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Möjligheter och utmaningar 
med läsförståelsetest  

- speciallärares upplevelser av screening 
 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka speciallärares erfarenheter av läsförståelsetest samt hur de 

använder resultaten från testen. Studien baseras på intervjuer med tio speciallärare på högstadiet och 

det empiriska underlaget har analyserats med tematisk analys. Som teoretiska utgångspunkter används 

tre specialpedagogiska perspektiv: dilemma-, kompensatoriska- och det kritiska perspektivet. Studiens 

resultat visar att speciallärarna ofta använder DLS läsförståelsetest utifrån att det ingår i en kommunal 

screeningplan. Speciallärarna uppfattar testet ur en aspekt som tillförlitligt eftersom det är ett konkret 

mätredskap som syftar till att identifiera elever i lässvårigheter. Samtidigt upplevs testet ur en annan 

aspekt som omodernt samt att instruktionen för hur det ska genomföras inte alltid efterföljs vilket kan 

påverka tillförlitligheten. Av studien framgår det att resultatet från testet oftast överensstämmer med 

speciallärarnas tidigare uppfattning om elevernas läsförståelse. Testresultatet används för att erbjuda 

elever extra anpassningar individuellt eller i grupp samt för att arbeta med läsförståelse i ett bredare 

ämnesperspektiv. 
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Förord 
 
Att skriva uppsats har varit intensivt, intressant och mycket lärorikt. Vi har i vår studie samarbetat med 

alla delar av uppsatsen. Arbetet har varit en pågående process där vi båda hela tiden varit aktiva i 

diskussioner och skrivande. Vår upplevelse är att vi har lärt oss mer tillsammans och att arbetet varit 

roligare när vi har fått vara två författare. Vi vill tacka alla inblandade som på olika sätt ställt upp för 

oss under uppsatsarbetet. Vi tackar även vår handledare Lisen Kjellmer för hennes handledning med 

framåtsyftande och uppmuntrande synpunkter. 
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Inledning 
I denna studie vill vi undersöka hur speciallärare på högstadiet beskriver sina erfarenheter av arbetet 

med läsförståelsetest och hur resultatet av dessa tester sedan används. Forskning belyser betydelsen av 

god läsförståelse för att lyckas både i skolan och i det livslånga lärandet. På senare år har 

internationella och nationella läsförståelsetester visat på sjunkande resultat hos svenska skolelever 

jämfört med tidigare år, vilket debatterats flitigt i media. Skolinspektionen (2016) har i en 

kvalitetsgranskningsrapport konstaterat att på fyra av tio grundskolor brister det i att ge eleverna det 

stöd de behöver samt att det brister i rutiner och ansvarsfördelning för att identifiera dessa elever. Det 

leder till att eleverna får vänta länge på extra anpassningar. Granskningen visar att anpassningarna 

endast fungerar för var tredje elev och ofta stannar vid en snabb åtgärd. I sin kunskapsöversikt 

konstaterar Vetenskapsrådet (2015) att lärare som arbetar enligt teorin att läsproblem växer bort 

underminerar den fortsatta utvecklingen för eleven. Mot bakgrund av detta blir screening av 

läsförståelse viktigt att genomföra för att tidigt identifiera elever i svårigheter. Statens beredning för 

medicinsk utveckling (SBU, 2014) anser att det finns starka kommersiella intressen involverade i 

screeningtester samt att dessa är dyra att utveckla och att inhandla. Därmed finns en risk att nyutgåvor 

av tester inte köps in utan att äldre versioner används och att testresultaten därför kan bli missvisande. 

Många kommuner använder lokalt utarbetade screeningplaner i syfte att tidigt upptäcka och identifiera 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Flera av planerna använder sig av standardiserade läsförståelsetest 

för identifikation. Vi funderar därför över vilka tester som används i skolorna och på vilket sätt dessa 

hjälper eleverna. Speciallärare har en viktig funktion när det gäller att identifiera elever i svårigheter i 

läsförståelse för att kunna göra rätt anpassningar för eleverna. Eftersom vi själva arbetar på högstadiet 

har vi valt detta stadium för vår undersökning. Vi vill undersöka vilka läsförståelsetest som används, 

hur de väljs ut och på vilket sätt resultaten används. 
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Bakgrund 
I bakgrunden diskuteras först definitionen av vad läsförståelse är för att sedan beskriva olika 

internationella och nationella verktyg för bedömning av läsförståelse. Syftet och innehållet i PISA, 

nationella prov och kommunala screeningplaner med standardiserade test lyfts. 

Definition av läsförståelse 
Begreppet läs- och skrivsvårigheter används när svårigheter finns vid läsning och/eller skrivning både 

av svenska dyslexiföreningen (2013) och av Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013). För att 

kunna bedöma läsförståelse behöver man veta vilka komponenter som behövs för att ha en god 

läsförståelse. Westlund (2010) beskrev några av dessa komponenter: att ha ett gott ordförråd och 

kunskap om syntax, att hitta och sammanställa information på olika ställen i en text, att göra inferenser 

och textkopplingar, att skapa egna inre bilder samt att överföra kunskaper från text till andra 

situationer. Beroende på texttyp och syftet med läsningen, behövs enligt Westlund också rätt 

lässtrategi väljas såsom sökläsning, översiktsläsning eller djupläsning. Tengberg (2014) förklarade att 

läsförmåga består av ett olika delförmågor såsom avkodning, läsflyt, ordkunskap, inferensförmåga, 

kritisk reflektion, identifikation av textstruktur samt textstrategier. Samtidigt menade Fouganthine 

(2012) i sin longitudinella studie av hur personer med dyslexi hanterar sina lässvårigheter, att även 

motivation och syftet med läsningen var framgångsfaktorer för läsförståelse.  

