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Förord

SKOLVERKET ERBJUDER BEDÖMNINGSSTÖD i olika ämnen, årskurser och skolformer 
som stöd för lärarens bedömning av elevens kunskaper. Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt att 
använda Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 i grundsärskolan samt Gilla Matematik  
i årskurs 1 i grundsärskolan.

Bedömningsstöden har tagits fram på uppdrag av regeringen för att ge ett tydligt och konkret 
stöd för uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling samt kunskaper i matematik. Ett av 
motiven till bestämmelserna om obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1 är att få syn på och där-
med få ett underlag för att utjämna skillnader mellan skolor i arbetet med kunskapsuppföljning.  

Huvudmannen har enligt skolförordningen (2011:185) skyldighet att använda bedömningsstöd 
i årskurs 1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. I ett systematiskt kvalitets-
arbete ingår att huvudmannen följer upp att bedömningsstöden används på skolenheterna och 
har rutiner för uppföljning av vad genomförandet har visat. Bedömningsstöden kan bidra till att 
ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan  
skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det kan vara  
underlag för åtgärder för att stärka elevernas kunskapsutveckling och att adekvat stöd sätts in  
vid behov. Mer att läsa om det systematiska kvalitetsarbetet finns i Skolverkets allmänna råd  
Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet samt i Planering och genomförande av undervisningen.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 i grundsärskolan är ett stöd för bedömning av 
elevers kunskaper utifrån kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Materialet är  
framtaget av Skolverket i nära samarbete med verksamma lärare i grundsärskolan, med Special-
pedagogiska skolmyndigheten samt med forskare vid Göteborgs och Stockholms universitet.   

Bedömningsstödet Gilla Matematik utgår från kursplanen i matematik. Materialet har utvecklats 
på uppdrag av Skolverket av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet.

Vår förhoppning är att bedömningsstöden ska vara ett stöd för lärare i uppföljning av elevens 
kunskaper under det första skolåret i grundsärskolan.

Stockholm i december 2016

Karin Hector-Stahre  Jenny Lindblom
Enhetschef  Undervisningsråd
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Inledning
Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk 
ska ge eleven möjlighet att utveckla de förmågor som 
beskrivs i kursplanernas syften. Dessa är bland annat 
att läsa och skriva. 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1  
i grundsärskolan ger läraren möjlighet att följa elevens 
läs- och skrivutveckling och är ett material som ingår 
som en del av den ordinarie undervisningen. Det 
är obligatoriskt att använda detta bedömningsstöd i 
årskurs 1. För grundsärskolan respektive grundskolan 
finns två olika bedömningsstöd i läs- och skrivutveck-
ling som båda är obligatoriska att använda i årskurs 
1 för sin skolform. Hänvisningar i det här materialet 
till bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling avser 
dock genomgående bedömningsstöd i grundsärskolan. 
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling är framtaget  
för att kunna användas parallellt med Skolverkets  
tidigare utgivna bedömningsstöd Gilla Läsa Skriva   
i årskurs 1–6 i grundsärskolan. Bedömningsstöd i  
läs- och skriutveckling tydliggör valda delar av inne-
hållet motsvarande observationspunkterna 1–3 i  
Gilla Läsa Skriva med elevuppgifter, lärarhandled-
ningar, sammanställningsblanketter och kommenterade 
elevsvar, men kan även användas separat. Den veten-
skapliga teoretiska bakgrund som Gilla Läsa Skriva 
utgår ifrån och som beskrivs där, är densamma för 
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1. 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1  
är avsett att användas för bedömning av elevers läs- och 
skrivkunskaper inom ämnena svenska och svenska som 
andraspråk enligt kursplanen. Bedömningsstödet är 
inte avsett att användas med elever inom inriktningen 
träningsskola. Vid kartläggning av en elevs språkliga 
förmågor, för att få fram ett av flera underlag inför 
beslut om eleven kan följa undervisningen i ämnena 
svenska alternativt svenska som andraspråk eller  
ämnesområdet kommunikation, hänvisas till Gilla  
Läsa Skriva.

Syfte 
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1  
är tänkt att vara ett stöd för lärarens fortsatta under-
visning och syftet är att

 ρ stödja lärarens bedömning av om en elev är i behov  
av extra anpassningar eller om en elev som har kommit 
längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare 
stimulans

 ρ följa upp elevens kunskaper i läs- och skrivutveckling  
i årskurs 1.

