett och fyra överensstämmer alltså med vad Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) 

påstår, nämligen att flytande läsning är nödvändig för att kunna läsa och följa en 

arbetsbeskrivning. De mest intressanta grupperna för min undersökning är dock två och tre, 

eftersom de visar att påståendet om att flytande läsning är nödvändig för att följa en 

arbetsbeskrivning inte stämmer. Författarna Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) blir då inte 

längre trovärdiga i läsutvecklingsschemats upplägg, då punkterna inte bygger på varandra i 

den ordning som presenteras. Mitt resultat visar att det alltså är möjligt för en elev att klara av 

punkt 16 i LUS innan den uppnått punkt 15 och att en elev som placerats på punkt 18 i LUS 

inte klarar av punkt 16. 
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6.4 Undersökningens validitet 

 
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det två enkla sätt att säkerställa undersökningens 

validitet. Det ena av dessa är innehållsvaliditet och innebär att innehållet i arbetet analyseras 

logiskt. Det andra sättet utgår ifrån mätinstrumentet som används, i mitt fall observationer och 

en granskning av resultaten av LUS. Jag anser att min undersökning har god validitet 

eftersom de valda mätinstrumenten tydligt undersöker det som jag avser att studera, nämligen 

elevers läsförmåga. De två undersökningarna har jämförts, analyserats logiskt och resulterat i 

en slutsats, varför jag anser att valet av metod är relevant för min studie. 

 

 

6.5 Undersökningens reliabilitet 

 

Reliabiliteten i min studie skulle naturligtvis ha blivit bättre om fler elever hade deltagit i den. 

När jag tar hänsyn till de argument som kommer upp angående LUS tillförlitlighet, som 

subjektivitet, pedagogers olika kunskaper om analysverktyget och tolkningen av de olika 

punkterna i LUS, anser jag ändå att reliabiliteten i min undersökning är relativt god. Detta 

eftersom pedagogernas subjektivitet, olika kunskapsnivåer om LUS och tolkningsbarhet av de 

olika punkterna förmodligen kommer att se likadan ut på den aktuella skolan. Dessutom 

kommer läsförmågan fortsätta att variera i klassen. 
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7. Diskussion 

 

 

7.1 Resultatsammanfattning 

 

I samtliga fyra grupper jag valt att använda mig av, ingår en eller flera elever. Dock placeras 

flest elever i grupp ett, vilket visar att elever som uppvisar flytande läsning klarar av att följa 

en arbetsbeskrivning. Det anmärkningsvärda är att fyra elever av fem som inte uppvisar 

flytande läsning ändå klarar av en arbetsbeskrivning. Sju elever som uppnår flytande läsning 

eller läser mycket misslyckas med sin uppgift, trots att Allard och Askeljung (2003) hävdar 

att ”En elev i punkt 18b har större läserfarenhet, även vad gäller instruktioner, än den som är 

i punkt 15 och kan därmed klara av instruktioner som kräver en mer omfattande förståelse 

eller läsförmåga” (s.46). 

 

Jag anser enligt mitt resultat att jag får svar på min frågeställning med den metod som jag 

använder. Jämförelsen av förmågan att följa en arbetsbeskrivning enligt LUS, punkt 16, och 

förmågan att läsa flytande, punkt 15 i LUS, visar att ingenting är svart eller vitt. Det finns en 

gråzon där flera av de aktuella eleverna hamnar. Det är alltså möjligt att följa en 

arbetsbeskrivning i flera led utan att kunna läsa flytande och att samtidigt inte klara av att 

följa en arbetsbeskrivning trots en god läsförmåga. ”Förutsättningen för att klara punkt 16 är 

att läsningen flyter obehindrat” (Allard & Askeljung, 2003, s.44) stämmer alltså inte in på 

alla elever, med tanke på den gjorda undersökningen. 

 

 

7.1.1 Resultatbelysning  

För att förstärka slutsatsen att flytande läsning inte alltid är nödvändigt för att kunna läsa och 

förstå en arbetsbeskrivning vill jag nämna ett speciellt fall utanför min undersökning. En 

pojke i årskurs 9, som är en svag läsare och placerad i punkt 14 efter LUS, hade vid detta 

tillfälle hemkunskap. Gruppens uppgift var att tillaga indiska köttbullar. Han läste receptet 

noga och började sedan utföra sin uppgift medan hans assistent observerade. När han var klar 

med sina indiska köttbullar, konstaterade hans gruppkamrater att hans köttbullar inte såg ut 

som köttbullar brukar göra eftersom de var ovala. Han påpekade då med bestämdhet för de 



Examensarbete SÄL, ht 2006   
LUS - en undersökning av ett kartläggningsinstruments tillförlitlighet  
Kristina Olavison   
 

- 32 - 

andra eleverna att det står i receptet att köttbullarna ska formas på detta sätt. Mycket riktigt, i 

receptet står att köttbullarna ska göras ovala (bilaga 14). Han var en av de få som hade läst 

och förstått arbetsbeskrivningen i flera led, trots avsaknaden av flytande läsning. 