Gough & Tunmer (1986) uttryckte läsning via en formel kallad “The simple view of reading” (L= A x 

F) där läsning (L) är en produkt av avkodning (A) och förståelse (F). Avkodning handlar om processen 

när skrift omvandlas till ord och där igenkänning av ord blir en viktig faktor. Förståelse kan definieras 

som processen där både ord, meningar och sammanhang tolkas. För att läsning ska bli lyckad behövs 

båda processerna fungera och enligt Gough och Tunmer är komponenterna lika betydelsefulla men 

relativt oberoende av varandra. Det innebär att den ena delen kan fungera men inte den andra. Wedin 

(2010) beskrev att det i “The simple view of reading” kunde förekomma individuella variationer. 

Dessa delades upp i specifika avkodningssvårigheter (dyslexi), specifika förståelsesvårigheter (både 

hör- och läsförståelse) eller i blandade svårigheter där både avkodning och förståelse ingick. 

I Läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs läsförståelse som att läsarens livserfarenhet, logiska 

tänkande, kreativitet, klokskap och mognad spelar en viktig roll i mötet mellan text och läsare. Den 

bokstavliga tolkningen av en text räcker inte för att en individ kan sägas ha god läsförståelse. Att läsa 

handlar om att kunna röra sig i texten och fylla i textens tomrum och därigenom ge texten en personlig 

tolkning och innebörd. Läsning behöver automatiseras för att kunna tillägna sig språket och för att 

använda det i olika sammanhang som vid kommunikation, tänkande samt vid inlärning. Lässtrategiers 
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betydelse för att förstå, tolka och analysera betonas men även att kunna sammanfatta texter med 

koppling till tidsaspekter, orsaker och till andra texter (ibid.). PISA (2015) definierade läsning i termen 

“reading literacy”. I termen ingick individens förmåga att kunna tolka och förstå, söka samt bedöma 

läst information. Andra kompetenser som ingick var att kunna reflektera över den lästa informationen 

för att lösa problem, använda läsningen för att nå sina livsmål, avkodning samt en ytlig förståelse. Då 

läsförståelse definieras olika blir det tydligt att hänsyn måste tas till vilken förmåga som testas hos 

eleven vid bedömning av läsförståelse. Frågan blir hur väl de test som används för att kartlägga 

elevernas lässvårigheter analyseras i förhållande till detta. 

Undersökningar av läsförståelse 

PISA  

Läsförståelse testas idag både internationellt, nationellt och på lokal nivå för att säkerställa en rättvis 

och likvärdig utbildning och bedömning. PISA-undersökningen (PISA, 2015) är en undersökning av 

läsförståelse som genomförs vart tredje år. Syftet är att få ett material som beskriver, jämför och 

förklarar elevers prestationer. I undersökningen finns en strävan efter att mäta färdigheter och 

kunskaper som har betydelse i vuxenlivet och för ett livslångt lärande men inte elevernas mest 

grundläggande läsförmåga. Elevers resultat i PISAS läsförståelsedel har sedan 2006 sjunkit i 

förhållande till tidigare år (PISA, 2015). Detta fick stor politisk genomslagskraft nationellt och ledde 

till ett ökat fokus på undervisning i läsförståelse. Den senaste undersökningen visade att svenska 

elever förbättrat sina resultat i läsförståelse men att resultaten fortfarande låg lägre än mätningen år 

2000.  

 

Nationella prov 

Sverige genomför nationella prov i läsförståelse i syfte att ge läraren stöd i sin bedömning (Skolverket, 

2016). Proven fungerar som ett analysunderlag, där kunskapsutvecklingen hos eleven bedöms i 

förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011). De nationella proven är konstruerade på 

uppdrag av Skolverket (2016) och syftar även till att säkerställa en likvärdig bedömning på skolnivå, 

huvudmannanivå och nationell nivå. De genomförs i år 3, 6 och 9 och kan ge en indikation om vilka 

delar av undervisningen som kan behöva förstärkas (ibid.). Uppgifterna i läsförståelsedelen i år 9, 

grundas på läsförståelseprocesser som beskrivs i PISA (2015). Tengberg (2014) visade att det fanns 

skillnader mellan de nationella proven och PISAS prov när det handlade om vilka 

läsförståelseprocesser som mättes. Det nationella provet innehöll färre komplexa uppgifter som 

prövade förmågan att reflektera jämfört med PISAS test. Detta ansåg Tengberg stärkte vikten av att 

arbeta med läsförståelse i den svenska skolan.  
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Kommunal screeningplan 

I många kommuner finns särskilt utarbetade bedömningsplaner, så kallade screeningplaner, vilket 

enligt Skolverket (2010) har vuxit i omfattning. En anledning till detta bedömdes av Skolinspektionen 

(2016) vara de rapporter som på senare tid visat att det finns en vänta- och se-attityd med att göra 

anpassningar för elever. Samtidig uttrycker Skollagen (SFS 2010:800, kap. 3, 3 § 5a §) att hänsyn ska 

tas till elevers olika behov för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt samt att extra 

anpassningar skyndsamt ska sättas in inom ramen för den ordinarie undervisningen. Sjunnesson 

(2014) såg screeningplanerna som ett exempel på en strävan att göra verksamheten utvärderings- och 

granskningsbar. Ett mål med screeningplanerna var att säkerställa likvärdig bedömning, få underlag 

för resursfördelning samt kunna sätta in extra anpassningar. Enligt Sjunnessons studie framgick det att 

screening ofta ansågs enkelt att genomföra samt att det var ett snabbt sätt att identifiera elever som 

behövde uppmärksammas. 

