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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med studien var att undersöka lärares och specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med 

standardiserade screeningtester i grundskolan, hur testerna analyseras och resultaten följs upp för de 

elever som får låga resultat. Studien har en kvalitativ ansats där intervjuer användes för att samla in 

data. Materialet analyserades därefter tematiskt. Resultatet visar att många av de deltagande lärarna 

och specialpedagogerna regelbundet använder sig av standardiserade screeningtest. Testerna bedöms 

som tillförlitliga och deltagarna upplever att de kan upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter som 

annars skulle kunna missas i den dagliga verksamheten. Resultaten av testerna behöver dock alltid 

kompletteras med ytterligare information när elevers sammanlagda förmågor ska bedömas. Denna 

aspekt gäller särskilt standardiserade screeningtesters förmåga att mäta språkförmågan hos elever med 

svenska som andraspråk. Deltagarna i studien uttrycker även ett behov av tillgång till mer uppdaterade 

screeningtester eftersom texter, ord och begrepp i vissa fall upplevs som omoderna. Dessutom uttrycks 

en önskan om mer rättvisande screeningtester för elever med svenska som andraspråk. 

Sammanfattningsvis bedöms att standardiserade screeningtester kan ge bra information om både 

elevernas svårigheter samt deras behov av stöd. Detta förutsätter dock att de som ska analysera eller ta 

del av testresultaten är insatta i vad testen mäter - och vad de inte mäter.  
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Förord 

Stockholm 2017-04-16 

  

Med detta arbete lägger vi nu ett och ett halvt års studier till speciallärare med inriktning 

språk, läs- och skrivning bakom oss. Det har varit en utmanande och lärorik process. Vi har 

båda varit delaktiga i alla delar av undersökningen från första idén till insamlandet av data, 

bearbetning och sammanställning.  

  

Vår titel “Språk tar tid” är ett citat från en av de intervjuade specialpedagogerna i vår studie:” 

Titeln syftar dessutom på forskaren Cummins, som menar att “[d]et finns en tendens att 

glömma att språkinlärning tar tid och att man i processen inte är framme vid målet (...)” 

(1996).  

  

Vi vill först och främst framföra vårt varma tack till alla deltagare som har gjort det möjligt 

för oss att genomföra vår undersökning och som delat med sig av sin tid och sitt engagemang.  

  

Vi vill också rikta ett stort tack till Eva Berglund på Specialpedagogiska Institutionen vid 

Stockholms Universitet, som med stort tålamod och kunskap handlett oss under hela 

processen. 

  

Stort tack till våra familjer som har stått ut med våra långa telefonsamtal och skrivarstunder. 

  

Slutligen vill vi även uttrycka stor tacksamhet till våra studiekamrater, lärarkollegor och 

elever för inspiration och hejarop. Det är ni som är vår drivkraft. 
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Inledning 

Barns och ungdomars förutsättningar för språkutveckling är mycket olika. Eftersom Sverige 

är ett kulturellt och språkligt heterogent land så möter en del barn majoritetsspråket i vardagen 

i hemmet, medan andra möter majoritetsspråket först i samband med att barnet börjar i 

förskola eller skola. En del barn och ungdomar medverkar aktivt i diskussioner och samtal 

medan andra inte ges samma möjligheter till språkligt utrymme i skolan. Ytterligare andra 

barn har olika typer av funktionsnedsättningar vilket ibland kan påverka deras språkliga 

utveckling. Förskolan och skolan har en central roll i att bemöta alla dessa grupper av barn 

och ungdomar på bästa möjliga sätt (Bjar & Liberg, 2010).  

  

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2014) visar att nära 40 % av alla elever i 

grundskolan får specialpedagogiska insatser någon gång under sin skoltid. Den vanligaste 

anledningen till dessa insatser är enligt SBU behov av olika former av anpassningar och 

särskilt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i de lägre åldrarna. Det saknas enligt 

rapporten statistik över dessa elever, men behoven antas vara stora. Trots att många elever får 

hjälp är det ändå många som inte får sin undervisning anpassad i tillräckligt stor utsträckning 

för att de ska kunna uppnå kunskapskraven. Rapporten visar att det är vanligt med en attityd 

av att “vänta och se”. Detta menar Fischbein (2009) är en vanlig situation för elever i behov 

av särskilt stöd. Skolan intygar att barnet kommer att mogna och då kommer allt ordna sig. 

Vanligt var också att skolan ansåg att barnet behövde en dyslexidiagnos för att få 

specialpedagogiskt stöd.   

  

SBU-rapporten (2014) visar även på att stora skyddsfaktorer mot läs- och skrivsvårigheter 

bland annat är lärarnas kompetens samt skolornas rutiner för kartläggning. De skolor som 

lyckas bäst är där anpassningarna följs upp regelbundet. Kartläggning och uppföljningen kan 

vara en integrerad del av undervisningen och genomföras med hjälp av systematiska verktyg 

och metoder. De flesta skolorna i undersökningen, 4 av 5, använde exempelvis olika typer av 

tester och kartläggningar för att följa elevernas kunskapsutveckling.  

  

Enligt Myrberg (2007) genomför många skolor standardiserade screeningtest av eleverna 

varje skolår från och med förskoleklassen. Dessa tester menar Myrberg kan vara till stöd när 

det gäller fortsatta utredningar på individnivå och även för att utvärdera insatser. 
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Förutsättningen är att testerna ingår i en samlad bedömning tillsammans med till exempel 

autentiska elevexempel och lärarens informella observationer och att resultaten av testerna 

bevaras och analyseras på individnivå. Myrberg menar att det är viktigt att i god tid fånga upp 

de elever som visar svårigheter. 

Introduktion 

I vår introduktion kommer vi bland annat att presentera begrepp, teorier och tidigare 

forskning avseende språk-, läs- och skrivförmåga, samt olika typer av bedömning för både 

elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk.   

  

Standardiserade screeningtester är ett vanligt diagnosinstrument avseende läsning och 

skrivning i dagens grundskolor. Dessa tester är tänkta att visa hur elever ligger till på 

gruppnivå, men de används ofta till att diagnostisera enskilda elever. I vissa fall ligger 

beslutet om att genomföra standardiserade screeningtester på skolnivå och i vissa fall på 

kommunal nivå medan enskilda skolor och lärare har som uppgift att genomföra dem 

(Backman & Sennevall, 2016; Korp, 2011). Ett standardiserat screeningtest som är ganska 

utbrett och välkänt i Sverige är DLS (Diagnos för läsning och skrivning) av Järpsten och 

Taube (2010). För åk 4-6 administreras proven tre gånger om året. Provresultaten presenteras 

med medelvärde och standardavvikelse. Råpoängen omvandlas till värden på en Stanineskala 

som bygger på en normalfördelningskurva med skalsteg från 1-9, där resultat mellan 4 och 6 

anses ligga inom normalvariationen. Totalt 23 % av de lägsta provresultaten ligger inom 

skalsteg 1-3 och de eleverna bör enligt handledningen följas upp (Järpsten & Taube, 2010).  

  

Fischbein (2009) menar att pedagogiska insatser många gånger är otillräckligt kopplade till de 

instrument som används för att ta reda på hur barnet läser. Fischbein refererar till forskning 

som framhåller nödvändigheten av att kontinuerligt följa upp barns resultat och att lärare och 

skolor bör använda sig av både standardiserade screeningtest och utvecklingsscheman. 

Avsikten är att följa det enskilda barnet för att upptäcka om några barn faller utanför ramen.  

 

Bjar (2009) anser också att det är betydelsefullt att kartlägga elevers läs- och skrivkompetens. 

Det är viktigt med uppföljningarna eftersom det innebär en garanti för att barn med någon 



 

 

3 

form av svårighet inte lämnas oupptäckta. För att bedöma tillvägagångssättet vid kartläggning 

och uppföljning krävs dock en medvetenhet om valet man gör eftersom valet mellan 

kvantitativa och kvalitativa bedömningsinstrument kan ses som  ett ställningstagande. Bjar 

visar att det under de första åren i grundskolan är vanligt att lärare har en holistisk syn i det 

vardagliga arbetet med eleverna och i större utsträckning använder sig av kvalitativa 

bedömningsmetoder för kartläggning (2009).   

 

Kvantitativa kartläggningar - även kallade summativa - redovisas ofta i poäng. Bedömningar 

genomförs ofta i anslutning till ett avslut på en kurs eller ett arbetsområde, och är på så sätt 

ofta en efterhandsbedömning. Den formativa bedömningen - även kallad kvalitativ 

bedömning - utmärks däremot av att den genomförs kontinuerligt och därigenom följer 

elevens lärande. Den formativa bedömningen kan lyfta fram komplexiteten i lärandet. Den 

kan ligga som underlag för en utvärdering av elevens kunnande samtidigt som det är en 

möjlighet för läraren att reflektera över undervisningens upplägg och genomförande (Bjar, 

2009). Den formativa bedömningen fick ett stort genomslag i den svenska skolan i och med 

att den senaste läroplanen (Skolverket, 2011) introducerades. Den formativa bedömningens 

betydelse för lärandet beskrivs i artiklar av bland annat Black och Dylan (2009) samt Hattie 

och Timperly (2007). 

Språk-, läs- och skrivförmåga 

Grunden till all läs- och skrivförmåga är den språkliga förmågan. Språkutvecklingen kan 

enligt det sociokulturella perspektivet förstås som att man deltar och bidrar aktivt i allt fler 

situationer (Liberg, 2007). ”Barn lär sig att språka och skapa mening genom att umgås i 

språket tillsammans med andra” (Liberg, 2010, s. 77). Genom samtal deltar även små barn i 

en social och språklig process och redan små barn kan använda språket till att beskriva, 

berätta, argumentera och förklara. (Liberg, 2007). Dock är små barns samtal ofta 

kontextberoende, det vill säga situationsberoende. Med stigande ålder utökas de språkliga 

sammanhangen och kontakten med nya människor, vilket i sin tur ökar betydelsen av 

tydlighet för att kunna bli förstådd oavsett situation (Liberg, 2010). När barnet börjar i skolan 

ställs det med stigande ålder allt större krav på att eleven ska kunna berätta och skriva mer 

oberoende av kontext (Bjar, 2010). Drivkraften för att använda sig av språket grundar sig i en 

känsla av meningsfullhet och delaktighet (Liberg, 2007). 
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Även om inlärning av språkljud, skrivtecken och avkodning kan ses som enskilda 

färdigheter som kan tränas separat, så visar relativt enstämmig forskning att inlärningen 

blir mer verkningsfull om de färdigheter som ska läras in är integrerade i meningsfulla 

helheter. Det är också viktigt att inlärningen sker i ett funktionellt sammanhang, så att man 

lär sig att läsa för att uppleva något, för att förstå något eller för att få veta något och att 

man lär sig att skriva för att berätta något för någon (Frykholm, 2007, s. 103). 

 

När det gäller läsning menar läsforskaren Westlund (2009) att man bör skilja på läsförmåga 

och läsförståelse. Läsförmågan hör ihop med vilka strategier vi använder vid olika typer av 

texter. Att läsa en roman är inte detsamma som att läsa en naturvetenskaplig text. Förutom att 

texttyper skiljer sig åt, så gör även elevers individuella läsprofiler det och elever i samma 

klass behöver olika typer av stöd för att utveckla sin läsförmåga. Dyrvold (2016) visar i sin 

avhandling att förmågan att lösa uppgifter i matematik även hör nära samman med 

läsförmågan. Det är därför av stor vikt att skolan arbetar diagnostiskt och följer elevernas 

utveckling för att kunna sätta in insatser, till exempel i form av speciallärarhjälp.  

För att på ett enkelt sätt förklara vad läsning och läsförmåga innebär har Gough och Tunmer 

(1986) tagit fram en modell som kallas The Simple View of Reading. Enligt formeln L= A x 

F kan läsförmågan beskrivas genom att L står för läsning, A för avkodning och F för 

förståelse. A och F måste enligt formeln vara större än 0 för att läsningen ska fungera. Gough 

och Tunmer menar att det inte räcker med avkodning för att kunna läsa, men att avkodning är 

ett nödvändigt steg mot förståelse av det lästa (1986).  

  

Enligt Herkner är det av vikt att ordavkodningen automatiseras under de tre första åren i 

skolan (2011). Att ha en god språkförmåga och att ha en språklig medvetenhet är olika saker. 

Språklig förmåga hör ihop med hur man använder språket i tal, medan språklig medvetenhet 

innebär en medvetenhet om hur språket är uppbyggt. En pragmatisk medvetenhet innebär att 

man vet hur språket används. Språket innehar flera nivåer: fonologisk (språkets ljudstruktur) 

morfologisk (ordens delar), syntaktisk (meningsbyggnad) och semantisk nivå (betydelse). 

Fonologisk medvetenhet i samband med läsning innebär att man är medveten om att ord 

består av ljud och att dessa går att delas upp. Den som tvärtom inte är fonologiskt medveten 

kan vara av uppfattningen att ordet tåg är ett långt ord, eftersom tåg är långa. Många forskare 

menar att de barn som har en fonologisk medvetenhet har bättre förutsättning för att lära sig 

läsa än de som inte har det. Morfologisk medvetenhet har också betydelse när det gäller 

läsning på så sätt att det innebär att man kan känna igen meningsbärande delar genom att 

kunna analysera till exempel vad som är ordets rot och vad som är dess stam, böjningar med 

mera (Magnusson & Nauclér, 1993). När man bedömer fonologisk medvetenhet, är det enligt 
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Levlin (2014) en vanlig uppgift att identifiera vilka ord som börjar på samma ljud samt vilket 

ljud som kommer först eller sist i ett ord, benämningar av bokstäver, ord och nonord. Äldre 

läsare använder sig enligt Høien och Lundberg (1999) i större utsträckning av ordens 

ortografiska sida vid läsning, det vill säga att hela ordet avkodas direkt, som en bild. Share 

och Stanovich (1993) menar dock att alla läsare använder sig av den fonologiska strategin när 

de stöter på ett ord som inte är bekant sedan tidigare.  

Svenska som andraspråk 

Elever i skolan är enligt Lindberg (2011) på grund av olika social och språklig bakgrund olika 

rustade för att möta de språkliga krav som skolan ställer på dem. En viktig del av 

språkutvecklingen i skolan handlar enligt Lindberg om att successivt lära sig att behärska och 

anpassa sitt språk till olika sammanhang, syften och mottagare. För både flerspråkiga elever 

och enspråkiga elever med svenska som modersmål, så innebär ofta skolspråket ett möte med 

en ny språkkultur (2011). En skillnad mellan att lära sig ett språk som andraspråk och att lära 

sig ett främmande språk är att “andraspråksinlärningen äger rum i kontakt med infödda talare 

av språket, medan främmande språk lärs in utanför den miljö där språket talas” (Axelsson, 

2010, s. 125). Elever med svenska som andraspråk kan i vissa fall ha haft en begränsad 

kontakt med det mer formella svenska språket, oavsett om de är födda i Sverige eller inte.  