Lärare kan också med stöd av materialet upptäcka 
områden som den fortsatta undervisningen behöver 
fokusera på. I årskurs 1 kan det vara alltför tidigt att 
bedöma om elever riskerar att inte nå de kunskapskrav 
som gäller i årskurs 6. Men det finns ändå skäl att tidigt 
identifiera elever i behov av extra anpassningar, särskilt 
stöd eller ytterligare stimulans för att kunna följa upp 
detta i undervisningen.

Material
Bedömningsstödet består av denna övergripande 
lärarinformation, specifika lärarhandledningar till varje 
del av materialet, elevunderlag samt sammanställnings-
blanketter. 

Genomförande
Följ anvisningarna ”Förberedelser för läraren” som  
återfinns i lärarhandledningarna till Läsa och Skriva 
avstämning A–C.  

 ρ Vid varje avstämning framgår vad som avses att  
bedömas. Ett genomförande av en avstämning kan 
delas upp i flera olika tillfällen som beskrivs i lärarhand-
ledningarna. I handledningarna beskrivs även alterna-
tiva former av genomförande för att avstämningarna 
i så hög grad som möjligt ska anpassas till vad som 
lämpar sig för stunden och för den enskilde eleven. 

 ρ Ett tillfälle för genomförande har vid utprövningar visat 
sig ta cirka 5–15 minuter. Läraren kan dela upp varje 
avstämning i flera tillfällen och eventuellt under flera 
dagar om det lämpar sig bättre utifrån elevens behov. 
Eleven kan uttrycka sitt intresse eller ge sina bidrag på 
olika sätt med hjälp av kroppsspråk, teckenstöd, alter-
nativ kommunikation och/eller talspråk. Det måste 

Lärarinformation
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bedömas utifrån varje elevs individuella förutsättningar 
vad som är mest gångbart i olika situationer. 

 ρ Till stöd för bedömningen av elevens läs- och skrivut-
veckling finns olika sammanställningsblanketter, en för 
läsutveckling och en för skrivutveckling. Läraren mar-
kerar med kryss om eleven har visat det som beskrivs 
samt datum för genomförandet. Läraren har också 
möjlighet att ge en individuell kommentar vid varje 
punkt i respektive avstämningsdel. 

 ρ Om möjlighet finns och skolans policy tillåter så kan 
avstämningarna filmas i syfte att i ett senare skede 
kunna gå tillbaka till det inspelade materialet och 
gemensamt med kollegor genomföra bedömning. 
Sambedömning kan vara ett sätt att öka likvärdigheten 
i lärarnas bedömning. Sambedömning kan öka sam-
synen i lärares tolkningar av styrdokument och elev-
prestationer, genom att lärarna utvecklar en gemensam 
förståelse för kunskapskrav och kvaliteter i elevernas 
prestationer.

 ρ Efter genomförd avstämning kan läraren reflektera över 
om innehåll, material och uppgift var relevanta i rela-
tion till den undervisning eleven tagit del av.  
Att innehållet finns i ett sammanhang är viktigt, och 
eleverna ska i undervisningen ha getts möjlighet att 
pröva liknande uppgifter som används i bedömnings-
stödet. Till stöd finns en sammanställningsblankett där 
läraren kan beskriva sina iakttagelser och hur den fort-

satta undervisningen kan formas med utgångspunkt  
i var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. 
I Gilla Läsa Skriva erbjuds konkreta förslag till fortsatt 
undervisning. För elever som har kommit längre i sin 
läs- och skrivutveckling än vad som kan prövas med 
avstämning A–C i detta bedömningsstöd, hänvisas 
läraren till att använda Gilla Läsa Skriva, observations-
punkt 4–10.

 ρ Till avstämningarna finns olika underlag framtagna.  
På underlag med ordbilder eller symboler finns för-
utom ord, bilder och symboler även tomma rutor. Där 
kan läraren fylla i elevens namn och andra relevanta ord 
och symboler från närmiljön, t.ex. namn på bekanta 
personer, figurer, och logotyper. Med relevanta ord-
bilder avses i detta fall sådana ordbilder och symboler 
som det är rimligt att eleverna har erfarenhet av och 
som innehållsligt är meningsbärande för eleverna.  
De förtryckta ord, bilder och symboler som förekom-
mer på underlagen A–C har visat sig relevanta för 
elever vid utprövningar. Vid behov kan bilderna klippas 
isär och introduceras en i taget.