Standardiserade test 

Kommunala screeningplaner beskriver vilka tester som ska genomföras i olika årskurser och vid 

vilken tidpunkt under läsåret det ska ske. Ett vanligt förekommande test i screeningplaner är DLS 

(Järpsten, 2002), ett standardiserat och normerat test för att pröva läs- och skrivförmåga från årskurs 

två till årskurs åtta. Ett av delproven i DLS prövar läsförståelse. Elevernas resultat mäts i staninevärde 

enligt Stanineskalan. Stukát (1993) redogjorde för hur normalfördelningskurvan ligger till grund för 

Stanineskalan. Testets poäng förs över till en 1 - 9 skala som motsvarar normalfördelningen. 11 % av 

eleverna motsvaras av värdena 1 - 2 samt 8 - 9 och där 5 är det mittersta intervallet i skalan och ligger 

+/- 0,25 standardavvikelser upp respektive ner från medelvärdet. I intervallet 1–3 på Stanineskalan 

bedöms eleverna få ett lågt resultat. Enligt Järpsten (2002) är ett av syftena med DLS att jämföra 

elevens resultat med en normgrupp.  

Vid utprovningen av DLS fick lärare innan provet bedöma sina elevers läsförståelse (Järpsten, 2002). 

Efter genomfört test gjordes sedan en jämförelse mellan uppskattat resultat och verkligt utfall. Järpsten 

fann att det i 36% av fallen gjordes en korrekt bedömning medan 58% av eleverna med låga resultat 

felaktigt klassificerades som medelpresterande. Järpsten betonade att den information DLS i första 

hand gav var ett kvantitativt resultat om förmågan hos eleven att förstå och tolka texter. En 

kompletterande kvalitativ analys behövdes för elever med låga staninevärde för att bättre förstå vilka 

läsförståelsesvårigheter varje elev hade. Både Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för 

dyslektiska barn (LÄSK-pärmen, 2014) anser att screening av läsförståelse behövs för att så tidigt som 

möjligt fånga upp de barn som därefter behöver analyseras vidare. Snowling, Duff, Petrou & 

Schiffeldrin (2011) anser dock att screening kan vara förknippat med en överidentifikation av elever i 

riskzonen att inte nå kunskapsmålen, vilket var just den egenskap ett kostnadseffektivt screeningtest 

behöver ha.  
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Tidigare forskning  
Avsnittet belyser läsförståelsens vikt för ett livslångt lärande. Därefter följer en genomgång av hur 

bedömning sett ut historiskt samt hur läsförståelsetester bedöms och upplevs av lärare. 

Läsförståelsens uppbyggnad och betydelse för 
inlärning 
Läsförståelse är en färdighet som behövs för att klara alla skolämnen men det är samtidigt också en 

komplex process (Westlund, 2013). Denna process består av olika färdigheter som fortsätter att 

utvecklas hela livet. Stanovich (1986) talade om Matteuseffekten, där elever i lässvårigheter eller 

elever med ett ointresse för läsning inte förbättrades i samma takt som en god läsare. Detta kommer 

från Bibelns beskrivning att rika blir rikare medan fattiga blir fattigare. Fischbein (2014) menade att 

den som inte fått möjlighet att utveckla en god läsförståelse även kunde få svårigheter att tillgodogöra 

sig information och därmed riskera att hamna i ett utanförskap. Inkludering av barn i lässvårigheter 

visade sig avgörande då kamraterna kunde uppskatta deras starka sidor som en motvikt till att de inte 

klarade läsningen så bra (ibid.). Westlund (2013) fann att skolans skyldighet att hjälpa alla elever även 

kunde bli en demokrati- och rättvisefråga. Det angick alla lärare att hjälpa elever att utveckla effektiva 

lässtrategier då utvecklingen av ordförrådet och läsförståelsen påverkade all kunskapsinhämtning 

(ibid.). 

I Tjernbergs avhandling (2013) kring framgångsfaktorer hos lärare vid undervisning av läs- och 

skrivlärande betonades vikten av att utveckla ordförrådet för att kunna läsa men också sambandet 

mellan språkförståelsen och det verbala minnet. Om läsningen inte automatiserades stannade den vid 

avkodning och då uteblev processer för djupare läsförståelse (ibid.). Betydelsen av att snabbt kunna 

avkoda för att få en läsförståelse betonade även Perfetti, Landi & Oakhill (2005). Läsförståelsen 

misslyckades om eleven inte kunde identifiera orden. Lässvaga elever som fokuserade på avkodning 

missade därmed textens innebörd. Eftersom en läsare behöver förstå 90 % av orden i en text för att den 

skulle bli begriplig, var det viktigt att rätt stöd sattes in (ibid.).  