  

Enligt läroplanen syftar ämnet svenska som andraspråk till att eleverna ska få en kunskap om 

hur svenska språket är uppbyggt samtidigt som de ska få möjligheter att utveckla språket för 

att kommunicera, tänka och lära. Ämnet svenska som andraspråk ska även öka elevernas 

tilltro till sin kommunikativa och språkliga förmåga genom att eleverna ges utan att ställas 

inför för höga krav på språklig korrekthet ges möjligheter att kommunicera på svenska ”rika 

möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utifrån den egna 

kunskapsnivån (Skolverket, 2011).  

  

Svårigheter för elever med svenska som andraspråk när det gäller läsning är enligt Viberg 

(1996) att de måste lära sig läsa på svenska innan de ännu behärskar det talade språket till 

fullo. Detta gör att det är svårare för en elev med svenska som andraspråk att både avkoda och 

förstå (tolka) orden och relatera dem till det talade språket. De kan inte heller lika lätt som en 

förstaspråkstalare relatera ord och begrepp till omgivande text eller förlita sig på en allmän 

förförståelse (1996). Det är ett mödosamt arbete att lära sig ett andraspråk enligt Sjöqvist 
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(2013). När man lär sig sitt modersmål lägger man basen i språket. Detta sker vanligen fram 

till 6 års ålder. Därefter arbetar man med den språkliga utbyggnaden. Elever med en annan 

språklig bakgrund behöver dock arbeta med både bas och utbyggnad parallellt. I skolan 

behövs ett funktionellt språk på en hög språklig nivå för att kunna beskriva, sammanfatta, 

berätta, värdera med mera (2013). Klyftan mellan skolspråk och elevernas språkförmåga är 

något som Hajer (2003) har undersökt i sitt arbete i Nederländska skolor. I Nederländerna är 

det inte längre ovanligt att 90-95 % eleverna i storstadsområdenas skolor har en flerspråkig 

bakgrund. Hajer menar att de oftast klarar sig bra i vardagliga situationer, men att de generellt 

sätt har svårt att följa med i ämnesundervisning och inte är lika framgångsrika som de med 

nederländska som modersmål. Denna svårighet gäller även de elever som är födda i 

Nederländerna men som har en flerspråkig bakgrund (ibid). Hajer beskriver en situation som 

speglar en verklighet som vi även kan erfara på flera ställen i Sverige och av den anledningen 

är deras resultat av intresse för pedagogiska och specialpedagogiska diskussioner. 

Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika sätt för olika elever och beskrivs med många 

olika förklaringsmodeller. Tänkbara orsaker till läs- och skrivsvårigheter och behov av 

specialpedagogiskt stöd kan till exempel vara dyslexi (Zetterqvist Nelson, 2000), 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Barkley, 1998) språkstörning eller brister i den 

tidiga språk-, läs och skrivinlärningen (Snowling & Hulme, 2005; Miniscalco, 2009). Det är 

viktigt att identifiera vilken typ av svårigheter eleven har för att kunna sätta in rätt typ av stöd 

(Herkner, 2011). 

  

Enligt Gough och Tunmer (1986) består läsprocessen av de två komponenterna ordavkodning 

och förståelse. Vid läsning och skrivning yttrar sig specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

framför allt genom svårigheter med att avkoda ord och att stava. (SBU, 2014). Dyslektiska 

svårigheter förekommer i 6-8 % av de fall som elever uppvisar läs- och skrivsvårigheter 

(Høien & Lundberg, 1999). Den största delen av de som har lässvårigheter har dock inte 

problem med själva ordavkodningen, utan det handlar om svårigheter med att förstå det som 

man läser (Perfetti, Landi & Oakhill, 2008). Hagtvet (2009) beskriver sambandet mellan 

förståelse och avkodning på så sätt att en bra förståelse för det talade språket kan kompensera 

en bristande avkodning och stödjer därmed samordningen, och bra avkodningsfärdigheter gör 

det lättare att tåla en begränsad förståelse. Det är när både avkodning och förståelse är svaga 
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som läsförståelsen hämmas allvarligt. Därför är det speciellt viktigt att upptäcka specifika 

språksvårigheter och dyslexi hos barn som kommer från minioritetsspråkstalande miljöer 

(2009). 

  

Matteuseffekten är ett begrepp som introducerades av Stanovich (1986). Det bygger på ett 

känt bibelcitat som går ut på att åt de som har ska det ges mer, medan de som inte har något 

får ännu mindre och används som en hypotes för att förklara bakomliggande orsaker till att 

elever som kämpar med sin läs- och skrivning under grundskolans år får allt svårare att 

komma ikapp dem som inte har några svårigheter. En av orsakerna är att elever med läs- och 

skrivsvårigheter möter mindre mängd text under grundskolans år och att klyftan till de som 

inte har några svårigheter ökar allt mer (1986). Levlin (2014) menar att det från mellanstadiet 

och senare är en markant ökning av svårighetsgraden i faktatexter, eftersom de i större 

utsträckning innehåller komplexa syntaktiska strukturer än vad man möter i talspråk och 

skönlitteratur, vilket kan vara en av orsakerna till svårigheter med läsning när det gäller elever 

från årskurs 4 och uppåt. Hagtvet (2009) utvecklar sambandet mellan olika risktecken och 

utvecklingsförloppet när det gäller elevens självbild i samband med skriftspråkligt 

misslyckande. Barn med dyslexi kan ha ett osäkert fonemmedvetande men en god 

bokstavskunskap och en god språkförståelse, medan barn med ett svagt ordförråd kan uppleva 

att utvecklingen stagnerar på grund av brister vad gäller till exempel begrepp. Detta trots att 

de kanske relativt snabbt har knäckt den alfabetiska koden.  

Båda grupperna kommer under de första åren i skolan, men vid olika tidpunkt i  sin 
läsutveckling, att uppleva situationer präglade av bristande kompetens som hotar 
självbilden. Detta ger en emotionell sårbarhet som förstärker den språkliga osäkerheten. De 
kamrater som lyckas får däremot parallellt en positiv skjuts både skriftspråkligt och 
emotionellt. Därmed har ett frö såtts för ett positivt respektive negativt utvecklingsförlopp 
som båda är självstärkande (Hagtvet, 2009, s.174). 

 

I en översikt från Myndigheten för skolutveckling från 2007 uppmärksammar Myrberg att 

nästan 5 % av befolkningen i 20-25-årsåldern ”har en läs- och skrivförmåga som gör att de 

endast klarar av de allra enklaste läs- och skrivuppgifterna i vardagslivet” (Myrberg, 2007, s. 

73). I denna grupp är andelen ungdomar med svenska som andraspråk kraftigt 

överrepresenterad: Så mycket som var tredje person, medan två av hundra med denna 

begränsade läs- och skrivförmåga är födda i Sverige. Oavsett bakgrund är det mycket vanligt 

att ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi reagerar med att aktivt undvika att läsa 

och skriva, både på fritiden och i arbetslivet (ibid.). 
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Bedömning av läs- och skrivförmåga 

När det gäller bedömning av läs- och skrivförmåga i grundskolan läggs tyngdpunkten på att 

använda språket som ett redskap redan i årskurs 3. Läroplanen (Skolverket, 2011) lägger stor 

vikt vid läs- och skrivstrategier. Det handlar om att tolka texter och att kunna uttrycka sig i 

olika sammanhang. Sambandet mellan ljud och bokstav i den grundläggande läsinlärningen 

nämns endast i korta drag. 

Betydelsen av att kartlägga barns läs- och skrivkompetenser kan inte nog betonas, men 

möjligheterna, valen och variationerna när det gäller hur man kan gå till väga (så står 

det) är många. För att bedöma och välja det mest lämpliga arbetssättet är det därför 

viktigt att vara medveten om de val man gör som lärare, speciallärare, specialpedagog, 

psykolog och logoped. Ett viktigt ställningstagande är om man ska använda 

kvantitativa eller kvalitativa metoder och utvärderingsinstrument (Bjar, 2009, s. 276) 

 

En effektiv lärandemiljö utmärks av stor flexibilitet både när det gäller bedömningen och 

undervisningen. Det är viktigt att eleverna i olika situationer får möjlighet att visa sin 

kompetens både i handling samt muntligt och skriftligt. När det gäller bedömning av elevers 

kunnande finns det enligt Pettersson ”inte något som kan ersätta den professionella lärarens 

iakttagelser och erfarenhet” (Pettersson, 2013, s. 40).  

  

Enligt det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003) förmedlas mening och kunskap genom 

samarbete. När det gäller prov i traditionell mening, menar Lindström (2013) att de tvärtom 

bygger på en kunskapssyn om att tänkandet och kunskapen är individuell. I denna 

traditionella mening blir också hjälpmedel vid provsituationer betraktade som fusk, trots att vi 

i vardagen vanligen använder oss av hjälpmedel när vi stöter på problem, genom att vi slår 

upp ord, frågar någon om hjälp med mera. Lindström förespråkar en mer realistisk bedömning 

som bygger på till exempel autentiska elevtexter (2013). Igland (2003) menar att 

textbearbetning inte är ett individuellt projekt utan är just ett samarbete mellan lärare och elev.  

  

Utifrån Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen bör bedömningen av elevers 

kunskaper vara dynamisk. Det innebär att läraren bör göra en bedömning av vad eleven klarar 

på egen hand, med stöd, eller vad eleven behöver mer specifik hjälp med (Dysthe, 2003). 

Snowlings (2013) forskning visar att lärare är goda bedömare av elevers framsteg. 

Kvantitativa tester/standardiserade screeningtester 

Kvantitativa tester, där standardiserade screeningtester ingår, används ofta av skolor och 

kommuner för att testa stora grupper samt få information om elevers läs- och skrivförmåga. 
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Resultaten av testerna kan sedan sammanställas och jämföras mellan exempelvis grupper, 

skolor eller över tid. För att kunna använda resultaten för framtida mätningar, är testen 

standardiserade. Vid en sammanställning är det möjligt för exempelvis skolan eller 

kommunen att jämföra det lokala resultatet med en nationell standard, för att se om eleverna 

presterar bättre eller sämre. Underlaget ligger ofta till grund för beslut om resursfördelning 

och förändringar när det till exempel gäller elever i behov av särskilt stöd. Genom att göra om 

testerna varje år finns det en möjlighet för utvärdering av insatser och underlag för nya 

satsningar (Bjar, 2009).  

  

Eftersom kvantitativa tester/standardiserade screeningtester ses som objektiva underlag för 

elevers prestationer/svårigheter är de också vanliga som beslutsunderlag för 

specialpedagogiska insatser, såsom riktat stöd och kompensatoriska hjälpmedel. Kvantitativa 

tester/standardiserade screeningtester används ofta av logopeder, psykologer och 

specialpedagoger i samband med utredningar och diagnostiseringar, exempelvis läs- och 

skrivutredningar. Eftersom reliabiliteten och validiteten anses vara god är standardiserade 

screeningtester ett vanligt förekommande verktyg i läs- skriv och språkforskning. Testen är 

framtagna av personer med hög kompetens kring testkonstruktion (Pehrsson & Sahlström, 

1999). Syftet med proven är att i första hand ge en översiktlig och objektiv bild på gruppnivå. 

Dessutom är de avsedda att fånga upp elever som kämpar med sin läs- och skrivinlärning 

(Järpsten & Taube, 2010).  

 

 En av svagheterna hos kvantitativa metoder är att de är inriktade på delar och fakta. Genom 

att de är målrelaterade och fokuserar på hinder synliggör de det som eleven inte kan, snarare 

än elevens styrkor. De standardiserade screeningtest genomförs vid enstaka tillfällen och 

insatserna som bygger på testen är ofta inriktade mot elevens brister och detta leder vanligen 

till ett arbetssätt som bygger på färdighetsträning (Pehrsson & Sahlström, 1999). 

DLS 

Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS) av Järpsten och Taube (2010) innehåller delprov som 

är avsedda att mäta läshastighet, läsförståelse, ordförståelse och stavning från årskurs 1 till 

och med år 1 i gymnasiet. Det är ett material som är vanligt förekommande på de skolor som 

ingår i vår studie. DLS-proven är standardiserade, vilket betyder att de har testats på ett stort 

antal deltagare för att resultaten av testerna ska kunna jämföras med varandra på ett så bra sätt 

som möjligt. Standardiseringen för åk 4-6 är genomförd på 2119 elever från 37 olika regioner 
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i landet, vilka representerar såväl storstad som landsort.  För att göra det möjligt att göra 

normjämförelser måste proven genomföras vid vissa tidpunkter på året och instruktionerna 

måste följas, exempelvis så är proven tidsbestämda. DLS-proven kan enligt Järpsten och 

Taube (2010) även användas för att få kunskap om den enskilde elevens läs- och 

skrivförmåga, men då kan ingen normjämförelse genomföras. Resultaten kan ändå ligga till 

grund för en kvalitativ analys. Det kan till exempel vara värdefullt att undersöka om eleven 

stavar fel på de ord som visat sig vara mest problematiska i standardiseringen eller om det 

handlar om de ord som de flesta stavar rätt (Järpsten & Taube, 2010). 

Kvalitativa kartläggningsmetoder och formativ bedömning 

Till skillnad från de kvantitativa metoderna används ofta kvalitativa kartläggningsmetoder 

med syfte att kartlägga elevers specifika skriftspråkliga kompetens. Den kvalitativa 

kartläggningen tillämpas kontinuerligt i undervisningen och kan bygga samtal, på olika typer 

av uppgifter men också på observationer av en lärare, speciallärare eller specialpedagog, 

vilket hög kompetens. När det gäller språk-, läs- och skrivförmåga tittar man till exempel på 

elevers lässtrategier och läsförståelse. Syftet är att få syn på elevens styrkor. Den kvalitativa 

kartläggningen ligger därefter som grund för den planerade undervisningen men även för mer 

formaliserad träning (Pehrsson & Sahlström, 1999).  