 ρ Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1  
i grundsärskolan innehåller konkreta uppgifter använd-
bara i undervisningen. För elever i grundsärskolan 
spelar relation och sammanhang stor roll för vilken 
respons eleven ger. Därför anges för vissa avstämningar 
att läraren själv ska ta fram en för eleven meningsfull 

Genomförande
Börja med att genomföra avstämning A (som 
motsvarar den första observationspunkten i 
Gilla Läsa Skriva). Denna avstämning avser både 
läs- och skrivutveckling. Följ anvisningarna i 
materialet. 

Genomför därefter avstämning B och/eller 
avstämning C LÄSA och avstämning B och/
eller avstämning C SKRIVA med eleven. Välj 
den avstämning B/C, som motsvarar elevens 
kunskapsnivå. Om det blir för svårt för eleven, 
gå inte vidare till nästa avstämning. 

Notera elevens resultat i sammanställnings- 
blanketten.

Avstämning A
LÄSA & SKRIVA

Avstämning B

SKRIVA

Avstämning B

LÄSA

Avstämning C

SKRIVA

Avstämning C

LÄSA
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elevnära berättelse eller faktatext med en svårighetsgrad 
som passar eleven. Vid utprövningar av uppgifter har 
utdrag ur följande litteratur använts: ”Petter och hans 
fyra getter” av E. Norelius, ”Hattstugan” av E. Beskow, 
”Pelle på planetfärd” av J. Lööf, serieböcker om  
”Ebba” av A. Rehn och G. Billeson eller ”Bockarna 
Bruse” (folksaga). Läraren kan välja annan litteratur 
men exemplen finns med för att läraren utifrån dem 
ska kunna hitta texter på lagom nivå för eleven.

För flerspråkiga elever och elever som följer kursplanen 
i svenska som andraspråk är det viktigt att bedömning-
en av läs- och skrivutvecklingen koncentreras kring om 
eleven kan läsa, skriva och kommunicera om innehåll 
utan krav på språklig korrekthet. I detta bedömnings-
stöd har vi valt att inte ta med separata avstämnings-
punkter för elever som följer kursplanen i svenska som 
andraspråk. 

Uppföljning av elevens  
läs- och skrivutveckling
För att kunna följa elevens utveckling rekommenderas 
att sammanställningsblanketterna följer eleven genom 
årskurs 1 eller tills samtliga avstämningspunkter upp-
nåtts. De kan dels användas som stöd för en summativ 
bedömning om var eleven befinner sig i sin läs- och 
skrivutveckling vid en viss tidpunkt, dels som underlag 
för formativ bedömning vilken kan ligga till grund 
för lärarens fortsatta undervisning. Sammanställnings-
blanketterna kan även användas vid återkoppling till 
elever och vårdnadshavare. 

Progression och elevsvar
I kunskapskraven i årskurs 6 till kursplanerna för 
svenska och svenska som andraspråk är medverka och 
bidra värdeord. Eftersom det finns ett stort avstånd 
mellan vad som ska bedömas utifrån kunskapskraven 
i årskurs 6 och vad som avses att bedömas i årskurs 1, 
görs en uttolkning av värdeorden i bedömningsstödet 
och vad de kan innebära i årskurs 1. Progression i  
läs- och skrivutveckling följer den beskrivning som 
återfinns i bedömningsstödet Gilla Läsa Skriva. Att vara 
i språkliga verksamheter som läsande och skrivande rör 
allt från att visa intresse till att bidra till det som sker 
i dessa verksamheter. Eleven kan uttrycka sitt intresse 
eller ge sina bidrag på olika sätt med hjälp av kropps-
språk, teckenstöd, alternativ kommunikation och/eller 

talspråk. Det måste avgöras på individnivå vad som är 
mest gångbart i olika situationer. Men en strävan är 
att eleverna så långt som möjligt ska ges möjlighet att 
utvecklas så att de i årskurs 6 kan använda talspråk och 
vid behov komplettera med teckenstöd, eller teck-
enspråk. Skolverket har i Gilla Läsa Skriva beskrivit 
progressionen utifrån begreppen medverka och bidra.  

Nedan följer en kort beskrivning av progressionen 
och till varje steg följer elevsvar från årskurs 1. Elevsvar 
omfattar här all slags kommunikation såsom exempel-
vis kroppsspråk, teckenstöd, alternativ kommunikation 
och/eller talspråk.