Herkner (2011) beskrev i sin studie över läsförmågan hos elever i årskurs 2 – 6, att en syntaktisk 

medvetenhet krävdes vid läsning. Vikten av att automatisera avkodningen för att bättre kunna ägna sig 

åt läsförståelse beskrevs också. Förr rådde synsättet att den som läste med gott flyt hade god 

läsförståelse, vilket enligt Herkner inte stämde med “The simple view of reading” där förmågan att 

avkoda endast är en av faktorerna i läsförståelseprocessen. Levlin (2014) undersökte i sin avhandling 

läsförståelsen hos elever utifrån “The simple view of reading” och benämnde läsförståelse som att en 

komplett språklig kompetens krävs för att förstå en text. Ord behöver förstås korrekt för att läsaren ska 



 

6 
 

få en större förståelse utifrån den diskurs där orden och meningarna vävs samman. Enligt Levlin 

krävdes en förståelse på olika nivåer, såsom ord-, menings- och diskursnivå. Detta innebar att 

svårigheter inom dessa områden påverkade förutsättningarna för inlärning och i förlängningen 

läsförståelsen. 

En tillbakablick på bedömning och 
läsförståelsetester 
Blooms taxonomi med fasta nivåer i synen på lärande har sedan 1950-talet påverkat sättet att bedöma 

och därmed skapat en bedömningskultur enligt Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009). Än idag bidrar 

taxonomin till bristande likvärdighet i skolan och har fått inflytande över elevindelning, val av 

innehåll och uppgifter samt bedömning. I ett historiskt perspektiv var läroplanerna enligt Shepard 

(2000) dominerade av behaviorismen som definierade inlärningen som ett yttre observerbart beteende 

och tog inte hänsyn till tankar och reflektioner. Denna dominans påverkade läroplaner och de 

testmaterial som användes. Enligt Shepard blev testning ett sätt att mäta kunskap och än idag finns en 

tilltro till att uppgifter måste vara likadana för alla och fokusera mot ett specifikt mål istället för att 

individanpassas. 

  

Historiskt byggdes enligt Wedin (2010) de mätskalor och nivåer som idag ofta används vid bedömning 

av läsförståelse utifrån IQ-skalans intelligensmått. Denna typ av bedömning påverkade olika 

läsförståelsetester och undervisningen. En anledning till att normerade tester fortfarande används kan 

enligt Wedin vara att de är lätta att administrera och att de ger en enkel förklaring till komplexa 

läsproblem. Wedin visade att kravet på skolan att visa kvantitativa resultat medförde att tester 

användes för att upptäcka problem så att specialpedagogiska resurser skulle kunna sättas in. Det 

saknades dock en diskussion kring tillämpningen av resultaten vilket kunde betyda att insatser enbart 

riktades mot elever med låga resultat. Arnessons studie (2016) över hur resultaten från internationella 

kunskapsmätningar tolkas och omsätts ute i skolorna, visade att hela utbildningssystemet påverkades 

av den ökade uppmärksamhet och betydelse som mätningarna av läsförståelse gav.  

Bedömning av läsförståelse 

Läs- och skrivtester förekom i skolan i många olika former och med olika syften enligt Myrberg & 

Lange (2006). Läsförståelsetest kunde enligt Levlin (2014) vara konstruerade så att de belastade olika 

förmågor som används vid läsning. Vid bedömning av läsförståelse blev det enligt Levlin därför 

viktigt att ta hänsyn till hur testets konstruktion påverkade avkodningsförmågan respektive 

språkförståelsen. Vid ett lucktest, där ord som saknas ska fyllas i var avkodningsförmågan viktig, 

medan man i tester med längre text och med öppna frågeställningar belastade hörförståelseförmågan 
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mer. Läsförståelsetesternas olika konstruktion påverkade även i vilken mängd förmågan att läsa mellan 

raderna behövde användas. Förmågan att dra slutsatser och att kunna använda egna kunskaper 

påverkades också av testkonstruktionen (ibid.).  

Wedin (2010) beskrev ett annat synsätt vid bedömning av svårigheter vid läsning. Denna 

förespråkades för att upptäcka dyslexi. Fokus på läsprocessens fonologiska del, med koppling mellan 

ljud (fonem) och bokstäver, valdes då som utgångspunkt vid bedömningen. Anna Fouganthine (2012) 

såg i sin undersökning av elever med dyslexi, att självbilden ofta påverkats hos dessa, eftersom de 

kanske aldrig hade fått någon förklaring till sina svårigheter. Skam och känslan av att inte vara 

inkluderad var vanligt förekommande hos dessa elever. Sivertun (2010) påpekade att ett felanalyserat 

testresultat riskerade att eleverna kunde bli betraktade som bärare av problemet och då bli 

kategoriserade utifrån sina brister. Fouganthine (2012) lyfte att då vi idag bättre känner till vilka 

faktorer som behövs för en god läsutveckling kunde förebyggande åtgärder sättas in tidigt. I en studie 

av Green, Tønnessen, Tambs, Thoresen & Bjertness (2009) fann man att resultatet av screeningtestet 

Duvan i jämförelse med ungdomars egen självskattning kring deras dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter 

hade ett samband vilket innebar att ju större den egenskattade svårigheten var, desto lägre blev 

resultatet.  

I den kartläggning som Pehrson & Sahlström (1999) gjort av olika analysverktyg för läsförståelse, såg 

man att fokus vid bedömning av läsförmåga fortfarande ibland läggs på den enskilda elevens brister. 

Tester användes för att skilja ut elever i behov av extra anpassningar eller som en del i en kartläggning 

för vidare utredning för dyslexi. Wedin (2010) visade att synsättet på eleven ändå förändrats i och med 

nya läroplaner. Anpassningen har gått från att tidigare vara en individuell lösning till att idag innebära 

mer inkluderad undervisning med eleven. Wedin beskrev normerade prov som reduktionistiska, då 

dessa lästest oftast bara mäter en del och inte ser till helheten. Då flervalsfrågor ofta användes i 

testerna gav det inte en helt autentisk bild av eleven (ibid.). Enligt Black & Wiliam (2009) kunde 

normerade prov leda lärandet framåt eftersom eleven fick en sorts feedback på vilka kunskaper som 

värderades. Sadler (1989) menade att korrekthet kunde vara ointressant och att en oberoende 

bedömning inte fanns. En kvalitativ bedömning var istället den enda möjliga referenspunkten vilket 

inte kunde nås genom att räkna poäng omsatta i ett resultat. 