Bedömning av läs- och skrivförmåga hos elever med svenska som 

andraspråk 

Benckert (1999) menar att “[f]ör att kunna göra en analys av språket hos ett barn som har 

svenska som andraspråk krävs att man har kunskap om andraspråksutveckling och kännedom 

om hur förstaspråksutvecklingen går till” (Benckert, 1999, s. 84). Sjöqvist (2013) anser att det 

är mer komplext att bedöma förmågan hos elever med svenska som andraspråk, eftersom det 

krävs en bedömning av både den språkliga och den innehållsliga kvaliteten i deras texter. Det 

är vanligt förekommande att texter med en mer innehållsligt avancerad text med språkliga fel 

riskerar att bedömas som mycket sämre än en enklare men mer korrekt text. Det händer också 

att elever med svenska som andraspråk bedöms som duktiga i svenska utan att man har en bra 

referenspunkt att jämföra med. (2013). Enligt Axelson kan en andraspråksinlärares kontroll 

över språket försvåras i situationer som är ovana eller stressande, som exempelvis i en 

provsituation. Man bör inte omotiverat pressa en andraspråksinlärare, men en provsituation 

kan samtidigt ge läraren en rimlig bild av elevens språkliga förmåga och dennes 

språkkunskaper (2010).  
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Enligt SPSM (2014) gäller det att som lärare vara medveten om att ord och bilder som elever 

möter i standardiserade screeningtester kan vara kulturellt förknippade, till exempel kan bilder 

och ord vara helt okända för eleven och i provsituationen kan det vara första gången som 

eleven stöter på dem. Detta kan naturligtvis försvåra för eleven som ska genomföra testen 

samt leda till missvisande bedömningar eftersom resultatet skulle kunna ge en felaktig bild av 

elevens språkliga förmåga. Lärare bör vara klar över syftet med att genomföra ett 

standardiserat screeningtest, utgå från elevens behov samt ha i åtanke att själva testsituationen 

kan vara ansträngande och upplevas stressande. Detta gör att lärare måste överväga om man 

istället för prov skulle kunna använda sig av alternativa kartläggningsformer som till exempel 

samtal och observationer. I fråga om bedömning av elever med svenska som andraspråk är det 

också bra att ta hjälp av modersmålslärare för att kunna avgöra vad eventuella läs- och 

skrivsvårigheter kan bero på (SPSM, 2014). 

  

Cummins (2000) beskriver sin modell över andraspråksutveckling som en modell för att 

framför allt utveckla skolans språkpolicy. Ansvaret lägger han på lärarna. Cummins tar sin 

utgångspunkt från Vygotskys begrepp “den proximala utvecklingszonen”. Han menar att 

inlärningsprocessen måste innefatta både “kognitivt engagemang och en 

identitetsinvestering”. Cummins  menar att ju mer en elev lär sig desto större engagemang 

lägger eleven ner på sin läsning och detta leder till en starkare självbild som läsare. Denna 

självbild är dock beroende av att eleven känner respekt och uppskattning från sina lärare, 

vilket elever från marginaliserade grupper sällan får erfara (ibid.). 

Screeningtesters möjligheter att upptäcka elever 

med läs- och skrivsvårigheter 
Vid sökningar i universitetets databas samt i andra artikeldatabaser, har det framkommit att 

det idag råder brist på forskning och studier gällande standardiserade screeningtesters 

möjligheter att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Däremot förekommer ofta olika 

typer av standardiserad screening som mätinstrument och diagnosmaterial i forskning om 

elevers läs- och skrivförmåga. Detta också stöds av Ritchey, Silverman, Schatschneider & 

Speece 2015). De menar att det framför allt finns få studier avseende standardiserad screening 

för äldre grundskoleelever. Många elever blir enligt Ritchey et al. inte upptäckta trots tidig 

screening under de första skolåren, utan de verkar ha svårigheter med läs- och skrivning som 

uppträder senare. Elevernas svårigheter är mer komplexa än de som upptäcks under 
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grundskolans tidigare år. Deras studie visade dock att screening i år 4 kunde förutsäga risk för 

läs- och skrivsvårigheter för elever i år 6 (2015). 

  

Levlin har i sin avhandling (2014) undersökt språklig förmåga, lässvårigheter och skolresultat 

för 44 elever i åk 2-3 kopplat till standardiserade screeningtest. Resultaten i undersökningen 

indikerar att screening i åk 2 kan identifiera vilka elever som riskerar att inte klara av 

läroplanens mål i svenska. Ytterligare ett resultat från samma studie visade på att elever med 

enbart svårigheter att stava och avkoda klarar av de nationella proven i åk 3 i högre 

utsträckning än de elever som framför allt har svårigheter med läsförståelsen (Levlin, 2014). 

  

Mycket av läs- och skrivforskningen lyfter fram nödvändigheten av tidiga insatser för elever i 

läs- och skrivsvårigheter ( (SBU, 2014). När det gäller upptäckt och kartläggning finns det 

dock få studier som vetenskapligt har granskat dessa tester. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) gjorde 2014 en forskningsöversikt med syfte att “granska det 

vetenskapliga underlaget för att förutsäga, upptäcka och utreda läs- och skrivsvårigheter som 

är karaktäristiska för dyslexi samt att utvärdera vilka insatser för barn och ungdomar med 

dyslexi som har vetenskapligt underlag.” I deras inventering framkom det bland annat att det 

idag används mer än 50 olika tester i Sverige för upptäckt och utredning av barn med dyslexi 

men att det samtidigt saknas studier som vetenskapligt utvärderat testerna tillräckligt i fråga 

om reliabilitet och validitet. I forskningsöversikten drar man slutsatsen att en undervisning där 

man kopplar fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) förbättrar stavning, läsförståelse och 

läshastighet hos barn med dyslexi. När det gäller alternativa verktyg/kompensatoriska 

hjälpmedel är metoderna dock otillräckligt utvärderade och det behövs mer forskning för att 

avgöra vilka metoder som fungerar bäst (SBU, 2014).  

Specialpedagogiskt stöd avseende läs- och 

skrivinlärning 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

I skolverkets allmänna råd (2014) framgår hur skolan bör arbeta med stödinsatser i form av 

extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen, särskilt stöd och åtgärdsprogram.   

För elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven på grund av funktionsnedsättning ska 

skolan ge stöd som avser att motverka funktionshindret så långt som möjligt. Först och främst 

ska stödinsatser riktas mot organisationen kring eleven, vilket kan innebära att skolan ser över 
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sina pedagogiska metoder, hur klassen som eleven går i fungerar eller hur lärmiljön påverkar. 

Ibland kan det finnas behov av individinriktat stöd såsom extra anpassningar eller särskilt 

stöd.  

 

Extra anpassningar är av mindre ingripande karaktär och behöver inget formellt beslut samt är 

möjlig att genomföra för undervisande lärare eller annan skolpersonal. Detta kan exempelvis 

vara att eleven får tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som en dator eller iPad med 

stavningsprogram och inläst material. Det kan också handla om hörselkåpor för att minska 

intryck och ljudnivå, att belysningen dämpas eller att man ser över elevens placering i 

klassrummet. Det innebär också i vissa fall att eleven får individuellt stöd. Särskilt stöd kan 

däremot innebära ett mer varaktigt stöd och är oftast inte möjlig att genomföra för lärare och 

övrig skolpersonal. Om en elev fått extra anpassningar och efter en tid med detta stöd inte 

utvecklas kan det finnas behov av särskilt stöd. Ibland kan en elev ha behov av särskilt stöd 

direkt utan extra anpassningar. En anmälan om särskilt stöd ska alltid anmälas till rektor 

(ibid). Eleverna får dock sällan de anpassningar de behöver menar SBU (2014). Enligt deras 

undersökning är det endast var fjärde elev som får de anpassningar de behöver. Det beror på 

flera olika orsaker. Anpassningarna planeras men genomförs av olika anledningar inte. 

Eleverna har större behov och behöver fler extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Anpassningarna är för kortsiktiga och eleverna får inte möjlighet att utveckla sina förmågor 

för att i ett längre perspektiv kunna bli mer självständiga. Anpassningarna utgår inte från 

elevens verkliga behov. I vissa fall är anpassningarna utformade så att eleven inte vill delta i 

särskild undervisning eller använda sig av kompensatoriska hjälpmedel. I sämsta fall är 

anpassningarna till och med kontraproduktiva då eleven tas ur ordinarie undervisningen och 

inte får arbeta med uppgifter som leder till samma mål utan riskerar istället att komma efter. 

Anledningen till att vissa skolor inte har lyckats med sina anpassningar beror bland annat på 

att de ser andra behov än de som eleven har, att de blandar ihop behov och insatser, att de inte 

analyserar lärmiljön och att de framför allt inte tagit vara på kompetensen i elevhälsoteamet. 

De skolor i rapporten som lyckas med sina anpassningar har identifierat och analyserat 

elevens behov. Skolorna har ett kontinuerligt samarbete mellan lärare och 

specialpedagog/speciallärare och elevhälsan involveras tidigt (SBU, 2014). 

  

Skolverket föreslår åtgärder när det gäller att stärka den skriftspråkliga verksamheten. 

Undervisningskontexten bör förutom läsförståelsestrategier och grundläggande textförståelse 

präglas av läs- och avkodningsstrategier för att eleverna ska kunna utveckla en automatiserad 
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avkodning. Undervisningen bör enligt förslaget vara funktionaliserad och formaliserad. I 

uppföljningen av elevernas läsutveckling krävs ett processdiagnostiskt förhållningssätt och 

alla elever med behov av extra stöd ska ha möjlighet att få det (Bjar, 2009). 

Språkutvecklande arbete för elever med svenska som andraspråk 

När det gäller forskning om hur undervisningen bör planeras och genomföras för att stärka 

elever med svenska som andraspråk, genomförde Axelsson, Olofsson, Philipsson, Rosander 

och Sellgren 2006 ett aktionsforskningsprojekt i Stockholm med syfte att arbeta 

språkutvecklande i SO och NO (2006). Projektet omfattade lärare och elever i åk 6 till och 

med gymnasiet. I klasserna gick både elever med svenska som modersmål och elever med 

svenska som andraspråk. Projektet drog bland annat slutsatsen att en introduktion av 

genrepedagogik enligt bland annat Gibbons (2002) och Schleppegrell (2004) med fördel bör 

kunna introduceras redan i åk 3-4, eftersom det är då som eleverna börjar komma i kontakt 

med faktatexter och börjar gå från att läsa för att läsa, till att läsa för att lära. I projektet 

ställdes också frågan kring om förenklade elevtexter med färre sidor och där svårare begrepp 

är borttagna verkligen underlättar eller snarare försvårar elevernas kunskapsutveckling. I ett 

arbetslag märkte man en ökning av elevernas medvetenhet när det gällde olika texttyper. De 

tvåspråkiga eleverna höjde nivån på sina texter i och med att de valde mer ämnesspecifika ord 

(Axelsson et al., 2006).  

 

Språkutvecklande arbetssätt kan både ses som en anpassning men även som en metod för 

undervisning i klasser där det finns en stor andel elever i behov av särskilt stöd. Denna metod 

är särskilt fungerande i klasser där många elever har svenska som andraspråk.  

Studiens avgränsning 

I vår introduktion har vi visat att det är vanligt att lärare, skolor och kommuner arbetar med 

olika typer av redskap för bedömning av elevers läs- och skrivförmåga. Trots detta finns det 

fortfarande få studier av exakt hur olika bedömningsredskap används (Lindström, 2013). Vi 

vill i denna kvalitativa studie därför ta del av lärare och specialpedagogers egna erfarenheter 

av att arbeta med standardiserade screeningtester för upptäckt och kartläggning av elever i läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

Internationella undersökningar har under flera år visat låga resultat vad gäller svenska elevers 

läs- och skrivning (Skolverket, 2015). Detta visar att det behövs fokus på och utveckling vad 
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gäller tidig upptäckt elevers svårigheter inom läsning och skrivning. Ett av skolans viktigaste 

uppdrag är att alla elever ska lära sig läsa och skriva. Samtidigt finns det en dubbelhet i 

skolans uppdrag. Enligt Bjar (2009) lär vi eleverna att alla barn oavsett modersmål, utseende 

eller kulturell bakgrund har olika kompetenser, och att olikhet ses som något fint och bra. 

Men när det kommer till att läsa och skriva så är olikheterna inte längre en tillgång. “Skolans 

hela organisation och verksamhet bygger på att eleverna är skriftspråkligt normalpresterande 

och har förmåga att enskilt och i grupp kunna inhämta, bearbeta  och presentera kunskap 

genom det skrivna språket” (Bjar, 2009, s. 22). Skolans värdegrund talar om alla människors 

lika värde och samtidigt så är läroplanen mål- och resultatstyrd (Skolverket, 2011) och vi vet 

att många elever inte når upp till de mål som de förväntas nå under de olika stadierna i 

grundskolan, på grund av till exempel läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För de elever som 

lyckas föder framgång ytterligare framgång (Stanovich, 1986). Där bli läsandet och skrivandet 

till ett starkare redskap i lärandet. För andra elever blir skolan ett enda långt misslyckande. 

Många av elever har inte lyckats knäcka koden till läsningen eller hålla jämna steg med sina 

kamrater. 

  

Forskning har visat att det är viktigt att tidigt upptäcka elever med svårigheter i läsning- och 

skrivning, samt att skyndsamt sätta in insatser för att minimera risken för misslyckanden 

(Myrberg, 2007). I en statlig utredning föreslås exempelvis att kartläggning och diagnostiska 

tester införs i förskoleklass och i lågstadiet. De ska analyseras med hjälp av 

specialpedagog/speciallärare tillsammans med undervisande lärare/förskollärare för att leda 

till att stödåtgärder sätts in i de fall där analysen visar att det krävs. Detta förslag kallas för 

läsa-skriva-räkna-garanti och ska följas av en så kallad åtgärdsgaranti (SOU, 2016:38). Denna 

garanti gjorde oss intresserade av hur arbetet med kartläggning och diagnosticering ser ut på 

skolorna just nu.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka några lärare och specialpedagogers erfarenheter av 

standardiserade screeningtester för läsning och skrivning: Hur lärare och specialpedagoger 

beskriver sitt arbete med standardiserade screeningtester: administration, rättning och analys. 

Hur lärarna och specialpedagogerna beskriver att de använder informationen som resultatet av 

de standardiserade screeningtester kan visa i deras fortsatta arbete med undervisningen.  
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Frågeställningar 
 

 Vilka erfarenheter beskriver lärare/specialpedagoger att de har av att arbeta med 

standardiserade screeningtester?  

  

 Vad anser lärare/specialpedagoger att standardiserade screeningtester kan visa 

och/eller inte visa när det gäller elevers läs- och skrivutveckling?  

  

 Hur analyseras testresultatet och hur beskriver lärare och specialpedagoger att de följer 

upp resultatet och utformar undervisningen för de elever som uppvisar låga resultat på 

standardiserade screeningtester? 

Metod 

Vi genomförde en kvalitativ studie, med intervjuer som metod för att samla in material till 

undersökningen. Resultaten delades upp i teman efter en tematisk analys enligt Braun & 

Clarke (2013) och en induktiv ansats inspirerad av den hermeneutiska tolkningsprocessen. 

  

Eftersom vi var intresserade av lärarnas och specialpedagogernas åsikter kring screening 

ansåg vi att en kvalitativ intervju var lämpligast utifrån vad vi ville undersöka. Vilket hade 

varit svårt att komma fram till genom en kvantitativ metod. Vi valde att kontakta strategiskt 

utvalda skolor, vilka alla använde sig av någon typ av allmän screening för elever i 

grundskolan men framför allt mellanstadiet (årskurs 4-6). Vi genomförde halvstrukturerade 

intervjuer med pedagoger som utförde screening specialpedagog samt undervisande lärare. 