 

 

7.1.2 Trovärdigheten i LUS 

Subjektiviteten i LUS har tidigare nämnts som en bidragande orsak till att systemet kan 

felbedömas, men även på grund av pedagogernas ovana vid analysverktyget och dess 

okunskap vad gäller materialet. I min studie av bedömningen av LUS är det inga elever som 

är placerade i punkt 16. Även i Kajonius (2005) studie framkom att frekvensen för punkterna 

13, 15 och 17 är höga medan 14 och 16 är låga. Detta kan möjligen bero på, menar Kajonius 

(2006) att de pedagoger som gör bedömningen inte haft tillräckligt med tid att sätta sig in i 

LUS och vad de olika punkterna innebär, eller att punkterna 14, ”sökläser”(Allard, Rudqvist 

& Sundblad, 2001 s.80) och 16, ”läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i 

flera led” (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s.86) ter sig svåra att bedöma, speciellt bara 

efter en elevs högläsning. Allard och Askeljung (2003) motsäger inte att det finns en 

subjektivitet i bedömningen med LUS och hävdar att det krävs en god förståelse av 

analysverktyget och att bedömningar sker i samråd med andra pedagoger för att resultatet ska 

bli så rättvisande som möjligt. 

 

Komplement till Nya Lusboken (2003) tillkom just för att pedagogerna tolkar 

läsutvecklingsschemats punkter på olika sätt. Allard och Askeljung (2003) vill i boken 

förtydliga punkterna för att pedagogerna anses ha omedvetna föreställningar om innebörden 

av olika begrepp inom skolans värld. Det kan ses som en nedvärdering av duktiga och väl 

kompetenta pedagoger, samt att LUS eventuella brister tillskrivs de som använder 

analysverktyget, i stället för själva analysverktyget självt (Lundgren & Svennberg, 2005). 

Trots det anses LUS av forskare och pedagoger som ett klart och lättanvänt instrument, bara 

det används parallellt med kompletterande analysverktyg som upptäcker läs- och 

skrivsvårigheter. Det finns en viss risk i att enbart förlita sig på LUS, och det är viktigt att 

veta om dess begränsningar (Hedberg, 2002b). Myrberg (2002) påpekar dock att kompetensen 

hos pedagogerna är viktigare än valet av analysinstrument. När pedagoger konfronteras med 

ett nytt sätt att bedöma elevers läsutveckling, som på den aktuella skolan, är det viktigt att 
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pedagogerna är kritiska och hela tiden medvetet utvärderar analysverktyget och de metoder 

som använts i undervisningen.  

 

 

7.1.3 Perspektiv på LUS 

Enligt LUS utvecklas läsfunktionerna i samma spår som utvecklingen i den löpande 

läsningen. Efter min gjorda undersökning ser jag i stället två spår, dels den löpande läsningen, 

det vill säga läsförmågan och dels förmågan att läsa och följa en instruktion, alltså en 

läsfunktion. Enligt min undersökning följs dessa inte alltid åt. Flytande läsning är tydligen 

inte alltid nödvändig för att klara av att följa en arbetsbeskrivning i flera led. Anledningen till 

det anser jag är att det trots knackig läsning är möjligt att läsa en eller två meningar, till 

exempel i ett recept, och komma ihåg och förstå det som står i texten. Det till skillnad från en 

längre sammanhängande text där det krävs en säker avkodning och läsförståelse för att kunna 

ta till sig innehållet. Läsförståelsen försvinner lätt eftersom den knackiga läsningen tar lång 

tid och det är svårt att få ett sammanhang i den lästa texten (Arnqvist, 1993).  