Erfarenheter vid bedömning av läsförståelse 
Sjunnesson (2014) genomförde en fallstudie av en kommunal screeningplan för att se vilka 

konsekvenser ett ökat krav på bedömning av elever utifrån ett normerat läsförståelsetest fick. Lärare 

beskrev vid intervjuerna resultatet av testet som en bekräftelse av något de redan kände till, samtidigt 

som de oroade sig för att missa elever. En bristande läsförståelse kunde vara svår att upptäcka då 

elever kunde läsa med god avkodning utan att ha en god förståelse. Det fanns enligt Sjunnesson en 
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förväntan på att resultaten av testerna skulle möjliggöra ett bättre stöd för elever och att kommunen 

skulle fördela resurser utifrån resultaten. Slutresultatet upplevdes som att ansvaret för fördelning av 

resurser ändå hamnade på den enskilda skolan och att resultatet användes av kommunen som en 

jämförelse av kvalitet mellan olika skolor (ibid.). 

Johanssons studie (2015) undersökte validiteten i lärares bedömningar av elevers läs- och 

skrivförmåga. Då lärare hade olika referensramar för läsförståelse blev även deras bedömningsnivåer 

olika. Eftersom oberoende tester såsom PIRLS inte påverkas av den enskilda lärarens bedömning var 

detta en fördel. Johansson påpekade samtidigt att lärarnas bedömning relativt väl korrelerade med de 

externa testresultaten. Detta stod delvis i kontrast med Snowling (2012) som i sin artikel belyste att 

screeningtester för dyslexi är kostsamma och tidsödande att genomföra. Då Snowling ansåg att 

tillräckligt med data redan fanns i skolan för att kunna identifiera vilka elever det handlar om, 

förespråkades att lärare själva skulle få makten att göra bedömningen utan tester.  

Afflerbach et al. (1995) ansåg i sin tur att en bedömning av läsförståelse blev mest framgångsrik när 

eleven själv deltog i bedömningsprocessen och då både själva processen och resultatet bedömdes. 

Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning ansågs vara att den summativa bedömningen 

visade på färdigheter, medan den formativa också gav svar på hur strategier och processer användes av 

eleven (ibid.). En framgångsrik lärare kännetecknades enligt Reichenberg (2012) av att det fanns en 

god struktur, balans mellan funktion och form samt att lärandet synliggjordes.  

Stenlund (2017) beskrev i sin studie som handlade om läsförståelsestrategier hos elever i svårigheter 

på högstadiet, att många elever fortfarande kämpade med begrepp och meningar och inte fick 

förståelse för sammanhanget. Vidare framkom att bristande läsförståelse kan vara svår att upptäcka 

eftersom det är komplext och att det idag inte finns en enighet kring vad läsförståelse är. Detta medför 

enligt Stenlund att både formella och informella bedömningar kan vara nödvändiga. Keenan & 

Meenan (2014) jämförde 1000 elevers resultat på fyra olika standardiserade läsförståelsetest och 

visade på att få elever hade lågt resultat på samtliga test. Det visade sig att om en elev identifierats 

med lågt resultat så var chansen bara 43% att samma elev fick ett lågt resultat på ett annat test. 

Ökad kunskap  
Vår litteraturstudie visade att läsförståelse behövs för att kunna lyckas i alla skolämnen samt för det 

livslånga lärandet. De processer som involveras vid läsförståelse är komplexa och vid bedömning 

krävs djupare kunskaper hos den som utför det. För att säkerställa att utbildning och bedömning 

genomförs likvärdigt och rättvist testas läsförståelse på olika nivåer i samhället idag. På senare år har 

läsförståelseförmågan hos svenska elever ofta debatterats då elever länge visat sjunkande resultat i 

mätningar internationellt och nationellt. I syfte att kunna göra rätt anpassningar för elever i läs- och 

skrivsvårigheter använder skolor ofta screeningtester för att snabbt få en överblick och en 
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sammanställning av elevernas färdigheter. Dessa testresultat sammanställs oftast av speciallärare. 

Testernas konstruktion vilar ofta på en äldre syn på kunskap och lärande och de är inte alltid 

utformade efter dagens läroplaner, kunskapskrav och bedömningssätt. Mer kunskap behövs därför 

kring hur speciallärare använder dessa tester och på vilket sätt testerna bidrar till att anpassa för elever 

med lässvårigheter. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare på högstadiet beskriver sina erfarenheter av 

arbetet med läsförståelsetest samt hur resultatet av dessa används. 

Frågeställningar  

• Hur beskriver speciallärare sina erfarenheter av läsförståelsetest? 

• Vad anser speciallärarna syftet är med att använda läsförståelsetest? 

• Vilka möjligheter och utmaningar beskriver speciallärare med genomförandet av 

läsförståelsetest? 

• Hur beskriver speciallärarna att de använder resultaten från läsförståelsetest? 

Teoretisk referensram 
Som teoretiska utgångspunkter har vi använt tre specialpedagogiska perspektiv utifrån Nilholm (2005) 

vilka benämns det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. 