   VISA INTRESSE  –  DELTA   –  MEDVERKA OCH BIDRA

Visa intresse
Ett första steg i att vara med i en språklig verksamhet 
och skapa mening är att visa intresse. Det kan ske på 
många olika sätt och ska bedömas från elev till elev 
genom den kännedom läraren har om den enskilde 
elevens sätt att uttrycka ett intresse för något. Det kan 
exempelvis noteras genom blickbeteende, kroppshåll-
ning eller annat som är typiskt för elevens sätt att visa 
intresse. 

Att visa intresse kan ske genom olika former av kom-
munikation. Begreppet kommunikation omfattar här 
såväl tal, kroppsrörelser och gester som andra sätt  
att kommunicera exempelvis med tecken eller med 
bilder. För många elever är alternativ nödvändigt för  
kommunikation, såsom Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation AKK samt även TAKK det vill säga 
Tecken som AKK, vilket är en metod att stödja kommu-
nikation.

Här följer en lärares beskrivning av hur en elev visat 
intresse vid en avstämning med ordbilder och symboler:

”Eleven pekade på rätt ordbild när jag hade sagt och tecknat 
ett ord. Eleven log och visade sitt intresse när han pekade på 
vissa av ordbilderna.”

Kommentar: Eleven svarar här genom att peka och le 
och visar därmed ordbildskännedom. Detta kan också 
vara ett tecken på läsförmåga i det fall eleven relaterar 
ordbilderna till något som eleven är intresserad av och 
har en positiv erfarenhet av. Detta bedöms i exemplet  
ovan utifrån den kännedom läraren har om den  
enskilde eleven.
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Delta
Ett nästa steg i meningsskapandet är att delta i verk-
samheten. Det innebär att eleven utöver att visa intresse 
för aktiviteten, kan svara på starkt styrda uppmaningar 
och frågor som ”Räven är ett djur, eller hur?” Att en 
uppmaning eller fråga är starkt styrd innebär att det 
framgår tydligt av uppmaningen eller frågan vilket 
gensvar som förväntas. 

Att delta kan ske genom olika former av kommuni-
kation utifrån den enskilde elevens sätt att uttrycka sig. 
Även om det tydligt framgår av en starkt styrd uppma-
ning eller fråga vilket gensvar som förväntas kan eleven 
ändå göra sin egen tolkning och ge ett annat svar än det 
som förväntas. Läraren behöver då avgöra om elevens 
svar i den aktuella situationen är relevant vid bedöm-
ningen av elevens läs- och skrivutveckling.

Här följer en lärares beskrivning av hur en elev har 
börjat visa deltagande vid en avstämning med ordbilder 
och symboler, där läraren har fyllt på underlaget med 
för eleven relevanta bilder:

”Jag sa: Ge mig bilden på en glad gubbe. Eleven gav mig rätt 
bild och härmade vissa ord som jag sa. Jag frågade om eleven 
tyckte om något av det som fanns på bilderna men jag fick 
inget ytterligare gensvar. Jag fick heller inget gensvar om 
något av det som fanns på bilderna i klassrummet och om 
eleven hade sett liknande bilder förut.”

Kommentar: Eleven svarar här på en starkt styrd uppma-
ning genom att ge rätt bild. Även om frågor inte besvaras 
vid detta tillfälle så visas ett deltagande genom den 
enskilde elevens sätt att uttrycka sig. En elev med  
exempelvis språkproblematik kanske kan läsa text men 
inte svara på frågor eller uppmaningar. För att kunna 
bedöma om eleven visar intresse och/eller deltar behövs 
ytterligare bedömningstillfällen i elevnära undervisnings-
situationer där det finns utrymme för stöd till eleven. 
Elever kan som stöd vid bedömningstillfällen erbjudas 
flera olika kommunikationssätt1 som kompletterar 
varandra, vilket ger förutsättningar för en fungerande 
kommunikation i olika situationer. I detta exempel 
erbjuds inte tillräckliga möjligheter för eleven att visa 
sin förståelse. Exemplet ger heller inte läraren tillräckligt 
underlag för att kunna bedöma om eleven deltar.

1. Alternativa kommunikationsformer såsom TAKK och  
kommunikationsformer som går under den allmänt  
vedertagna beteckningen AKK.