 

Upplägget i två spår liknar mer kartläggningen av läsförmågan som används av författarna  

Lundberg och Herrlin (2003). I deras läsutvecklingsschema finns fem parallella spår och 

dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse (bilaga 15). Inom varje dimension finns ett antal faser som beskriver en normal 

läsutveckling, där varje fas är oberoende av varandra. Många elever följer inte faserna i den 

ordning som presenteras från ett och uppåt, utan kan mycket väl hoppa över en del eller vara 

tvungna att gå tillbaka till en viss fas och öva ytterligare för att kunna gå vidare. Detta skiljer 

sig från LUS, speciellt fas två, där eleven bör följa de olika stegen i läsutvecklingen. Det 

anses till exempel inte tänkbart att utföra punkt 16, att läsa och följa en instruktion eller en 

arbetsbeskrivning i flera led, utan att ha nått punkt 15 som avser flytande läsning eller att en 

elev som uppnått punkt 18 i LUS-schemat och lustläser, inte skulle klara av punkt 16 eftersom 

den ligger innan punkt 18 i LUS och bör ha mer läserfarenheter, enligt Allard, Rudqvist och 

Sundblad (2001). 
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7.1.4 Tankar kring resultatet 

Intresset för instruktionen eller arbetsbeskrivningen som ska följas och genomföras, eller 

vanan i det givna sammanhanget, spelar även det roll när det gäller att klara av 

arbetsuppgiften. Om en elev ofta vistas i köket med föräldrarna och hjälper till med 

matlagningen bidrar det naturligtvis till att underlätta arbetet och förståelsen på 

hemkunskapslektioner. Dessa elever ligger steget före dem som inte vistas i den situationen 

eller inte har intresse för matlagning och bakning. Det kan jämföras med barn som får den 

”litterära amningen” där språket och läsintresset tidigt uppmuntras (Björk & Liberg, 1996), 

och bidrar till bättre resultat på LUS. Antagandet kan även ha en betydelse när det gäller det 

speciella fallet, där de flesta elever bara läser köttbullar och inte hur de ska formas, eftersom 

alla vet hur köttbullar ska se ut. Trots det är eleven i fråga en av de få som läser och förstår 

arbetsbeskrivningen även om svag läsning är konstaterad. Allard och Askeljung (2003) 

hävdar dock att det är nödvändigt med förståelse för att klara av en arbetsbeskrivning eller 

instruktion. Det innebär att behärska totalbilden, alltså att först läsa hela instruktionen eller 

arbetsbeskrivningen, sortera texten och se hur den hänger ihop och till sist utföra handlingen 

utifrån en helhetsbild av uppgiften. Om sammanhanget till arbetsbeskrivningen är bekant bör 

eleven som uppnått punkt 15 enligt LUS klara av uppgiften. Min undersökning ger dock inte 

belägg för att det alltid är så i verkligheten. 

 

De fyra hemkunskapstillfällena är något annorlunda eftersom eleverna uppmanas att läsa och 

följa receptet noga på egen hand. Det klarar inte alla elever av, enligt min gjorda 

undersökning. Kanske kan det vara så att hemkunskapspedagogerna omedvetet ger eleverna 

instruktioner av olika slag så att eleverna snabbt har lärt sig att de inte behöver läsa och förstå 

receptet, utan att det är lättare att fråga och få svar från läraren ”Eleverna lär sig koden tack 

vare våra insatser, vilket inte är det samma som att de kan läsa instruktioner (däremot har de 

hört, fått förförståelsen och behöver därmed därmed inte ens läsa)” (Allard & Askeljung, 

2003, s.43).  

 

Anledningarna till misslyckanden i att läsa och följa ett recept i flera led är, som tidigare 

nämnts flera. Vidare kan även slarv, brist på koncentration, osäkerhet och ovilja i att läsa ett 

recept vara bidragande orsaker, detta trots att eleverna har haft hemkunskap på skolan i två år 

och med samma läromedel. De ska vara bekanta med termer och moment som är speciella för 

detta sammanhang, som Allard och Askeljung (2003) påpekar. Alltså bör eleverna i min 
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studie klara av att utföra en oprövad uppgift inom ramen för ett känt sammanhang (Allard & 

Askeljung, 2003). I resultatet syns att vissa termer, såsom ”nagga”, ”strimla”, ”grädda” och 

”bryna” som eleverna alltså bör vara bekanta med, inte är det i verkligheten. 

 

 

7.1.5 Avslutande tankar 

Undersökningen har bidragit till att reflekterande pedagogiska samtal har uppkommit om 

analysverktyget LUS och om läsning generellt på den aktuella skolan. Diskussioner har 

spontant kommit till stånd om tillförlitligheten i LUS och intresset för instrumentet har 

spridits bland pedagogerna på den aktuella skolan, vilket var ett av syftena med min studie. 