Intervjuerna kompletterades i vissa fall av elevhälsoteamets planering över läsåret: När under 

året och för vilka klasser/årskurser/ämnen olika screeningtester skulle genomföras.  

  

Under hela vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna utifrån 

Vetenskapsrådet, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna kontaktades via mail eller 

genom telefonsamtal och efter att vi fått ett muntligt samtycke skickades ett missivbrev ut 

innan intervjuerna. I missivbrevet informerade vi att intervjuerna skulle spelas in och 

transkriberas, att det endast var vi som skulle läsa dem samt att de intervjuerna skulle 

behandlas konfidentiellt. Vi informerade också om att ingen skulle nämnas vid namn, men 

däremot tillfrågades de intervjuade om vi fick citera dem. Innan intervjun startade 
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informerade vi om att de kunde avbryta intervjun när de ville och att citat kunde redigeras 

bort efter intervjun. Intervjupersonerna blev också informerade om att deras intervjuer endast 

skulle användas i denna studie. 

Deltagare 

Vår målgrupp var lärare och specialpedagoger på mellanstadiet, årskurs 4-6  med ett urval på 

7 skolor med vardera 1-3 deltagare på varje enhet, vilka alla hade erfarenhet av att arbeta med 

någon form av standardiserade screeningtester. Sammanlagt intervjuade vi 11 personer varav 

6 lärare och 5 specialpedagoger. Ingen av lärarna hade utbildning till speciallärare. Några av 

deltagarna i studien arbetade under studiens gång i en annan årskurs, men har sedan tidigare 

erfarenhet av mellanstadiet och framför allt screeningtester. Alla förutom en av lärarna 

använde någon form av screeningtester regelbundet. Den som inte gjorde det hade utformat 

ett eget kartläggningsmaterial.  

 

Urvalet i en kvalitativ studie är av stor vikt för resultatet, eftersom antalet individer är 

förhållandevis få i jämförelse med en kvantitativ studie. Baksidan av ett litet urval är risken 

att urvalet kan leda till mindre tillförlitliga resultat. Urvalet var ett strategiskt 

bekvämlighetsurval och det gör inte anspråk på att vara kvantitativt, men vi ville ändå försöka 

få en bred bild som möjligt av hur olika skolor arbetar med screeningtester på mellanstadiet 

(Eliasson, 2013).  

  

Eftersom vi är bekanta med forskningsfältet ifråga, det vill säga grundskolan samt har många 

yrkesmässiga och personliga kontakter så använde oss till en början av vårt kontaktnät för att 

hitta möjliga informanter (Backman & Sennevall, 2016). I vissa fall ledde det till att vi blev 

rekommenderade/hänvisade till ytterligare personer som skulle kunna vara intresserade av att 

delta i vår studie och som passade vår målgrupp.  

  

Vi fick svar från 11 skolor, men på grund av studiens begränsning och för att få ett så 

representativt urval som möjligt valde vi ut 11 lärare och specialpedagoger från 7 skolor i tre 

olika kommuner. Skolorna skilde sig avseende exempelvis storleken på skolenheten, områdets 

socioekonomiska förhållanden, andel elever med annan språklig bakgrund med mera 

(Alvesson, 2011). Skolorna hade mellan 80 och 900 elever. En av skolorna ligger i en stadsdel 

med mycket hög arbetslöshet och social utslagning och av eleverna hade ca 98 % annan 
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språklig bakgrund. Två av skolorna ligger i områden som kan beskrivas som ekonomiskt och 

socialt över genomsnittet. De övriga skolorna i studien har blandade upptagningsområden. Vi 

tog personlig kontakt med möjliga deltagare via telefon, sociala media och mail. I samband 

med detta skickade vi ut ett allmänt missivbrev med mail med information om studien och 

dess syfte samt kontaktuppgifter (Trost, 2014).  

Genomförande 
 

Underlag till studien samlades in via intervjuer med specialpedagoger samt undervisande 

lärare i grundskolans årskurser 3-9. Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar, 

utformade vi en intervjuguide med 5 övergripande frågeområden vilka följdes av ett antal 

följdfrågor (se bilaga 2.). För att testa intervjuguiden genomförde vi varsin första provintervju 

och intervjuguiden justerades därefter något. Vi valde dock att ha med provintervjuerna 

också, eftersom vi ansåg att de var viktiga för vår studie. Intervjuerna var halvstrukturerade 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi använde oss av intervjuguiden som stöd för att se att alla 

temaområden i guiden täcktes in, men den användes inte som ett slutet frågeformulär och 

frågorna ställdes inte i ordningsföljd. Vi delade upp intervjuerna och besökte skolorna var för 

sig. Samtliga intervjuer och spelades in med de intervjuades godkännande. I ett fall 

kompletterades intervjun med anteckningar på grund av tekniska svårigheter med 

inspelningen och i ett annat fall kontaktades en av deltagarna för kompletterande information 

om skolan.  

  

Vi intervjuade lärare och specialpedagoger från olika skolor och transkriberade sedan 

intervjuerna var för sig. Efter många genomläsningar av de transkriberade intervjuerna, både 

var för sig och tillsammans, färgkodade vi materialet efter övergripande teman för att hitta 

strukturer. Resultaten redovisade vi sedan i teman och underteman. Att vi valt teman för att 

redovisa resultaten betyder inte att olika faktorer inte skulle kunna föras samman på andra sätt 

än de vi hade valt. Bilden som framträder bör snarare ses som komplex, där vissa faktorer kan 

vidröra eller överlappa varandra (Berhanu & Gustafsson, 2010). 
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Resultat 

Nedan redovisas resultatet från intervjuer avseende erfarenheter som lärare och 

specialpedagoger har av att arbeta med standardiserade tester. Resultatet presenteras med 

beskrivningar av och citat från intervjuerna. Vi gör inga anspråk på att i denna studie ge en 

helhetsbild av hur standardiserade screeningtester används på alla skolor, men har försökt visa 

på några intressanta mönster gällande lärares och specialpedagogers åsikter samt deras 

erfarenhet kring dessa tester. Resultatet är redovisat i övergripande teman samt underteman. 

Tema 1: Lärarnas och specialpedagogernas 

erfarenheter av att arbeta med standardiserade 

screeningtester 

Under tema 1 har vi samlat lärarnas och specialpedagogernas praktiska erfarenheter av att 

administrera standardiserade screeningtester. Vi har delat upp temat efter följande rubriker: 

Genomförandet av standardiserade screeningtester, Rättning och sammanställning, samt 

Lärarnas och specialpedagogernas analys och diskussion om resultat.  

  

Genomförande av standardiserade screeningtester 

Alla lärare och specialpedagoger som intervjuades använde en eller flera standardiserade 

screeningmaterial för att få en överblick över elevernas kunskaper och deras inlärning. I de 

lägre åldrarna användes tester med bilder och korta texter medan det från årskurs 4 till 9 var 

DLS som var det material som användes mest. De flesta av lärarna och specialpedagogerna 

hade mångårig erfarenhet av att använda standardiserade screeningmaterial, dels att 

genomföra tester men även rättning och analys. Vanligast var att specialpedagogerna 

planerade samt administrerade testerna, men i ett fall var det en svensklärare med lång 

erfarenhet inom yrket som ansvarade för att den standardiserade screeningen skulle 

genomföras på hela skolan. Screeningen utfördes i varje årskurs förutom de år då nationella 

prov genomfördes. Det var reglerat i vilka årskurser och vilken tid på året som delproven 

skulle genomföras. 

Vi har diagnoser som görs i år 7, men alla elever har gjort nationella prov i år 6 har man inte haft misstankar 
innan så kommer det att synas i nationella proven, det gör det ju. Men sedan gör våra svensklärare diagnoser 
i år 7 på läsförståelse. 
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I årskurs 6 är det ju nationella prov, då är det bara under höstterminen som vi tar in test, för de har fullt upp 
sedan under våren. Utan det är mer att följa upp från 5:an efter att man har satt in vissa åtgärder/extra 
anpassningar eller åtgärdsprogram. Har det hänt någonting - eller är det fortfarande lika? 

  

Rättning och sammanställning 

När det gäller rättning och sammanställning var det mest lärarna i svenska som utförde den 

standardiserade screeningen samt rättade testerna och lämnade över resultaten till 

specialpedagog. Ibland genomfördes rättningen av läraren med hjälp av specialpedagog, men i 

ett fåtal fall var det enbart specialpedagogen som rättade testerna. 

Det är svenskläraren. På en del skolor är det ju specialläraren kanske, som ser till att det blir gjort och sitter 
och rättar, och sedan lämnar man ett resultat, som man ibland analyserar tillsammans. 
  
Det är alltid den undervisande svenskläraren. Nu har jag haft svenska i alla år jag har jobbat här. Jag gör det 
på alla i år 5 och 6. 
 
Det brukar vara så att lärarna får instruktion av specialpedagog, genomför testet och sedan lämnar in det för 
rättning till specialpedagog, så att det blir en som inte är i klassen och känner barnen på det sättet som rättar 
- en utomstående. 

  

Svensklärarna rättade, sammanställde och i vissa fall analyserade resultatet av de 

standardiserade screeningtesterna. Lärarna och specialpedagogerna diskuterade därefter elever 

som fick låg staninevärde under ett möte med elevhälsoteamet (EHT). 

När alla svensklärare har rättat testen i sina klasser har vi jämfört för att se hur det ser ut i klasserna. Då har 

vi ett möte där vi lyfter alla elever som vi tycker att vi ska gå vidare och om det är någon som hamnar på de 

allra lägsta nivåerna. Vad vi gör med de eleverna: Hur det ser ut. Likaså gör vi i 5:an och 6:an också. Det är 

också bra. 
  

Lärarnas och specialpedagogernas analys och diskussion om resultatet 

Några lärare hade möjlighet att diskutera resultatet av de standardiserade screeningtesterna 

med specialpedagog eller andra kollegor. I de fall där specialpedagogen rättade och 

analyserade resultatet fördes det en diskussion med berörda lärare för att få en större 

helhetsbild av eleven. 

Ibland kan det räcka med att jag diskuterar med lärarna, för att få en bredare bild: Vad kan det här bero 

på? Vad tycker de? Vad tror de? Kan det handla om tvåspråkighet, språkstörning, 

koncentrationssvårigheter - eller är det någonting annat? Och så tittar vi på det resultatet tillsammans med 

lärarens resultat, och så analyserar vi det ihop. 
  

Det fanns en önskan och ambition bland intervjupersonerna om större möjligheter och mer tid 

för att analysera och diskutera testresultaten tillsammans. 
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Jag analyserar kanske för mig själv och lyfter bara den eleven som jag är orolig över. Min ambition är att vi 

ska kunna sitta i arbetslaget och diskutera helheten, och vad man kan göra på gruppnivå. Men det är så 

många grupper och så många klasser och så många elever, att det inte finns tid … (sorgset). 
  

Sammanfattning av Tema 1 

Standardiserad screening var vanligt förekommande i varje årskurs på de skolor som vi 

besökte. Flera av skolorna genomförde screening i början av höstterminen och/eller varje 

kvartal. Den standardiserade screeningen ingick som en naturlig del av läsårsplaneringen. 

Efter genomförande, rättning, sammanställning och analys diskuterades de elever som fick 

låga resultat (stanine 3 och under) mellan specialpedagog och lärare samt i elevhälsoteamet. 

Det fanns en önskan hos flera av intervjupersonerna att diskutera resultatet för att få en 

bredare bild av eleven, många upplevde dock att det inte fanns tillräckligt med tid för detta.  

Tema 2: Syftet med testningen 

Under detta tema har vi försökt få en bild av vad lärarna och specialpedagogerna i 

undersökningen ville få ut av att testa elever. Det fanns flera anledningar till varför 

intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att screena elever. Vi har delat upp temat efter 

följande rubriker: Bekräftande information, Jämförelse av elever och klasser över tid, 

Bedömning av nyinflyttade elever, Bedömning av elever med svenska som andraspråk.  

Bekräftande information 

Framförallt var syftet att hitta elever som hade läs- och skrivsvårigheter, men även att få en 

överblick över hur hela klassen utvecklades. Intervjupersonerna tog också upp hur 

betydelsefullt det var att ge bekräftande information när de framförde informationen om 

elevers svårigheter under möte med elevhälsoteam och vid samtal med vårdnadshavare. Detta 

var ett sätt att få “svart på vitt” som flera intervjupersoner uttryckte det.  

Om man gör alla delarna får man en bra överblick tycker jag. Vad är det vi behöver? Och är det någon som 

ligger lågt så får föräldrarna och eleven information. Jag har diskussion ihop med lärarna så att vi vet vad vi 

talar om. 
  
Jag gjorde en diagnos som man gör i tvåan: Ordkedjor och sen Vilken bild är rätt. Där måste du ha både 

läshastighet och läsförståelse. De gjorde den i höstas och nu gjorde vi om den och det blev en jätteskillnad. 

Vi skulle ha utvecklingssamtal och jag ville ha svart på vitt. 
  

Lärarna ville att de standardiserade screeningtesterna skulle styrka deras bedömning av eleven 

i undervisningssituationen. 
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Egentligen känns det lite grann som en diagnos för att kolla upp, hur jag uppfattar eleven - utifrån de 

övningar som vi gör i klassrummet, att det är jämförbart med de resultat som upptäcks i DLS-testet. Om det 

är väldigt olika kan man börja fundera på varför är det så? Hur ser testet ut jämfört med hur vi arbetar eller 

hur ser förutsättningarna ut vid testsituationen? Eller är det någonting annat som spelar in? 
  

Jämförelse av elever och klassers utveckling över tid 

Många av de intervjuade ansåg att det var bra med standardiserade screeningtester för att 

kunna jämföra eleverna i klassen med varandra. Intervjupersonerna menade att resultatet 

också kunde jämföras med resultat från tidigare år, men även mellan klasser. På så vis menade 

intervjupersonerna att screeningtesterna kunde ligga till grund för att fördela den egna skolans 

resurser. 

För då har vi också möjlighet att utvärdera över tid, och jämföra: Både den enskilda elevgruppen - “vad 

hände?” - över tid, om det är samma test. Man kan också jämföra elevgrupper mot varann. 
Det som är väldigt bra är att när man genomför det i årskurs 4 så bildar man sig en bra uppfattning av hur 

det ser ut i klasserna, var behöver vi sätta in insatserna. 
  

Bedömning av nyinflyttade elever 

De flesta av intervjupersonerna framhöll också vikten av att screena nyinflyttade elever om de 

inte fått överlämning från en tidigare skola. 

