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Motiv till bestämmelserna 
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En film om bedömningsstöden 

https://youtu.be/KI-71mibrwM
https://youtu.be/KI-71mibrwM


Läs- och skrivutveckling (Svenska) 
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1. Syftet är 

• Att följa upp elevens kunskaper i läs- och 

skrivutveckling i åk 1–3, obligatoriskt i åk 1 

 

• Att hjälpa lärare tidigt upptäcka elever som är i 

behov av stöd eller av ytterligare stimulans 

 

• Att lärare kan upptäcka utvecklingsområden i sin 

undervisning och områden som den fortsatta 

undervisningen i klassen behöver fokusera på 
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2. Materialet i punktform 

Meningen är att materialet bakas in i den ordinarie 
undervisningen. 

 

På Bedömningsportalen finns:  

• Lärarhandledningar  

• Material till bedömningarna ”Läsa” och ”Skriva” 

• Sammanställningsblanketter  

• Exempel av elevuppläsningar och elevtexter  

• Exempel av analyser  

 

Information och en film om bedömningsmaterialet för läs- 
och skrivutveckling 
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https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/information
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak


3. Genomförande 

Följer principen i den reviderade ”Nya språket lyfter!”. Avstämningarna är 
relaterade till kunskapskrav som minst ska uppnås: 

Avstämning A  Motsvarar kunskapskrav som minst ska uppnås under åk 1 

Avstämning B  Motsvarar färdigheter som eleverna minst ska ha i slutet av åk 2  

Avstämning C  Motsvarar färdigheter som eleverna minst ska ha i under 
hösttermin åk 3 

 

Åk 1, avstämningar A för läsa och skriva (obligatorisk, tidsåtgång per 
elev ca 15 min – 20 min) 

• Minst två avstämningar per område, varav den sista i slutet av VT 

Åk 2, avstämningar B för läsa och skriva 

• Minst två avstämningar per område, varav den sista i slutet av VT 

Åk 3, Avstämningar C för läsa och skriva 

• Ett avstämningstillfälle per område i slutet av HT 

• Nationella provet VT 
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http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak/nya-spraket-lyfter-folj-elevens-sprakutveckling-1.196607


Utförs individuellt med varje elev 

  

• Avstämning A: bokstäver, ord, läsning, lärarens 

högläsning 

• Avstämning B: läsning av berättande text  

• Avstämning C: läsning av berättande och 

beskrivande text 
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4. Läsa 
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3. Läsa 
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4. Läsa 



5. Skriva 

Kan genomföras i helklass 

  

• Avstämning A-C: Skriva en berättande text 

utifrån en bild eller en rubrik 

• Avstämning C: Skriva en beskrivande text utifrån 

läst text och stödord  
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5. Skriva 
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5. Skriva 



Taluppfattning (Matematik) 



1. Syftet är 

• Att tidigt identifiera elever som visar vanliga 
missuppfattningar och begreppsliga svårigheter  

 

• Att tidigt identifiera elever som har kommit långt i 
sin matematiska utveckling och behöver 
utmaningar 

 

• Att lärare kan upptäcka utvecklingsområden i sin 
undervisning och områden som den fortsatta 
undervisningen i klassen behöver fokusera på 
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2. Materialet i punktform 

• Meningen är att materialet bakas in i den ordinarie 
undervisningen. 

• Stödmaterialet riktar sig till åk 1-3 

 

På Bedömningsportalen finns:  
• Lärarinformation, handledning  

• Muntliga och skriftliga uppgifter 

• Exempel på elevsvar för skriftliga uppgifter 

• Facit till skriftliga uppgifter  

• Sammanställningsblanketter 

 

Information och en film om bedömningsmaterialet för 
taluppfattning 
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https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrmat01_1-3/information
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik


3. Genomförande 
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Materialet är kopplat till Bedömning för lärande i matematik 

 

Åk 1 (Obligatorisk) 

• HT: Muntliga uppgifter (genomförs enskilt med elever, tidsåtgång ca 15-30 

min/elev) 

• VT: Muntliga uppgifter (utförs enskilt med elever, tidsåtgång ca 15-30 min) 

och skriftliga uppgifter (utförs i helklass eller i grupp) 

ÅK 2 

• VT: Muntliga uppgifter (utförs enskilt med elever, tidsåtgång ca 15-30 min) 

och skriftliga uppgifter (utförs i helklass eller i grupp) 

ÅK 3 

• HT: Skriftliga uppgifter (kommer till HT16) 