Skolans val att använda sig av båda kartläggningsinstrumenten, LUS och MG-kedjor 

(Kajonius, 2005) överensstämmer med Jacobson och Fylkings åsikter. De menar att det finns 

en risk i att bara förlita sig på LUS som kartläggningsinstrument. Enligt dem uppmärksammar 

LUS inte fonologiska problem, vilket barn med läs- och skrivsvårigheter ofta uppvisar 

(Hedberg, 2002b och c), vilket MG-kedjor upptäcker enligt Johansson (1999). 

 

De två hemkunskapspedagogerna har efter sitt deltagande i min undersökning insett att 

strukturerade observationer av elevens förmåga och kunskap inom ämnet borde ske 

regelbundet med alla elever, som ett underlag för att bedöma deras kunskaper och kunna ge 

rättvisa betyg och omdömen. Tanken har även väckts att kanske inte gå igenom recepten så 

noga och svara på så mycket frågor från eleverna, utan låta dem få lära sig att läsa och följa 

recept på egen hand. Bland pedagogerna i hemkunskap kommer även idén att sätta upp 

arbetsbeskrivningar när det gäller disk- och tvättmaskinen för att få eleverna att öva på 

uppgiften i punkt 16 i LUS och slippa en massa frågor om hur de ska göra.  

 

Min och även andras undersökningar visar att LUS inte är ett heltäckande analysverktyg, utan 

det finns tveksamheter om dess tillförlitlighet och är inte lösningen på alla problem när det 

gäller läsning, vilket Sundblad hävdar (2005). Användandet av LUS bidrar dock till att 

pedagogerna följer och fokuserar mer på elevers utveckling när det gäller läsning och vilka 

behov det finns gällande läsförmågan. Det är viktiga aspekter för pedagoger att ta med sig i 

vidare arbete med LUS. 
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7.1.6 Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning inom undersökningen av LUS tillförlitlighet skulle kunna vara 

att studera hur relationen med de andra läsfunktionerna i läsutvecklingsschemat förhåller sig 

till löpande läsning, alltså de två spår som jag ser i LUS. Det skulle kunna bidra till att min 

studie sätts i ett större perspektiv och kunna ge undersökningen större relevans, och man 

skulle kunna undersöka om mina teorier håller. 

 

Punkt 14 i läsutvecklingsschemat är en läsfunktion som innebär att eleven har förmåga att 

sökläsa, vilket i sin tur innebär att den snabbt kan hitta enstaka uppgifter i en löpande text. 

Eleven ska alltså klara av att sätta sig in i textens sammanhang utan att behöva läsa texten ord 

för ord. Bearbetningen av hela textinnehållet är i denna punkt inte nödvändig (Allard & 

Askeljung, 2003). Som tidigare nämnts motsvarar punkt 14 punkt 16 i det ursprungliga LUS-

schemat från 1981, alltså gamla 14 och 16 har bytt plats i den nya versionen (2001). Är punkt 

13, ”läser nästan flytande, fastnar bara ibland” (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001, s.78) 

tillräcklig läsförmåga för att klara av att sökläsa, eller krävs flytande läsning? 

 

Punkt 17 i LUS är ytterligare en läsfunktion där förmågan att läsa textremsan på tv, och 

därmed kunna förstå innehållet i en utländsk film eller naturprogram, är ett krav. Här handlar 

det om att hinna med att läsa en text som inte är beständig (Allard, Rudqvist & Sundblad, 

2001). Allard och Askeljung (2003) anser att det behövs en viss sorts läshastighet för att klara 

av uppgiften, framför allt att eleven behärskar flytande läsning. Författarna Allard och 

Askeljung (2003) säger vidare att det är skillnad mellan att se en textad film och ett 

faktaprogram. Det är möjligt att förstå handlingen i en film utan att läsa textremsan eftersom 

vanan att se film ger en god förförståelse. I ett faktaprogram är det nödvändigt att hinna med 

att läsa textremsan för att tillgodogöra sig innehållet av programmet. Är flytande läsning, 

punkt 15 i LUS, nödvändig för att hinna med att läsa textremsan, eller kan eleven använda sig 

av sökläsning där de inte läser ord för ord, men ändå kan sätta sig in i och förstå filmens eller 

programmets handling? 
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