Synen på vad som är skolsvårigheter har genom åren varierat och forskning inom specialpedagogik 

brukar delas in i dessa olika perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet är det som har dominerat 

inom skolans verksamhet, där individen ses som den som har en brist, vilket i sin tur leder till problem 

med att klara av skolgången. Skolans uppgift blir då att kartlägga individen eller gruppen för att 

synliggöra behoven och kunna kompensera bristerna. Traditionellt har detta skett genom att undervisa 

eleven enskilt och problemen har ansetts vara medicinska eller psykologiska. Det kritiska perspektivet 

innebär i sin tur att elevens svårigheter anses uppstå i själva mötet med skolan vilket innebär att kritik 

riktas mot den traditionella specialundervisningen. Att eleven får en diagnos som gör att hen definieras 

som avvikande från det som definieras som normalt, har legat till grund för att förändra undervisning 

och lärmiljö till att vara inkluderande. Dilemmaperspektivet ser inte den ena eller andra lösningen till 

alla olika typer av svårigheter. Ibland kan en elev behöva enskild specialundervisning vilket innebär 

ett avsteg från inkluderingsprincipen för att eleven ska nå kunskapsmålet bättre. De tre perspektiven 

används i diskussionen av denna studie och resultatet analyseras som ett raster utifrån dessa. 
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Metod 

Metodval och datainsamlingsmetod 
Utifrån studiens syfte; hur speciallärare på högstadiet beskriver sina erfarenheter av arbetet med 

läsförståelsetest samt hur resultatet av dessa används, valdes en kvalitativ fenomenografisk 

metodansats (Dahlgren & Johansson, 2009). För att försöka få en uppfattning om speciallärarnas 

verklighet och förstå hur de uppfattar sitt arbete med läsförståelsetest utgick vi från Fejes & 

Thornbergs (2009) beskrivning att fenomenografin är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå 

fenomen i sin omvärld. Ansatsen valdes även för att få mer uttömmande svar än vad en kvantitativ 

studie skulle ge (Kvale & Brinkmann, 2014). Empiri samlades in genom halvstrukturerade intervjuer 

för att kunna undersöka lärarnas erfarenheter. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver intervjun som en 

social produktion av kunskap genom relationen mellan intervjuare och intervjupersonen. Enligt 

Hartman (2004) har en halvstrukturerad intervju en hög grad av standardisering men en lägre grad av 

strukturering. Detta innebär att den som intervjuas har möjlighet att formulera sig mer öppet.

      

Urval och deltagare 
I studien deltog tio personer som arbetade på tio olika högstadieskolor i sammanlagt sex olika 

kommuner. Kommunerna var samtliga belägna i en storstadsregion. Detta sammantaget har gett en 

tydlig bild utifrån studiens frågeställningar. Valet av informanter är särskilt viktigt vid kvalitativ 

intervjuforskning menar Dalén (2015). Urvalet för undersökningen utgick från ett kriterieurval. 

Kriterierna för inklusion i studien var att informanterna arbetade som speciallärare på högstadiet samt 

att de arbetade med och hade erfarenheter av läsförståelsetest. Informanterna numrerades från ett till 

tio för att avidentifieras samt för att kunna följa respektive informants utsaga i resultatdelen. Samtliga 

informanter hade tjänster som speciallärare men alla har inte speciallärarexamen eller 

specialpedagogisk utbildning. I studien benämns de som speciallärare. 
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I tabell 1 redovisas bakgrundsinformation om informanterna som uppgivits vid intervjutillfället 

gällande: utbildning, antal år i yrket, om informantens skola följer en kommunal screeningplan samt 

antal år med erfarenhet av läsförståelsetest. 

Tabell 1. Studiens informanter 

Nr Grundutbildning 
Fördjupning inom läs-
skrivsvårigheter 
Specialpedagogisk utbildning 

År i yrket Följer  
skolan  
screening- 
plan 

Antal år med 
erfarenhet av 
läsförståelsetest 

1 Grundskollärare 1–7  
Magister läs/skrivsvårigheter 60 p 

12 år klasslärare 
13 år speciallärare 

ja 13 

2 Grundskollärare 4–9  
Speciallärarexamen 

11 år grundskollärare 
4 år speciallärare 

ja 4 

3 Gymnasielärare  
 

1 år högstadiet 
4 år speciallärare 

ja 4 

4 Gymnasielärare 
 

2 år gymnasielärare  
15 år speciallärare 

ja 5 

5 Grundskollärare 1–7  
Magister läs/skrivsvårigheter 60 p 

12 år grundskollärare 
10 år speciallärare  

nej 10  

6 Grundskollärare 4 - 9  
Speciallärarexamen 

21 år grundskollärare  
5 år speciallärare 

nej 5 

7 Grundskollärare 4 - 9 
Specialpedagogexamen 

12 år grundskollärare  
2 år specialpedagog 

ja 
 

2 

8 Grundskollärare  
Fil kand. specialpedagogik 

10 år grundskollärare  
10 år speciallärare 

ja 10 

9 Mellanstadielärare  
 

20 år mellanstadielärare 
10 år speciallärare 

nej 
 

4 

10 Grundskollärare 4 - 9  
Speciallärarexamen 

17 år grundskollärare  
3 år speciallärare 

ja 20  
 

 
 

Genomförande 
Genom att söka på olika kommuners webbplatser gavs det information om vilka kommuner som 

använde screeningplaner där läsförståelsetest ingick. Utifrån detta valdes sedan fyra kommuner ut där 

speciallärare/specialpedagoger på högstadieskolor kontaktades. Svaren på utskickade missivbrev gav 

inte tillräckligt med informanter. Därför kontaktades fler speciallärare/specialpedagoger i ytterligare 

två kommuner vilkas hemsidor saknade uppgift om screeningplan användes. Dessa valdes ändå för att 
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få möjlighet till fler intervjuer. Totalt kontaktades 68 speciallärare/specialpedagoger via mejl med 

bifogat missivbrev (bilaga 1). Av samtliga kontaktade var det slutligen tio som gav sitt samtycke via 

mejl och som sedan intervjuades. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares skola och på 

en plats och tid som valdes av informanten.  