Här följer en annan lärares beskrivning av hur en elev 
har visat deltagande vid avstämning B med en berättelse:

”Eleven svarade på frågor om bilder i boken, till exempel 
Vilken färg har Totte på sin mössa?”

Kommentar: Eleven svarar här på starkt styrda frågor 
och tar hjälp av bilder som stöd genom att exempelvis 
svara en färg. Eleven deltar på detta sätt i samtal om 
innehållet i berättelsen.

Medverka och bidra
Att medverka och bidra innebär att eleven förutom att 
kunna delta enligt föregående exempel också kan svara 
på svagt styrda uppmaningar och frågor samt börjar ta 
egna initiativ.

Här följer en lärares beskrivning av hur en elev har 
visat medverkan vid avstämning C med en berättelse:

”Eleven medverkade i samtal om texten och handling och 
sa till exempel ”Petter blir ledsen för att trollet åt upp hans 
getter”.

Kommentar: Här beskrivs hur eleven har skapat  
mening i mötet med texten och har förstått innehållet 
i den. Elevens läsförståelse blir synlig genom textsamtal 
som läraren och eleven har fört i anslutning till själva 
läsandet. Elevens svar tyder på språklig och kognitiv 
kompetens. Nästa steg kan vara att samtala om innehåll 
i olika slags texter och anknyta till elevens egna  
erfarenheter. Frågor om innehållet som kräver mer 
utvecklade svar kan fortsättningsvis ställas. Eleven  
kan även uppmuntras att leda läsandet vid lärarens 
högläsning genom att peka på texten, läsa orden och 
samtidigt peka på dem för att visa läsriktningen.

Här följer en annan lärares beskrivning av hur elever 
har visat att de medverkar och bidrar:

”Eleverna var aktiva i alla moment genom att titta på  
bilderna och prata om vad de såg. De pratade gärna om 
bilderna i boken vi läste. De kunde följa med i handlingen 
när jag  läste och några kunde läsa ordbilder när jag var  
tyst. De kunde svara på öppna frågor och en elev kunde 
återberätta sagan.”

Kommentar: Eleverna svarar här på svagt styrda frågor 
vilket innebär att det inte framgår tydligt av uppma-
ningar eller frågor vilket gensvar som förväntas. Bild 
och text har i detta exempel introducerats för flera 
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elever samtidigt och även det efterföljande textsam-
talet har skett i ett gemensamt meningsskapande lärare 
och elever emellan. Exemplet visar på ett begynnande 
läskunnande – ”några kunde läsa ordbilder”. Bedöm-
ningen av elevernas medverkan och bidrag ska note-
ras för varje enskild elev vilket läraren behöver vara 
uppmärksam på. För att underlätta bedömning vid 
gruppaktiviteter kan förslagsvis flera lärare hjälpas åt  
eller så kan den aktuella situationen filmas för att lära-
ren i efterhand ska kunna notera vad som visats.  

Relationen till Gilla Läsa Skriva
Skolverkets tidigare utgivna bedömningsstöd Gilla Läsa 
Skriva är ett stöd för lärarens bedömning i svenska och 
svenska som andraspråk i årskurs 1-6 i grundsärskolan. 
Det är ett redskap för lärare och elever som tydliggör 
progressionen i elevernas läs- och skrivutveckling.  
Gilla Läsa Skriva är grundat i forskning och ger ett 
kvalitativt stöd i det kollegiala arbetet med bedömning 
i skolan. I Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i 
årskurs 1 används valda delar av innehållet motsvarande 
observationspunkterna 1–3 i Gilla Läsa Skriva. En 
analys av elevsvaren kan utgöra grund för det kollegiala 
lärandet tillsammans med kollegor. Flera aspekter av 
elevers skriftspråkutveckling förtydligas och beskrivs i 
Gilla Läsa Skriva och där erbjuds även konkreta förslag 
till fortsatt undervisning utifrån vad bedömning har 
visat. Merparten av de föreslagna bedömningsaktivite-
terna i bedömningsstödet är hämtade ur undervisnings-
förslagen rörande motsvarande observationspunkt i 
Gilla Läsa Skriva.

Bedömning av elevens kunskapsutveckling är 
relaterad till vad undervisningen gjort det möjligt för 
eleverna att utveckla. Med Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling i årskurs 1 i grundsärskolan sker bedöm-
ning genom observationer och i ömsesidiga möten i 
gemensamma meningsfulla aktiviteter där det finns ut-
rymme för eleven att visa sin kunskap och utveckling. 
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