• VT: Nationella provet 

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/for-larande-1.196206


4. Muntliga uppgifter 

• Talraden  

• Talens grannar  

• Namnge tal  

• Koppla antal till siffra  

• Minskning/skillnad  

• Uppdelning av tal  

• Fler/färre  

• Hälften/skillnad  

• Antalskonstans/godtycklig ordning  

• Uppskatta en mängd (subitisering) 
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4. Muntliga uppgifter 

Muntliga uppgifter HT åk 1 
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4. Muntliga uppgifter 



5. Skriftliga uppgifter 

• Storleksordna tal  

• Fortsätta en talföljd  

• Sätta ut tal på en tallinje  

• Lösa uppgifter i addition och subtraktion  

• Lösa textproblem  

• Förstå likhetstecknets betydelse  
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5. Skriftliga uppgifter 
Exempel av uppgifter 
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5. Skriftliga uppgifter 
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5. Skriftliga uppgifter 
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Ansvarsfördelning 

Huvudman – Rektor – Lärare  
• Skolverket rekommenderar att det är läraren som 

ansvarar för undervisning i berörda ämnet som genomför 

bedömningen 

• Följer upp elevernas kunskapsutveckling både i klass 

och individnivå i dialog med arbetslag och med 

skolledning 

• Utvecklar och planerar undervisningen utifrån elevernas 

behov av stöd samt behov av ledning och stimulans 
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Ansvarsfördelning 

Huvudman – Rektor – Lärare  
• Följer upp resultaten tillsammans med lärare 

• Har dialog med huvudmannen om verksamhetens 

förutsättningar och behov av resurser 

• Skapar förutsättningar för lärare att genomföra 

bedömningarna och kollegial samverkan mellan lärare 

för att analysera och utveckla undervisningen 

• Följer upp kvaliteten i undervisningen och stödjer lärare 

att utveckla undervisningen så att den gynnar elevernas 

kunskapsutveckling 
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Ansvarsfördelning 

Huvudman – Rektor – Lärare  
• Följer upp att bedömningsstödet används på varje enhet 

på ett sätt som stärker elevernas kunskapsutveckling. 

• Följer upp att enheterna erbjuder adekvat ledning och 

stimulans samt stöd till de elever som är i behov av det. 

• Följer upp och fördelar resurserna mellan skolenheterna 

för att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet. 

• Inget lagkrav till rapportering av resultat till Skolverket 

eller till huvudman 

Information till huvudmannen 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.246616!/Menu/article/attachment/Presentation till webb huvudm%C3%A4n_160225.pdf


Skolans strategi 
Att fundera på 
• Inloggningar till bedömningsportalen  

• Tid för undervisande lärare att bedöma  

• Tid för gemensamma tolkningar i arbetslagen  

• Hur använder vi bedömningen i undervisningen?  

• Hur går vi vidare om eleverna inte når väntad avstämning?  

• Hur går vi vidare om eleverna når alla punkter i 
avstämningen?  

• Hur kan man frigöra tid till genomförandet av bedömningarna? 

• Kan andra bedömningsmaterial plockas bort?  

• Hur följs resultatet upp? (rektor, lärare) 
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Källor 

• Skolverkets hemsida, bedömningsstöd 

• Skolverkets bedömningsportal 

• Skolverkets presentation 2016-04-14 

• Presentation av materialet (Skolverket, Uppsala 

universitet och Prim-gruppen) 2016-06-14 

• Stödmaterial: Kvalitetsarbete i praktiken 

• Allmänna råd med kommentarer: Systematiskt 

kvalitetsarbete - för skolväsendet 
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http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/
https://bp.skolverket.se/web/thv/start
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3381.pdf?k%3D3381
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2901.pdf?k%3D2901
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2901.pdf?k%3D2901
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2901.pdf?k%3D2901
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2901.pdf?k%3D2901
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2901.pdf?k%3D2901


Kontaktinformation 

• Skolverket 

– Projektledare Jenny Lindblom: jenny.lindblom@skolverket.se  

• Läs- och skrivutveckling 

– Birgitta Mark: birgitta.mark@nordiska.uu.se  

– Maria Blomgren: maria.blomgren@nordiska.uu.se  

• Taluppfattning 

– Anette Skytt: anette.skytt@mnd.su.se 

– Yvonne Franzon: yvonne.franzon@mnd.su.se  

• SPEC Danderyd 

– Aleksi Wisth: aleksi.wisth@danderyd.se eller 08-568 910 94 
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