Med halvstrukturerad intervju som intervjuform i undersökningen, utformades intervjuguiden (bilaga 

2) utifrån syfte och frågeställningar. Utan en intervjuguide påpekar Hartman (2004) att det finns en 

möjlighet att lämna intervjun med material som är irrelevant för undersökningen. Innan intervjuerna 

påbörjades gjordes en inledande intervju med en speciallärare. Hartman (2004) menar att det är ett bra 

sätt att testa intervjuguiden. Dalén (2015) lyfter även vikten av att testa sig själv i intervjusituationen. 

Utifrån pilotintervjun ändrades sedan ordningen på frågorna i intervjuguiden. Uppsatsförfattarna valde 

även att dela upp rollerna under intervjun där en ställde frågorna, medan den andra höll ordning i 

intervjuguiden och såg till att den utlovade tiden hölls. Intervjuguiden innehöll öppna frågor som 

sedan följdes av kompletterande frågor. På så sätt kunde följdfrågorna anpassas efter informanten, dess 

bakgrund och miljö. Detta benämner Hartman (2004) som trattekniken vilket är en vanlig form för en 

intervjuguide.  

Innan intervjun startade repeterades kortfattat Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Ett önskemål 

om att få möjlighet att spela in intervjun framfördes till informanten vilket samtliga samtyckte till. 

Intervjuerna angavs i missivbrevet (bilaga 1) vara beräknade att ta 45 minuter vilket var målsättningen 

att hålla även under själva intervjutillfället. Intervjuerna blev slutligen mellan 35 till 55 minuter. 

Databearbetning och analysmetod  
Som metod för att analysera materialet valdes tematisk induktiv analys utifrån Braun & Clarkes (2006) 

beskrivning. Metodvalet grundade sig på möjligheten att identifiera, analysera och presentera mönster 

i kvalitativa data.  

Intervjuerna transkriberades i sin helhet vilket Bell (2006) menar är en förutsättning för att 

analysarbetet skulle kunna utföras på ett ingående och trovärdigt sätt. Inspelade intervjuer delades upp 

genom att uppsatsförfattarna genomförde fem transkriberingar var. Analysarbetet gjordes enligt de sex 

föreskrivna stegen i tematisk analys enligt Braun & Clarke (2006). Första steget genomförde 

uppsatsförfattarna enskilt för att sedan tillsammans genomföra övriga steg.  

Steg 1: Att bekanta sig med empirin gjordes genom att lyssna på intervjuerna och genom aktiv 

genomläsning av det transkriberade materialet flera gånger för att skapa en överblick och föra 

anteckningar. Steg 2: I detta steg gjordes en selektiv kodning utifrån studiens syfte. Kodandet innebar 

genomläsning av materialet och letande efter relevanta aspekter. Det innebar en nedbrytning i mindre 

delar, där ord, meningar och stycken fick olika koder som sammanfattade vad det handlade om och 
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som var intressanta och meningsfulla. När koderna identifierats skapades en tydligare bild av vad som 

sagts i intervjuerna. Steg 3: I nästa steg söktes teman i den lista med koder som sammanställts. 

Relationerna mellan koderna undersöktes för att därefter sorteras och kategoriseras. Sammanhängande 

koder bildade grupper som sedan utvecklades till bredare huvudtema och undertema. Varje tema blev 

till ett sammanhängande och meningsfullt mönster. Steg 4: Genom granskning av tema från steg 3 togs 

några av dem bort genom att de var för lika varandra eller att data från intervjuerna inte var tillräckligt 

enhetliga och kunde stödja temat. På så sätt fick varje tema ett homogent innehåll och alla teman var 

distinkt skilda från varandra. Det homogena innehållet fastställdes genom att de koder som genererats 

samman i ett tema tidigare, återigen analyserades för att se att det fanns ett mönster. Steg 5: I detta steg 

gjordes en beskrivning för varje enskilt tema, vad temat handlade om och varför det var intressant för 

den överhängande berättelsen. Varje tema namngavs så att det konkret skulle visa vad innehållet 

handlade om. De tema som var särskilt stora fick undertema för att ge en struktur inom temat. Steg 6: I 

detta sista steg fanns nu slutligen fem teman. Steget innefattade en slutlig analys och skrivande av en 

sammanhängande berättelse om empirin i relation till studiens syfte. 

Trovärdighet 

Trovärdighetsaspekten har genomsyrat hela uppsatsprocessen från syfte till färdig uppsats. Kvale & 

Brinkman (2014) uttrycker detta som en verifiering som är inbyggd i hela forskningsprocessen. Syftet 

med kvalitativ forskning är att få trovärdig kunskap från informanternas svar (Alvesson, 2011). För att 

skapa trovärdighet uttrycktes detta redan i studiens syfte genom att specifikt rikta sig mot speciallärare 

enbart på högstadiet. Hartman (2004) menar att om en undersökning ska kunna generaliseras utöver de 

personer som intervjuats, rekommenderades en urvalsundersökning. Studiens urval utgick då från 

kriteriet speciallärare på högstadiet. Vid samtliga intervjuer deltog båda uppsatsförfattarna. En ställde 

frågorna och den andra såg till att intervjuguiden följdes samt och att den utlovade intervjutiden hölls. 