När det kommer nya elever utifrån som kanske inte har diagnoser med sig men som har läs- och 

skrivsvårigheter, då kollar man med den gamla skolan och så screenar vi av dem och gör en kartläggning en 

helhetsbild. 
  
Det  bra att göra en check, så att man inte missar någon elev som behöver större insatser i läsning eller 

skrivning. Så att det inte ska gå en halv termin innan man har lärt känna den eleven; så att den inte ska 

komma efter, utan att den ska få tillräckligt mycket träning. 
  

Bedömning av elever med svenska som andraspråk  

När det gällde elever med svenska som andraspråk ansåg både lärare och specialpedagoger att 

de standardiserade screeningtesterna var viktiga för att jämföra elevers språkutveckling 

jämfört med elever som har svenska som modersmål. Det framkom även att det var 

betydelsefullt att ha uppsikt över att eleverna klarade skolspråket. Ett normerat test fyllde sin 

funktion för att visa hur långt de hade kvar.  

Det blir väldigt låga resultat, för det är tvåspråkiga barn, men det är också en indikator till oss att tänka lite 

mer på just det området./.../ Vi bör inte ha för låga krav, för det är inte rättvist mot eleverna. Får de lägre 

resultat betyder det att vi måste tänka och fila på hur vi kan göra bättre. 
  
Jag tycker att de DLS-proven som är från 7-9 är jättesvåra. När det gäller ordförståelsen till exempel, kan 

jag faktiskt bli lite beklämd när jag märker att ungefär hälften av eleverna inte vet vad en tub är. Det är ändå 

ett ganska vardagligt ord. 
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Sammanfattning av Tema 2 

Både lärarna och specialpedagogerna ansåg att screening av elever var viktigt för att få en 

tydligare bild av deras individuella svårigheter, ett sätt att få “svart på vitt”. De testade också i 

syfte att följa elevers och klassers utveckling över tid och för att kunna göra jämförelser 

mellan klasser och årskurser. Den standardiserade screeningen var också till hjälp i 

bedömningen vid mottagandet av nya klasser och nyinflyttade elever. Standardiserade 

screeningtesters normering var också ett redskap för att kunna göra jämförelser med den 

förväntade språkliga utvecklingen i svenska samt för att följa elever med svenska som 

andraspråk i deras språkliga utveckling på skolor som hade en majoritet av elever med 

svenska som andraspråk. 

Tema 3: Åsikter om testmaterialet 

Nedan redovisar vi lärarnas och specialpedagogernas åsikter om standardiserade 

screeningtester. Vi har delat upp temat efter följande rubriker: Tidseffektiva och lätträttade, 

Önskan om uppdatering, Screening är inte anpassade för elever med svenska som 

andraspråk samt Screeningtest ger ingen fullständig bild. 

Tidseffektiva och lätta att rätta 

Lärarna och specialpedagogerna var övervägande positiva till testmaterialet (DLS). De ansåg 

att de fick en bra översyn av elevernas utveckling eftersom deltesterna mäter olika saker; 

stavning, läshastighet, läsförståelse och ordförståelse. 

I det stora hela tycker jag att DLS är bra. Man får in flera områden /.../ Man får in hastighet och man får in 

läsförståelsen och lite det här av det som vi kan stötta och hjälpa med i skolan. Det tycker jag är bra. Jag vill 

ju ha ett material där man kan se olika områden. 
  

Samtidigt såg de flesta av våra intervjupersoner fördelar med att de standardiserade 

screeningtesterna var snabba att genomföra och lätta att rätta. 

Jag sitter själv. Det är väldigt lätt-rättat det här, så det är inte så att jag behöver tolka något egentligen det är 

tydliga anvisningar. Sen kan jag även rådfråga min kollega som är speciallärare. 
  

Många av de intervjuade menade att de gärna höll sig till välbekanta material eftersom det tar 

tid att sätta sig in i nya. 

Jag tycker att det är ganska bra att jag behåller mina DLS. Jag vet hur jag ska tolka, jag har använt det i flera 

år. På baksidan när man gör diktamen så finns det en mall som hjälper en att analysera. Den är lätt-rättad 

och det går fort, och nu har jag använt den i flera år och då kommer man ju ihåg. 
  



 

 

24 

Önskan om uppdaterade test 

Alla intervjupersoner påpekade att innehållet i vissa test inte var uppdaterade på många år. 

Texter, ord och uttryck ansågs vara omoderna. 

DLS är jättebra men skulle gärna se ett större urval att det inte är samma text som rullar 10 år på raken.  Det 

är själva innehållet som är gammalt. Texterna är ofantligt tråkiga och det kan påverka elevernas resultat om 

det är en text som är väldigt ointressant för dem. 
  
Jag tycker att DLS börjar kännas omodern, bland annat i stavningen i diktamens-delen är det en del ord som 

känns väldigt gamla, ord som eleverna aldrig hört, till exempel diskett. 
 

Standardiserad screening är inte anpassat för elever med svenska som 

andraspråk 

Lärarna i undersökningen som arbetade med elever med svenska som andraspråk ansåg att de 

standardiserade screeningtesterna inte gav rätt förutsättningar för att eleverna skulle lyckas. 

Här skilde sig åsikterna något åt mellan specialpedagoger och lärare i undersökningen. 

Vi hade börjat med DLS - men det var många lärare som opponerade sig: De tyckte att det var för svåra 

tester för våra barn. 
  
Både våra lärare reagerar och våra elever reagerar, och tycker att det känns lite orättvist. 
För de har ju normerat på … ja, man har inte tagit hänsyn till vilka som har annat modersmål. 
  
Det är inte rättvisa texter. Det kan vara väldigt “svenskt”, eller vad jag ska säga, området “Du seglar” är ett 

sådant område. Om du inte vet vad segla är så förstår du ju inte. /.../ Texterna : Våra SVA-elever har ju inte 

förståelsen kanske, och där faller de. Det är mycket som är underförstått. 
  

Specialpedagogerna i undersökningen menade att normeringen är till hjälp för att hålla en viss 

standard, medan lärarna däremot menade att språk handlar om interaktion och förståelse i 

vardagen och att testerna inte var rättvisa.  

Standardiserade screeningtester ger ingen fullständig bild  

Trots att den övervägande delen av intervjupersonerna genomförde standardiserad screening 

varje läsår, tyckte de att testen inte gav en fullständig bild över elevens kunskap och menade 

att testen behövde kompletteras med autentiska elevexempel eller observationer för att 

fördjupa kartläggningen. 

Jag tänker att det viktiga är att testet inte får vara isolerat, utan att det är en punkt i ett större arbete. 
  
När eleven läser högt för mig, hör jag direkt men det är klart man skulle kunna komplettera när en elev inte 

orkar läsa och den får texten läst för sig. Hur mycket hjälper det i förståelse? Gör det att eleven kan svara 

på frågorna lättare när den hör texten, än när den läser texten själv. Möjligtvis kan man även komplettera 

DLS med vilka ord eleven redan kan. Att kartlägga det också. Vad är problematiskt i vilken del? Det kanske 

testet inte visar. 
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Om man har gått igenom texten vi har läst och sedan svarat på frågor, och jämför resultatet med elever som 

kanske inte har klarat ett test där de har läst själva. Vad händer? Är det förståelsen av texten som problemen 

uppstår i? Eller är det i att tolka texten, för att det tar så mycket kraft och energi att avkoda? Vad är vad? 
  

Sammanfattning av Tema 3 

Majoriteten av våra intervjupersoner berättade att de använde sig av DLS som standardiserat 

screeningmaterial. Det var bara en av lärarna som inte använde det för tillfället, men denne 

hade tidigare erfarenhet av materialet och att det användes på skolan. En del av 

intervjupersonerna kompletterade DLS med andra diagnosmaterial. Flera av de intervjuade 

uttryckte att det standardiserade screeningmaterialet var bra eftersom de ansåg att det kan ge 

viktigt information om nya elever och att det gav ett snabbt resultat. De tyckte också att det 

var viktigt att materialet var lätt att genomföra och snabbt att rätta. Intervjupersonerna tyckte 

att testerna gav en tydlig bild av elevers svårigheter inom olika områden som läshastighet, 

läsförståelse och stavning. Trots att flera upplevde testerna som gamla, höll de sig gärna till de 

test som de var bekanta med, eftersom de upplevde det som tidskrävande att sätta sig in i nya 

material. När det gällde elever med läs- och skrivsvårigheter som hade hittat strategier till 

exempel att ta hjälp av klasskamrater, ansåg intervjupersonerna att standardiserad screening 

var ett bra verktyg för att uppmärksamma dessa elever eftersom de i testsituationen var 

tvungna att arbeta självständigt. Intervjupersonerna menade att testresultaten inte alltid stämde 

överens med deras egna förväntningar på eleven.  

Tema 4: Intervjupersonernas tankar kring 

elevperspektivet i samband med testsituationen 

Under detta tema har vi samlat lärarnas och specialpedagogernas resonemang kring elevers 

upplevelse av att utföra standardiserade screeningtester. Vi har delat upp temat efter följande 

rubriker: Elever behöver förberedas inför testsituationen, Anpassningar i testsituationen 

och Reaktioner på screeningresultat. 

 

Elever behöver förberedas inför testsituationen 

Lärare och specialpedagoger i undersökningen hade skilda uppfattningar om hur de tyckte att 

elever upplevde testsituationen. De flesta av intervjupersonerna ansåg att eleverna inte tyckte 

att det var jobbigt att utföra testen, men de framhöll vikten av att förbereda eleverna inför ett 

test.  



 

 

26 

Jag tror att de - i alla fall som jag upplever - tycker att det känns helt okej. Men jag tror att det är väldigt 

viktigt hur man lägger fram de här testen. För jag tror att det kan vara väldigt stressande för elever med läs- 

och skrivsvårigheter, om man inte förbereder det på rätt sätt eller att man inte talar om att det är okej att 

fortsätta senare. För om man bara lägger fram och säger att nu ska vi göra ett test och se hur bra ni kan läsa. 

Då kanske det blir så att de blir blockerade istället och inte alls får fram det som de verkligen kan. 
  

Ett par av de intervjuade hade erfarenhet av att testsituationen kunde vara mycket jobbig för 

vissa elever, särskilt för äldre elever som hittat strategier att dölja sina svårigheter i läs- och 

skrivning. 

Jag tror att de upplever det som jättejobbigt. Åtminstone när de är i de åldrarna som jag arbetar med, så är 

de ofta medvetna, och de gör allt de kan för att dölja det. Det blir uppenbart när man gör det hos mig - man 

kan inte dölja det. Men sedan så finns det ju också de som faktiskt kommer självmant och ber om det - 

framförallt de som är lite äldre. De kan komma och säga så här: “Kan du testa mig”, för att det känns som 

att jag inte är så bra på det här. Då inbillar jag mig att själva testsituationen inte är lika jobbig, när man själv 

vill veta någonting mer om sig själv. 
  
Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man presenterar det. Många barn blir ju jättestressade i en 

testsituation, man måste förbereda barnen på det. Vi har väldigt lite sådana situationer i skolan, att saker går 

på tid - utan de får hålla på hur länge som helst, så då blir de ju väldigt stressade när de hamnar i det för 

första gången. 
  

I vissa fall bestämde intervjupersonerna att det standardiserade screeningtestet skulle utföras 

hos specialpedagogen istället för i klassrummet, särskilt om testet skulle göras om eller att 

eleven behövde anpassningar i testsituationen.  

I genomförandet kan det vara någon enstaka som vägrar och jag får komma tillbaka och vet jag att det kanske 

handlar om annan problematik, då får jag attackera det på ett annat sätt. Förbereda eleven, kanske visa lite, 

tala om vad som händer, bokat en tid komma tillbaka och då har det funkat. Jag försöker göra det så lätt som 

möjligt för det vet man ju att så fort man kallat ut en elev ur ett klassrum så finns det en risk att den känner 

sig kränkt eller utpekad. 
  

Informanterna berättade att situationen kunde lösa sig genom att läraren eller 

specialpedagogen förberedde eleven genom att göra upp tid och plats med eleven samt berätta 

att testet skulle delas upp på flera tillfällen. 

  

Anpassningar i testsituationen  

Intervjupersonerna berättade att elever i behov av särskilt stöd fick testsituationen anpassad. 

Lärarna och specialpedagogerna berättade att under själva testet kunde till exempel eleven få 

använda hörselkåpor eller få texten uppläst. Detta gjorde att intervjupersonerna upptäckte att 

själva testtillfället kunde ge möjlighet att utforma själva anpassningen samtidigt som de kunde 

få en tydligare bild av elevens svårigheter och förmågor.  

En flicka som har varit här hos mig, och då hade hon … både läshastighet och läsförståelse, och vi gjorde 

flera test. Och då såg jag att hon fick ju betydligt högre resultat. 
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Eleverna presterade bättre under själva testsituationen  med anpassningar och det syntes enligt 

intervjupersonerna i elevernas resultat. Av detta kunde intervjupersonen bland annat dra 

slutsatsen av att anpassningen fungerade och även att det kunde finnas andra orsaker till låga 

resultat på testerna än själva läsförmågan, exempelvis svårigheter med koncentration.  

  

Reaktioner på testresultaten 

Reaktionerna när eleverna fick tillbaka resultaten var enligt lärarna och specialpedagogerna 

blandade. Eleverna bekräftade enligt informanterna ofta att testresultaten var ett medgivande 

om deras svårigheter samtidigt som de menade att vissa elever kunde reagera med ett 

avståndstagande.  

Ja, de flesta känner till att, ja just det min stavning, ja jag vet jag behöver träna stavning. Gäller det läsning, 

ja, jag vet att jag att jag skulle behöva läsa mer. Det är aldrig någon överraskning. De elever jag träffar 

känner igen det, man har pratat om det tidigare. 
  
En elev jag träffade, för något år sedan. Det var nästan att hon inte ville träffa mig: För jag hade avslöjat 

henne. Hon hade jättesvårt att acceptera att hon hade svårigheter. Men oftast är det så att de här barnen blir 

nästan lättade att Ja, vi pratar om att “det är inte ditt fel” utan “nu vet vi vad som är svårt, nu ska vi hjälpas 

åt och göra det här tillsammans”, och det känner de som en lättnad. Det är bara positivt, tycker jag. Men de 

vi får in som inte har gått hos oss från början  “Nej, nu har jag kommit till en ny skola och nu har jag blivit 

avslöjad”. 
  

Sammanfattning av Tema 4 

När det gällde hur intervjupersonerna resonerade kring elevers upplevelse av själva 

testsituationen så skiljde sig resultaten en del. Några av deltagarna menade att standardiserad 

screening ingick som en naturlig del av undervisningen och att de inte trodde att eleverna 

tyckte att det var särskilt jobbigt. Andra menade att det kunde vara mycket stressande för 

eleverna att genomföra testen, särskilt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Intervjupersonerna berättade att de i vissa fall anpassade själva testsituationen för eleverna 

vilket enligt dem gav ett bättre testresultat. Elevers reaktioner på låga testresultat kunde skilja 

sig mycket åt, enligt lärarna och specialpedagogerna. Vissa tog det enligt intervjupersonernas 

erfarenhet som en bekräftelse på svårigheter som de redan visste om att de hade, medan några 

av lärarna och specialpedagogerna upplevde att andra elever kände sig avslöjade och tyckte 

att det var väldigt jobbigt. Alla intervjupersoner förmedlade dock att de hade eleven i fokus 

och att de var mycket måna om att förbereda eleverna inför själva provsituationen.  
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Tema 5: Vad standardiserade screeningtester kan 

visa eller inte visa gällande elevers läs- och 

skrivutveckling 

Under tema 5 beskrivs lärarnas och specialpedagogernas uppfattning om vad standardiserade 

screeningtester visar och inte visare gällande elevers läs och skrivutveckling. 

Intervjupersonerna definierade läs- och skrivsvårigheter på tre sätt. Vi har delat upp 

rubrikerna efter deras tolkning: Dyslexi, Läs- och skrivsvårigheter samt Bristande 

erfarenheter av läsning.  

Dyslexi 

Lärarna och specialpedagogerna ansåg att det var relativt lätt att se svårigheter som tydde på 

dyslexi i testresultaten. Det var framför allt i de standardiserade screeningtest som mätte 

stavning som flera menade att låga resultat visade på svårigheter som tydde på dyslexi. 

Däremot syntes dessa elevers svårigheter enligt intervjupersonerna inte lika ofta i 

standardiserade screeningtester som mätte läsförståelse. 

Dyslektiska svårigheter kan man ju upptäcka i stavningstestet men inte alltid i läsförståelsetestet, om de är 

“högpresterande” dyslektiker - medan andra kanske inte ens orkar ta sig igenom testet. Jag tänker att det 

viktiga är att testet inte får vara isolerat, utan att det är en punkt i ett större arbete. 
  
Ja, till exempel dyslexi, är det så att man kanske har en elev som man funderar mycket på, och man tycker 

att det inte går framåt i stavning. Då gör man de här testen, stavnings-testen, som går på tid och upptäcker, 

att eleven ligger på stanine 1. Vilket betyder att dyslektikerna slår rakt igenom här. 
  
Det kanske pekar på lite diffusa svårigheter, de som har svårigheter i läsningen. Men då handlar det ju 

mycket om läshastigheten och att få igång det. Medan en del som har dyslexi-svårigheter klarar lästestet 

väldigt bra. 

Läs- och skrivsvårigheter 

Både lärarna och specialpedagogerna i undersökningen ansåg att de hade en ganska tydlig 

uppfattning om vilka elever som hade behov av särskilt stöd. De var också mycket medvetna 

om att skolan ibland missade en del elever som har läs och skrivsvårigheter. Dessa elever 

beskrevs av intervjupersonerna som tystlåtna och som att de sällan bad om hjälp medan andra 

elever hade strategier för att hantera och i vissa falla dölja sina svårigheter.  

 

Det finns ju alltid barn som man tror är duktigare än vad de är. För de gör allt de kan för att dölja sina 

svårigheter, och det gäller att “fiska upp” de tysta barnen som låtsas kunna. 

 
Det kan visa sig att det var sämre än vi trodde, eller att vi hoppats att det var något som skulle ge sig. Det är 
inte så ofta som det kommer överraskningar. Vi har ju stor in- och utflyttning på den här skolan, det är ju 
också en anledning att göra klass-screeningar. Det kan ju gå så väldigt lång tid innan man lära känna en 
elev. Särskilt en elev i svårigheter kan vara ganska duktig på alla de här undvikande-strategierna. 
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Efter att den standardiserade screeningen genomförts menade intervjupersonerna att vissa 

elevers resultat ibland kunde ge lärarna och specialpedagogerna en positiv överraskning. 

  

Öppna ögonen för de elever man har missat: Ibland blir man ganska positivt överraskad: Oj, den här var 

duktig. ibland är det ju tvärtom: Man förväntar sig att det ska vara ett bra resultat, och så är det inte det. En 

del är ju verbala. (Syftar på elever med svenska som andraspråk. Vår kommentar) 
  

De menade också att det i grundskolans tidigare år var svårare att upptäcka eleverna eftersom 

de oftast fått mer stöttning i skolarbetet och att eleverna ofta samarbetar. 

Vissa märker man ju inte, och då är de här testerna jättebra. För plötsligt märker man ju, att den här eleven, 

han är ju inte så där duktig som jag tror. Det kan handla om läsförståelse. Ofta jobbar de ju i par och om 

eleverna är själv på ett DLS … 

 

Bristande erfarenhet av läsning  

Låga resultat på standardiserade screeningtest som mätte läshastighet kunde enligt några av 

intervjupersonerna tyda på att eleven hade bristande läserfarenheter eller hade hittat egna 

strategier för att följa med i undervisningen. Intervjupersonernas erfarenhet var att dessa 

elever kunde upptäckas i standardiserad screening i samband med stadieövergångar. 

Det är de eleverna som får sin diagnos ganska sent, de har utvecklat vissa arbetssätt för att lyckas. Vad de 

(eleverna) brister i är dels hastigheten. De får jobba livet ur sig och de lägger ner hur många timmar som 

helst hemma för att hänga med och vara som alla andra, de jobbar stenhårt för det. Det blir andra texter när 

man kommer upp på högstadiet till skillnad från mellan. Det blir andra krav. Och sen ska de hålla många 

bollar i luften som elev och jag kan också tänka mig, nu spekulerar jag men jag tror att det krävs ett större 

eget ansvar det är kanske lite mer omvårdande på mellanstadiet än när man kommer till hög. Då förväntas 

det kanske att man har en viss rutin för studier. 
  

Sammanfattning av Tema 5 

Intervjupersonerna beskrev att elever med läs- och skrivsvårigheter hade svårt att förstå 

innehållet i texten medan elever som hade fått en dyslexidiagnos ofta hade svårt att stava. De 

elever med läs- och skrivsvårigheter som upptäcktes sent på högstadiet, trots standardiserade 

screeningtest under tidigare år, ansågs av flera av intervjupersonerna ha hittat egna strategier 

för att följa med i undervisningen. Flera av lärarna och specialpedagogerna menade att den 

nya situationen på mellan- eller högstadiet med ökade kunskapskrav, högre studietempo samt 

brist på stöttning från lärare bidrog till att de inte orkade med skolarbetet i samma 

utsträckning och deras svårigheter blev tydligare.  
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Tema 6: Uppföljning av testresultaten, 

anpassningar samt utformning av undervisningen 

för elever med låga resultat i screeningtest 

Under tema 6 beskriver vi lärarnas och specialpedagogernas erfarenhet av att arbeta med 

anpassningar samt utformning av undervisning. Vi har delat upp temat efter följande 5 

rubriker: Undervisningsupplägg i helklass, Individuell lästräning, Olika anpassningar och 

insatser vid dyslexi respektive läs- och skrivsvårigheter, Anpassningar och insatser vid 

bristande erfarenhet av läsning  

Undervisningsupplägg i helklass  

Enligt lärarna och specialpedagogerna som vi intervjuade fick elever med låga resultat på 

standardiserande screeningtester olika typer av undervisning och anpassningarna. Det 

handlade både om anpassningar på individ- och gruppnivå. När det gäller utformningen av 

undervisning och anpassningar, resonerade lärarna och specialpedagogerna att upplägg av 

lektioner med tydlig struktur och tydliga instruktioner var särskilt viktigt speciellt för elever i 

behov av särskilt stöd. De framhöll också att elevernas lärande i grupp var mycket 

betydelsefull för deras språkliga utveckling. 

Genre jobbar vi en hel del med; mycket ord och begrepp; inte ensam individuell läsning som “läs bänkbok” 

- utan vi jobbar tillsammans. Vi diskuterar jättemycket om det som vi läser. Vi jobbar med alla lässtrategier: 

Koppla texter, koppla till dig själv, koppla till världen, koppla till filmer och böcker. Det ska vara tydlig 

undervisning: En lärare som går igenom. Det tror jag på. Mycket struktur. 
  
Vi utgår från tanken på att de här eleverna finns i klassrummet, när man har genomgångar  måste man ju gå 

igenom de olika uppgifterna utifrån, att en del kan ha svårt att förstå instruktioner; en del kan ha svårt att ta 

till sig texten själv då händer det att de får ha läskompisar eller så kan det vara så att jag läser upp texten för 

hela klassen eller vi pratar om vad texten kommer att handla om, att man har en förförståelse.  
  
Vi får tillräckligt med resurser. Jag vet inte vad man mer skulle kunna göra. Vi kan inte ha “en till en”- 

undervisning. För det här med språk, det handlar inte bara om lärarna och lärarnas pedagogik. Språk tar tid! 
  

De här lärarna utgick ifrån att elever med olika förmågor skulle vara en naturlig del i klassen 

och inte lämnas ensamma i sitt lärande.  

  

Individuell lästräning 

Intervjupersonerna berättade att de försökte hitta anpassningar i största möjliga mån för att 

stötta och hjälpa eleverna. Några av specialpedagogerna berättade också att de även försökte 

få tid till enskild undervisning eller i mindre grupp för elever som behövde träna läsning och 

skrivning. En av specialpedagogerna berättar följande:  
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Mycket av den träningen jag kan och vill göra med dem, den bör nästan vara daglig. Det behöver inte vara 

länge; det kan räcka med tjugo minuter. Det ryms inte i min tjänst som det är nu. Jag har några i årskurs 4:a 

som jag träffar en gång i veckan och läser med. Jag tycker inte att jag ser så stora framsteg. Det är inte 

utvecklande, utan eleverna behöver träna mycket, i ganska korta pass - för det är ju så energikrävande för 

den som har dyslexi. 
  

Den frustration som specialpedagogen beskriver framkom hos flera av de intervjuade. Flera 

uttryckte att tiden inte räckte till för att hinna med att träna elevernas specifika svårigheter. 

  

Olika anpassningar och insatser vid dyslexi respektive läs- och 

skrivsvårigheter 

Intervjupersonerna berättade att de efter att testerna rättats och analyserats följdes eleverna 

upp på olika sätt beroende på de svårigheter som testresultaten visade. Dyslexi, läs- och 

skrivsvårigheter och bristande läsförståelse, utmynnade enligt intervjupersonerna i olika slags 

anpassningar. Elever som fått en dyslexidiagnos ansågs av lärarna och specialpedagogerna 

behöva tillgång till exempel datorer eller iPads som kompensatoriska hjälpmedel, medan 

elever med läs- och skrivsvårigheter framför allt ansågs ha behov av att träna läsning. 

Men dyslektiker behöver ju mer ha hjälpmedel eller annan typ av träning. Det vilar ett större ansvar på 

klassläraren att veta vad som finns; vilka material som finns och hur man ska använda olika hjälpmedel på 

iPad och dator och så vidare. 
  
Jag är för datorer när det gäller våra dyslektiker, det är enklare att installera de här olika programmen tex 

Spellright, Stavarex, Skolstil och allt det här, det är mycket lättare. 

Är det dyslexi så får man ju jobba mycket mera kompensatoriskt, och då är det ju så, då handlar det ju om 

att lära de en del av det; datorn kan vara till nytta; inlästa läromedel och sådana saker - i kombination då 

med att de ska ha träning. 
  

Intervjupersonerna menade att elever med läs- och skrivsvårigheter framför allt hade behov av 

olika typer av lästräning, enskilt eller i läsgrupp. 

Men om vi tar läs- och skrivsvårigheter, handlar det ju väldigt ofta, om en erfarenhetsbrist - en kraftig sådan. 

Och den är ju inte så himla lätt att hämta igen. Det kan också handla om; i kombination med 

uppmärksamhetssvårigheter. Vi försöker när vi ser att en elev har svårigheter, att inom det arbetslaget 

använda de befintliga resurserna. Och då handlar det ju mycket om att - för de som har läs- och 

skrivsvårigheter - få igång läsningen; att läsa mycket. Och då brukar vi ha - det brukar vara någon i 

arbetslaget som kan ta och ha läsgrupp till exempel, eller intensivläsning. Och ibland kan de få talböcker 

också, så att de kan få hjälp på traven den vägen. 
  

Anpassningar och insatser vid bristande erfarenhet av läsning 

Det framkom också en oro hos lärarna och specialpedagogerna i undersökningen över ett 

minskat läsande hos elever. Här var det enligt informanterna vanligt att insatserna som sattes 

in bestod av extra läsning eller intensivläsning.  
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I förskolorna skulle de verkligen kunna komplettera hemmen just med läsningen att se till att det blev en 

rejäl lässtund varje dag. För dem som inte får det. Jag tror att det är väldigt många barn som inte får det. 
  
Elever som är ovana läsare helt enkelt de uppfyller inga kriterier för att ha en diagnos, men man är väldigt 

ovan att läsa. De läser kortare instruktioner, texter när man spelar spel, de läser på datorn, men de har inte 

läsvanan att man kan läsa på olika sätt. Den finns inte riktigt tycker jag. Jag tror att det beror på att man inte 

läser lika mycket idag. 
  

Sammanfattning av Tema 6 

Flera av lärarna och specialpedagogerna i undersökningen hävdade att undervisningen i 

helklass var oerhört viktig för elever med läs- och skrivsvårigheter, dels för att hjälpa eleverna 

med att läsa texter, men också för att gemensamt arbeta med läsförståelse. Alla intervjuade 

betonade hur viktigt det var att ge eleverna struktur. Undervisning och anpassningar var 

beroende av både elevers individuella svårigheter samt synen på vilket behov av stöd som 

ansågs gynna eleven eller vad som ansågs möjligt att erbjuda. Elever som fått en 

dyslexidiagnos fick ofta enligt informanterna kompensatoriska hjälpmedel medan elever med 

läs- och skrivsvårigheter oftare ansågs behöva lästräna. Det fanns en oro hos många av lärarna 

och specialpedagogerna över att vissa elever var ovana läsare och att det var svårt att hinna 

ikapp läsningen under skoltid.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka några lärare och specialpedagogers erfarenheter av 

standardiserade screeningtester för läsning och skrivning: Hur lärare och specialpedagoger 

beskrev sitt arbetet med standardiserade screeningtester: administration, rättning och analys. 

Hur lärarna och specialpedagogerna beskrev att de använder informationen som resultatet av 

standardiserade screeningtester kan ge dem i deras fortsatta arbete med undervisningen. Våra 

frågeställningar löd: 

  

 Vilka erfarenheter beskriver lärare/specialpedagoger att de har av att arbeta med 

standardiserade screeningtester?  

  

 Vad anser lärare/specialpedagoger att standardiserade screeningtester kan visa 

och/eller inte visa när det gäller elevers läs- och skrivutveckling?  

  

 Hur analyseras testresultatet och hur beskriver lärare och specialpedagoger att de följer 

upp resultatet och utformar undervisningen för de elever som uppvisar låga resultat på 

standardiserade screeningtester? 
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Vi fann att alla skolor som intervjupersonerna arbetade på använde standardiserade 

screeningmaterial av något slag. DLS var det screeningmaterial som användes mest frekvent. 

Lärarna och specialpedagogerna i studien berättade också att de även kompletterade sin 

kunskap om elevernas läsning och skrivning med andra typer av kartläggnings- och 

screeningmaterial. Syftet med de standardiserade screeningtesterna var enligt informanterna 

att hitta elever med läs- och skrivsvårigheter. Intervjupersonerna ansåg också att testerna de 

använde inte krävde så stort för- och efterarbete samt att de gav en tydlig bild av vilka 

svårigheter eleverna hade. Dock ansåg lärarna och specialpedagogerna att materialet i vissa 

fall behövde uppdateras och att normeringen inte alltid stämde med deras bild av hur det gick 

för eleverna. Motivering till varför de ändå bedömde att testningen var värdefull var flera. 

Lärarna i undersökningen ansåg att syftet med standardiserade screeningtester bland annat att 

var att de skulle få bekräftelse på att det de sett i undervisningen överensstämde med resultatet 

av den standardiserade screeningen. Intervjupersonerna menade också att resultaten var till 

stöd för under samtal med elevhälsoteam, elevens föräldrar, samt gav möjlighet att jämföra 

enskilda elever och klassers utveckling över tid. Vid bedömningen av nyinflyttade elever samt 

elever med svenska som andraspråk blev den standardiserade screeningen enligt lärarna och 

specialpedagogerna i studien ett viktigt redskap för att bedöma elevernas språkliga förmåga. 

Intervjupersonerna hade en önskan om större möjligheter att analysera resultaten av 

screeningtesterna tillsammans med sina kollegor i högre utsträckning än vad de upplevde att 

det fanns tid till för närvarande.  

  

Analysen som intervjupersonerna gjorde av elevernas upplevelse av testsituationen under 

själva testsituationen skiljde sig åt. Vissa av dem menade att testsituationen kunde vara 

mycket stressande för eleverna medan andra menade att det var en naturlig del av 

undervisningen. Alla intervjupersoner berättade att de var måna om att förbereda eleverna 

inför testet och att de satte in olika anpassningar vid behov bland eleverna. Intervjupersonerna 

beskrev också sina erfarenheter av elevernas upplevelse av att bli testad och här fann de en 

skillnad mellan hur de äldre och yngre eleverna upplevde testen. Lärarna och 

specialpedagogerna ansåg att de äldre eleverna upplevde testen som utelämnande och 

avslöjande, samtidigt menade de att vissa elever hade en insikt om sina svårigheter och ville 

förstå vad det kunde bero på. Exempelvis kunde högstadieelever enligt intervjupersonerna på 

skolorna i vår undersökning ibland vända sig direkt till specialpedagogen för att få hjälp att 

undersöka sina svårigheter, samt att hitta hjälp och träningsmöjligheter. Intervjupersonerna i 
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studien ansåg att de yngre eleverna i större utsträckning hade undvikandestrategier eller hade 

hittat på egna strategier för att bemästra sina svårigheter på olika sätt. 

  

Flertalet av intervjupersonerna berättade att de gjorde en åtskillnad mellan dyslexi och läs- 

och skrivsvårigheter, vilket medförde att de satte in olika anpassningar för olika elever: Elever 

med dyslexi fick enligt intervjupersonerna oftare kompensatoriska hjälpmedel medan elever 

med läs- och skrivsvårigheter oftare fick lästräning med pedagog. Det framkom också en stor 

oro och stress bland lärarna över att många elever var ovana läsare. Intervjupersonerna 

menade att undervisningstiden ibland inte räckte till för att sätta in rätt insatser och för att 

hinna hjälpa elever i den omfattning som de ansåg skulle behövas. 

Metoddiskussion 

I början av vårt arbete ringade vi in ett problemområde där vi ville undersöka vad som ligger 

till grund för lärares och specialpedagogers val av att arbeta med standardiserade 

screeningtester. I vår bakgrund har vi redovisat tidigare läs- och skrivforskning, forskning om 

olika typer av tester och bedömning samt teorier om lärande. Som vår introduktion visar finns 

det forskning som pekar på att det inte alltid finns en tillräckligt stark koppling mellan 

kartläggning och efterföljande anpassningar/åtgärder. Vi ville bland annat undersöka vilka 

följder detta skulle kunna få för de elever som får låga resultat inom läs- och skrivning. 

  

För att få en bredare bild av hur skolor och enskilda lärare arbetar med standardiserade 

screeningtester behöver man göra en enkätstudie. Det skulle också ha varit möjligt att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ metod i studien med till exempel enkäter och intervjuer. 

För att få en uppfattning om hur lärarna arbetade i praktiken hade fallstudier på olika skolor 

kunnat vara en möjlighet.  

  

För att nå syftet med studien valdes kvalitativa intervjuer som metod. En risk med att komma 

människor nära på ett sätt som man gör vid ett intervjutillfälle innebär att intervjupersonens 

integritet skulle kunna kränkas. För att försöka undanröja detta problem, avidentifieras 

vanligen personerna och benämns med andra identiteter. Eftersom vi i vår undersökning inte 

ville jämföra skolor med andra skolor eller göra någon jämförelse mellan lärare och 

specialpedagoger, så har vi inte hänvisat till intervjupersonernas yrken i vår redovisning av 

resultaten. ”Total anonymitet är emellertid inte möjlig att uppnå eftersom risken finns att 
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undersökningspersonerna själva och deras arbetskamrater kan känna igen sig själva eller en 

skolmiljö genom de lämnade uppgifterna” (Persson, 1995, s. 50). I en liten studie med få 

deltagare är risken större för att intervjupersonerna kan identifieras. 

  

Ytterligare en viktig faktor att lyfta fram, är att intervjupersonernas utsagor bör ses utifrån 

deras professionella roll och funktion på skolan. Alla våra deltagare har lång erfarenhet av sitt 

yrke, vilket styrker trovärdigheten i resultaten. För att ytterligare stärka trovärdigheten valde 

vi att intervjua lärare och specialpedagoger från skolor i olika socioekonomiska områden och 

av olika storlek på skolenheten. Enligt Ahlberg (2009) är trovärdighet som begrepp bättre att 

använda sig av inom den kvalitativa forskningen, då begreppen reliabilitet och validitet i hög 

grad hör till den kvantitativa forskningen (Ahlberg, 2009). 

  

Vår erfarenhet av att arbeta vetenskapligt och att genomföra en studie av det här slaget är 

ringa. Vi har dock försökt att studien igenom inneha ett vetenskapligt förhållningssätt och 

tillsammans diskuterat alla steg i vår undersökning gemensamt. 

  

I en kvalitativ intervjustudie består det empiriska materialet av de transkriberade 

intervjuutskrifterna. Vi har arbetat med att göra en tematisk analys och låtit oss inspireras av 

den hermeneutiska tolkningsprocessen. Vi gör alltså inte anspråk på att göra någon regelrätt 

hermeneutisk analys, men vi har låtit oss inspireras av denna, genom att vi fortlöpande har 

diskuterat våra egna slutsatser och hållit öppet för nya resultat som framkommit i processen 

(Hartman, 2004). Efter att ha läst igenom hela det transkriberade materialet, det vill säga alla 

intervjuerna i en följd, analyserades hela materialet samtidigt, på så sätt att vi färgkodade de 

uttalanden och passager som vi kunde föra till ett tema. ”Analysen innebär att söka mönster, 

upptäcka likheter och skillnader och klassificera i syfte att tematisera eller konstruera 

kategorier” (Ahlberg, 2009, s. 23). Vi valde att ha en öppen attityd till materialet (Rennstam 

& Wästerfors (2015) och att arbeta induktivt (Alvesson, 2011). Svaren till alla intervjufrågor 

har inte redovisats eftersom vi bedömde att de inte var relevanta för frågeställningarna i vår 

studie.  

  

I vår undersökning har vi dels tagit vår utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet och 

dels från det diskursiva perspektivet. ”Inom det sociokulturella perspektivet talar man om 

situerat lärande, det vill säga lärandet äger rum i sammanhang, en kontext. Lärande äger rum 

överallt. Var som helst som människor deltar i olika former av verksamheter lär de sig något 
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annat” (Forsmark, 2009, s. 214). För att förstå de olika sammanhangen kan man inom 

pedagogisk forskning använda sig av begreppet diskurs för att studera en viss praxis (Persson, 

1995). I vår undersökning menar vi att användandet av standardiserad screening skulle kunna 

vara en sådan praxis. Grundskolan representeras av olika diskurser. De nationella 

styrdokumenten, skollag med mera ger uttryck för samhällets mål för skolan. Läroplanen ger 

enligt Persson (1995) anvisningar för hur man ska förhålla sig till barns olika förutsättningar i 

fråga om bedömning och kunskapskrav. Dessutom representeras den specialpedagogiska 

verksamheten i sin tur av olika diskurser. I den specialpedagogiska verksamheten kan 

diskursen ta sig uttryck i hur man ser på eleven, dennes svårigheter och behov (ibid.)  

  

Vi har i vårt arbete inte gjort någon regelrätt diskursanalys, men vi har valt att använda oss av 

synsättet från diskursanalys för att urskilja teman och för att tolka vårt resultat. Vi har också 

använt oss av perspektivisering för att se på fenomen från olika håll (Dysthe, 2003), eftersom 

det, som Wedin (2010) menar är att oavsett formen av bedömning och test när det gäller 

läsförmågan, representerar de en viss syn på språk, kunskap och lärande. De står också för ett 

visst perspektiv på praxis gällande litteracitet och språkanvändning. 

Resultatdiskussion 

Vår undersökning visar, i likhet med Levlins (2014) forskning att standardiserad screening 

under grundskolans tidigare år kan vara ett verktyg för att tidigt upptäcka elever med läs- och 

skrivsvårigheter. När det gäller elever som upptäcks under grundskolan senare år uttrycker 

våra intervjupersoners tankar att elever som upptäcks senare ofta har mer komplexa 

svårigheter vilket stämmer med forskning (Ritchey, Silverman, Schatschneider & Speece, 

2015). Elever som upptäcks sent kan ha försökt dölja sina svårigheter på olika sätt eller har av 

andra orsaker inte har fått sina svårigheter uppmärksammade. Eleverna kan exempelvis ha 

lagt sig till med mer eller mindre fungerande strategier för att klara av sin situation eller har 

en läs- och skrivproblematik som visar sig senare än den första inlärningsfasen. Här menar 

Ritchey et al. (2015) att det behövs en bredare screening som testar fler områden inom läsning 

och skrivning för att kunna ringa in elevens svårigheter (2015). Vår undersökning visar också 

att screening kan vara ett sätt att upptäcka elever under mellan- och högstadiet som har läs- 

och skrivsvårigheter.  
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Vår studie visar att resultaten av de standardiserade screeningtesterna inte alltid stämde 

överens med den erfarenhet som lärarna delade med sig av när det gällde deras egna 

bedömningar av och förväntningar på eleverna. Detta gällde särskilt i bedömningen av elever 

med svenska som andraspråk. I vår undersökning fanns lärare från en skola med ett 

elevunderlag på över 90 % elever med annan språklig bakgrund än svenska. När det gäller 

elever med svenska som andraspråk så styrks våra resultat av forskning som visar att det finns 

en stor klyfta mellan elevernas språkförmåga och skolspråket (Hajer, 2004). Enligt lärarnas 

erfarenheter så klarar sig elever med svenska som andraspråk ofta bra i vardagen, men får 

svårigheter i mötet med till exempel olika ämnesbegrepp.  

 

Verhoeven och van Leeuwe visar i en studie från 2012 att modellen där läsning ses som lika 

med produkten av avkodning och läsförståelse enligt the simple view of readning även gäller 

för andraspråksinlärare. I studien jämfördes två grupper av elever i grundskolans första år. 

Den ena gruppen bestod av elever som läste på modersmålet och den andra av elever som 

läste på sitt andraspråk. Verhoeven och van Leuwee fann både likheter och skillnader mellan 

de båda grupperna. En av slutsatserna var att det fanns stora likheter mellan hur bra eleverna i 

båda grupperna avkodade. Gällande hör- och läsförståelse så bedömdes andraspråksinlärarna 

dock ligga efter sina jämnåriga. För båda grupperna såg man att avkodningens betydelse för 

läsförståelsen minskade allt mer ju äldre eleverna blev medan hörförståelsen däremot visade 

sig få en allt större betydelse för läsförståelsen. Detta gällde båda grupperna av elever även 

om sambandet inte var lika tydligt i gruppen elever med ett annat modersmål (2012).  

 

Den forskning som Hyltenstam (1996) lyfter fram, visar att det som påverkar elever med 

annan språklig bakgrund allra mest vad det gäller läsförmågan är deras muntliga förmåga i 

andraspråket. I skolan behövs ett funktionellt språk på en hög språklig nivå för att kunna 

beskriva, sammanfatta, berätta, värdera med mera. Enligt Sjöqvist (2013) förutsätts alla elever 

att ha denna språkliga bas vid skolstarten. Men den språkliga inlärningsgången ser annorlunda 

ut för elever med svenska som andraspråk och de följer inte alltid den språkutveckling som till 

exempel olika typer av läromedel utgår ifrån (2013). Resultatet bekräftas av Cummins (1996) 

och Hajer (2004). Som vi också kan se i resultatet av vår studie menade både lärarna och 

specialpedagogerna i den att det enligt dem är en utmaning att bedöma elever med svenska 

som andraspråk. Sjöqvist (2013) lyfter fram att en elev på en hög kognitiv nivå samtidigt kan 

ha ett bristande ordförråd (Sjöqvist, 2013). Detta menar vi skulle kunna göra att resultaten i 

standardiserade screeningtest inte alltid stämmer överens med den uppfattning som 
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undervisande lärare i svenska har när det gäller elever med svenska som andraspråks språkliga 

förmåga, då denna enligt dem själva ofta bedömdes som bättre än vad de standardiserade 

screeningtesternas resultat visade. 

  

På frågan om det finns ett värde i att testa elever med svenska som andraspråk med hjälp av 

standardiserade screeningtester så tyder våra resultat ändå på det. I de skolor som har få elever 

med svenska som modersmål, skulle det enligt lärarna och specialpedagoger kunna finnas ett 

värde i att använda sig av den måttstock som den standardiserade screeningen utgör. Däremot 

kan inte insatserna ligga på individnivå i samma utsträckning som det skulle kunna göra på 

skolor i andra områden, utan det behövs en medvetenhet hos lärarna att arbeta 

språkutvecklande i alla ämnen på gruppnivå (Hajer, 2004). Erfarenheten som lärarna och 

specialpedagogerna med övervägande del elever med svenska som andraspråk hade av att 

arbeta språkutvecklande på gruppnivå istället för att sätta in individuellt stöd styrks också av 

det aktionsforskningsprojekt som Axelsson et al. (2006) genomförde. Där såg man att ett 

språkutvecklande arbetssätt med arbete med ämnesbegrepp och med genrepedagogik ledde till 

en ökad språkmedvetenhet hos eleverna, medan en förenkling av texter tvärtom inte verkade 

leda till att elevernas språkförmåga förbättrades som önskat.  

Slutdiskussion  

När det gäller elevers inlärning av läsning och skrivning har forskning visat att det är lärarnas 

positiva inställning och entusiasm över elevens lärande som skapar bäst resultat bland 

eleverna (Hattie, 2014). Forskning visar också att det är viktigt att sätta in stöd för elever läs- 

och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt samt att följa upp deras utveckling. Andra viktiga 

faktorer är att elever får öva fonologisk läsning men även träna på läsförståelse (Snowling, 

2013). 

  

Lärarna och specialpedagogerna i vår studie är mycket medvetna om dilemmat med elevers 

undvikandestrategier när det gäller läsning. Forskning visar att Matteuseffekten ofta sätter 

sina spår hos elever med läs- och skrivsvårigheter (Levlin, 2014). Detta innebär att eleverna 

kan uppleva misslyckande i sin läsning och skrivning under sina tidiga skolår och har efter det 

undvikit, eller inte haft möjlighet att läsa lika mycket som sina klasskamrater, vilket i sin tur 

ofta leder till låg självkänsla i samband med läsning och skrivning. I ett 

undervisningssammanhang tar elever som kämpar med sin läsning och skrivning inte alltid för 
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sig, eftersom de är rädda för att verka dumma när de måste fråga läraren om hjälp. Vi menar 

att det är viktigt att ta reda på om elever som kan upplevas som okoncentrerade snarare 

försöker undvika svåra uppgifter om orsaken ligger i att de har läs- och skrivsvårigheter. 

  

Det är givetvis viktigt att hitta lämpliga anpassningar för eleverna i form av kompensatoriska 

verktyg för att eleverna ska få möjligheter att bemästra sina svårigheter.  

Vår undersökning visar att standardiserade screeningtester verkar ha en viktig funktion att 

fylla i skolan, eftersom denna typ av screening kan fånga upp elever som man annars kan 

missa. Vår undersökning visar också att regelbunden screening kan identifiera elever som 

klarar sig bra i skolans tidigare år, men som har svårigheter med läsning och skrivning som 

uppträder senare av olika orsaker; det kan vara stadieövergångar med ökade krav, annan 

språklig bakgrund, brist på läsning, eller bristande läsförståelse trots god avkodning med 

mera.  

  

Standardiseringen gör att screeningtesterna är lätta att administrera, genomföra och rätta, och 

kan ge en överblick över klassen och individuella elever. Testerna bör alltid tolkas av någon 

som har kompetens inom läs- och skrivutveckling, exempelvis lärare i svenska eller 

specialpedagog. För att få en hel profil av elevens inlärning bör man göra alla deltest eftersom 

de mäter olika förmågor inom läsning och skrivning. Det finns en viss risk att elever trots 

svårigheter gissar rätt och får ett slumpmässigt högre resultat vid ett visst testtillfälle, och 

därför är återkommande test viktiga. 

  

Om en elev får lågt resultat på alla deltest bör man följa upp det för att se om det behövs 

specialpedagogiska insatser eller någon form av anpassning. Likaså bör en elev med en ojämn 

profil, till exempel lågt stanine på avkodning och stavning, eller en elev med lågt resultat på 

läsförståelsedelen få olika insatser som är inriktade mot just deras speciella svårigheter. 

Läsförståelse tränas till exempel genom ett fokus på att stärka ordförrådet genom att läsa, 

lyssna, berätta och samtala om texter tillsammans med andra. En elev med svårigheter att 

avkoda och stava bör få pedagogisk vägledning och undervisning i att skriva och att arbeta 

med själva avkodningen. En elev som har svårigheter med att avkoda kan ändå ha förmågan 

att ta till sig mer avancerade texter. Det bör därför finnas en möjlighet att lyssna till 

inläst/uppläst text och elever som kan ta till sig text genom att lyssna bör också ges samma 

möjlighet som sina klasskamrater att delta i gemensamma diskussioner om texter och böcker. 



 

 

40 

Alla elever, både de svenska och de med annan språklig bakgrund är hjälpta av att arbeta 

språkutvecklande i alla ämnen.  

  

Vi vill också lyfta fram att lärarna och specialpedagogerna i vår studie överlag är mycket 

måna om att tänka på anpassningar i undervisningssituationen på gruppnivå. Många av dem 

utgår ifrån att elever i behov av särskilt stöd alltid finns i klassrummen. Våra åsikter 

överensstämmer med våra informanter om att man bör utforma undervisningen på så sätt att 

den blir tillgänglig för alla elever på samma villkor. Den ökade satsningen på tekniska 

hjälpmedel, datorer, läsplattor och digitala läromedel gör det bli alltmer möjligt att 

individualisera i klassrummet utan att de elever som behöver extra hjälp blir lika utpekade. 

Skolorna i undersökningen är snabba med att sätta in framför allt tekniska anpassningar av 

olika slag, vilket är bra. Vi vill samtidigt varna för att en anpassning inte får vara enda 

insatsen. Elever får aldrig lämnas ensamma med sina kompensatoriska hjälpmedel 

inledningsvis, utan eleven behöver få vägledning och möjlighet att lära sig hjälpmedlen för på 

sikt bli självständiga.  

  

Det man också bör tänka på i samband med genomförande av standardiserad screening är att 

själva testsituationen kan vara stressande för eleverna, särskilt för de elever som har 

svårigheter inom läsning och skrivning. Vi menar att man bör fundera på vad vinsten blir om 

man gör testet, eller om man ska sätta in åtgärder utan denna typ av screening. Eleverna bör 

också alltid förberedas inför testsituationen och att de bör få göra testet under så gynnsamma 

förutsättningar som möjligt. I vissa fall kan det behövas anpassningar i testsituationen, 

exempelvis genom att få tillgång till hörselkåpor, att få sitta så ostört som möjligt omkring sig 

eller att få genomföra testet hos specialpedagog. 

  

Det som också framkom av intervjuerna var att de flesta av lärarna och specialpedagogerna i 

vår studie redan innan den standardiserade screeningen utfördes hade uppmärksammat elever 

med läs och skrivsvårigheter, men att de behövde/önskade få bekräftelse på sina iakttagelser. 

Detta kan vi tolka som att bedömningskraven idag är mer komplexa, vilket ökar lärarnas 

känsla av att inte räcka till. Wedin (2010) hävdar att lärarnas arbete blivit mer omfattande och 

kräver större kompetens när det gäller barns språkutveckling. I tidigare studier som gjorts 

visar det att inget kunde ersätta den professionella lärarens iakttagelser och erfarenheter när 

det gällde att bedöma elevers kunnande (Snowling 2013).  
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Förslag till fortsatt forskning 

Forskning har visat att det är vanligt att skolor använder sig av olika typer av standardiserade 

screeningtester för att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling, vilket även bekräftas av vår 

studie. Forskning har också visat att screeningtester kan fungera som ett bra verktyg för att 

upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter (Levlin, 2014). Vi ser att screening ger lärare 

en möjlighet att uppmärksamma elever. Enligt SBU (2014) är det skolor som kartlägger, 

anpassar och följer upp elevernas resultat regelbundet som lyckas bäst med detta. Däremot är 

många standardiserade screeningtester inte tillräckligt utvärderade (SBU, 2014). Det behövs 

fler studier som visar hur dessa tester fungerar och används i praktiken. 

  

Under arbetet med vår studie har vi haft många diskussioner bland annat kring elevens 

situation och hur undervisningens upplägg skulle kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

Därför skulle vi tycka att det vore intressant att utforska detta område mer. Ett annat intressant 

område är att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd upplever screening och hur de 

resonerar kring sitt lärande utifrån resultaten.  

  

Det finns forskning som visar (Bjar, 2009) att eleven ibland blir bärare av sina svårigheter. 

Genom att använda screening som verktyg för att bedöma elever, finns det en fara att vi 

bedömer eleven utifrån vad den inte kan, istället för att se helheten och även uppmärksamma 

elevens styrkor. Mycket forskning visar att det är viktigt med tidiga insatser (Fischbein, 

2009). Vi tror oss se att det kan vara en av anledningarna till att man testar elever med 

standardiserad screening. Dessutom finns det idag krav på att anpassningar ska sättas in 

omgående. Det finns dock en fara i att anpassningarna inte är tillräckligt kopplade till elevers 

verkliga behov. Vi menar att det skulle behövas mer forskning om hur olika typer av 

anpassningar hjälper eleven i deras inlärning och deras språkutveckling. Vi vill också 

understryka att processen att bedöma elevers läs- och skrivförmåga är komplex och ställer 

krav på en god bedömningskompetens och goda verktyg. Vi upplever att ett stort dilemma för 

lärare och specialpedagoger är att få tiden att räcka till och göra insatser som kan kompensera 

för Matteuseffekten. Så att elever känner att de lyckas med läsningen tidigt under sin 

skolgång. För språk tar tid! 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 
Maria Höglander och Sanna Lind 
Specialpedagogiska institutionen, SU, vt 2017 

 
Hej! 
 

Vi läser sista terminen på speciallärarlinjen vid Stockholms universitet med inriktning språk, läs- och 

skrivning. I vår så ska vi skriva vårt självständiga arbete. Vi vill väldigt gärna komma i kontakt med er 

skola för att höra om ni är intresserade av att delta i vår studie. Nedan följer en kort beskrivning av 

studien och vad ett eventuellt deltagande skulle innebära, samt kontaktuppgifter. 
 

Då studien är tidsbegränsad ser vi gärna att det finns en möjlighet att komma i kontakt med er senast 

15/2 2017 för ev. intervju! 

 
Vad handlar studien om? 
Vi är intresserade av att få en bild av tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter med 
test/screening som verktyg. Vi söker personer som är intresserade av att hjälpa oss med detta 
genom att ställa upp på en intervju om hur den berörda skolan arbetar med test/screening av läs- och 
skrivning av elever på mellanstadiet. Vi är vidare intresserade av hur resultatet av test/screening följs 
upp för de elever som visar låga resultat (ex. Stanine 1-3) när det gäller undervisningsupplägg, olika 
typer av insatser, särskilt stöd m.m.  
 
Vi vänder oss i första hand både till den speciallärare/specialpedagog som ansvarar för 
testningen/screeningen på skolan samt den undervisande lärare i svenska på mellanstadiet för de 
elever som testas, d.v.s. två personer/skola. 
 
Vad innebär deltagande? 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Om ni väljer att delta, så 
kontaktar vi er för att bestämma tid och plats för intervjuer. Vi beräknar att varje intervju kommer att ta 
30-40 min. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. De kommer endast att avlyssnas av 
den person som intervjuar, men transkriberingarna kommer att läsas och analyseras av oss båda. Alla 
skolor och intervjupersoner kommer att avpersonifieras. Intervjumaterialet kommer endast att 
användas till vår studie och kommer att förstöras efter att studien avslutats.  
 
Vem är ansvarig för studien? 
Studien utförs inom ramen för utbildningen till speciallärare vid Specialpedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet vt 2017 av Maria Höglander och Sanna Lind under handledning av Eva 
Berglund tel: xxxxxx; mail: xxxxx 
 
Om ni är intresserade av att delta i projektet eller har några övriga frågor, så skicka gärna ett mail eller 
ring mig så berättar jag mer om studien och ert eventuella deltagande.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Maria Höglander och Sanna Lind 
 
mail: xxxx tel: xxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Maria Höglander och Sanna Lind 
 
Namn:  
 
Skola: 
 
Yrke: 
 
Ålder: 
 
Utbildning/legitimation:   
 
Antal arbetsår:  
 
Vilket/vilka testmaterial används? 
 
Vem/vilka bestämmer vilket material som ska användas?  
 

 

Intervjutema 1: Upptäckt 

Om ni upptäckt att en elev troligen har svårigheter inom läsning 

och/eller skrivning hur gör ni då? 

 
A. Vem utför testet? Vem och vad avgör vilka test ni väljer att använda?med vilka elever? 

 
B. Vad anser du att testet kan visa? (Hörselproblem, problem med svenskan (för 

invandrad elev), problem med ordförråd, morfo-syntaktiska problem, dyslexi, 
minnesproblem, uppmärksamhetsproblem/koncentrationsproblem) Kan du skilja på 
olika typer av problem med hjälp av testet? 

 
C. Vilka förväntningar har du att testet ska ge? 

 
D. Vem analyserar screeningresultatet? 

Intervjutema 2: Uppföljning:  

På vilket sätt följer du/ni upp screening resultatet? 

 

A. Vem får del av resultaten från screeningtestet? (Lärare, föräldrar, elever?) 
 

B. Följs screeningtestet upp med olika typer av åtgärder?  
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C. Vilka får i så fall information om dessa åtgärder och vilka svarar för att de utförs? 

 
D. Vad anser du om screeningtest. Är det vettigt att göra dem för alla typer av läs- och 

skrivsvårigheter? (Är det situationer där de fungerar bra respektive situationer där de 
inte fungerar bra?) 

 
E. Vad får man veta/inte veta av testet? 

 
F. Är det något annat du skulle vilja ha tillgång till test kring? 

 

G. Hur tror du att elever som kämpar med sin läs- och skrivinlärning upplever 
testsituationen? 

Intervjutema 3  Utförande/ Utvärdering : 

Hur utformar du undervisningen för elever som uppvisar låga resultat på 

olika delar av screeningen? 

A. Hur följs elever upp som kommer från åk 3 som inte nått målen? 
(spec.lärare) 

 
B. Hur utformas undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och 

skrivutveckling med olika typer av problem? 

 
C. Hur tycker du att undervisningen ska utformas för att elever i behov av särskilt stöd 

ska utvecklas? 
 

D. Vilka resurser/material/behov har du för att stötta elever i sin läs och 
skrivutveckling? 

Intervjutema 4 Läs- och skrivgaranti 

Känner du till att det ska införas en läs- och skrivgaranti för elever i åk 

3? Vad anser du om det? 

Intervjutema  5  Utopi/ Idealbild 

Vilka faktorer anser du behövs för att en elev i behov av stöd ska lyckas i 

läsning och skrivning? 

A. Vilka resurser/material/behov skulle du önska dig? 
 

B. Tillgång till spec? 
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