Samma fördelning av uppgifterna valdes vid samtliga intervjutillfällen. Detta tar Kvale & Brinkman 

(2014) upp som känslighet i intervjuer och att olika intervjuare kan få olika förklaringar om samma 

tema. Vid intervjuerna användes en intervjuguide för att säkerställa att studiens frågeställningar 

behandlades under intervjuerna. 

Att systematiskt analysera data och låta den följa en sekventiell process bidrog till att resultatet blev 

mer tillförlitligt. Att söka efter mönster, göra jämförelser och att låta data ställas i motsats till varandra 

var styrande i analysprocessen (Wibeck, 2000). 

Uppsatsförfattarna valde därför tematisk analys som den beskrivs av Braun & Clarke (2006).  

Forskarens förförståelse och egenskaper påverkar enligt Bryman (2008) en kvalitativ undersökning. 

Utifrån uppsatsförfattarnas perspektiv identifierades möjligheten att egna uppfattningar skulle kunna 

påverka både intervjun och analysen. För att utnyttja medvetenheten om detta valdes dels en 
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intervjuguide (bilaga 2) där denna aspekt beaktades, dels styrdes analysarbetet av temaanalysens sex 

olika steg enligt Braun & Clarke (2006). 

Forskningsetiska aspekter 
Undersökningen har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav och individskyddet förtydligades 

i följande delar i studien: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informanterna delgavs vad deras uppgift var i studien, att deltagande var frivilligt 

med rättigheten att avbryta, undersökningens syfte samt att deltagande informanter skulle 

avidentifieras i studien. Vidare förtydligades att insamlat material enbart skulle användas i aktuell 

studie samt att materialet skulle kasseras efter godkänt arbete. Detta informerades skriftligt genom det 

missivbrev (bilaga 1) som bifogades vid mejlförfrågan om en möjlig intervju. Samma information 

gavs även innan intervjuerna genomfördes för att säkerställa att informanten var införstådd med 

studiens syfte och villkor för deltagande. Bell (2006) rekommenderade att information till informanter 

lämnas både muntligt och skriftligt. Genom detta tillvägagångssätt kunde informanterna fundera på sitt 

deltagande samt att både informantens rättigheter och rollen som forskare blev tydlig. Enligt 

samtyckeskravet gav informanterna sitt samtycke via svar på utskickat missivbrev.  

Resultat 
Utifrån det insamlade materialet och den efterföljande tematiska analysen, formade sig fem tema som 

bedömdes som intressanta utifrån studiens syfte. Inom några teman skapades undertema för att lyfta 

upp olika aspekter och nyanser. Det första temat handlar om läsförståelsetest - dess funktion och 

utmaningar. Det andra temat behandlar speciallärarens roll kring läsförståelsetest och i tema tre 

redogörs det för traditioner kring läsförståelsetest. Tema fyra berör konsekvenser för eleven vid 

screening. Det femte och sista temat handlar om testets uppföljning. Varje huvudtema har fått en 

inledande beskrivning och därefter ett resonemang utifrån informanternas utsagor med citat för att 

skapa ett djup i resonemanget.  

Informanterna numrerades efter numreringen i tabell 1. 

Läsförståelsetest - dess funktion och utmaningar 
Många informanter använde DLS - ett normerat och standardiserat läsförståelsetest, i syfte att 

upptäcka och identifiera elever med lässvårigheter. Ett annat syfte var möjligheten att använda 

resultatet för att konkret mäta och tydliggöra nivåer av bedömning jämfört med andra skolor. Testet 



 

15 
 

ansågs ur en aspekt som tillförlitligt eftersom det var normerade. Samtidigt såg speciallärarna 

utmaningar med trovärdigheten för resultatet utifrån testets ålder, utformning och innehåll. Att testa 

elever oavsett tidigare kända läsförståelsesvårigheter sågs som en utmaning. 

Finmaskigt nät 

Informanterna beskrev screening som en möjlighet att identifiera elever med läsförståelsesvårigheter. 

Detta gjordes genom att beskriva testet som ett finmaskigt nät med möjlighet att hitta elever och att 

inte missa någon elev.  

Jag tänker att man har ett finmaskigt nät som ingen ska slippa igenom och att man fångar upp elever. Ja 

ett finmaskigt nät så att vi inte tappar några (informant 5). 

 

Speciallärarna upplevde testet som konkret och med ett testresultat som är mätbart. Normerade tester 

beskrevs som värdefulla att genomföra för att tydliggöra nivåer av läsförståelse i förhållande till andra 

skolor. Att testet var utprovat upplevdes tillförlitligt.  

Det finns något i skolans väggar av vad vi upplever som en normal prestation i förhållande till en annan 

skola. Det finns ett värde i att någon gång göra något normerat så att man kan se och förtydliga nivåer 

(informant 6). 

Utmaningar 

En synpunkt som informanterna resonerade kring var testets tillförlitlighet. Resonemanget utgick från 

sättet testet genomfördes på och hur detta i sin tur kunde påverka resultatet. Utmaningarna handlade 

om vem som genomförde testet, den inlagda tidsaspekten och möjligheten att fuska. Ytterligare en 

aspekt var resultatets trovärdighet eftersom olika personer ibland kunde genomförda och rätta testet. 

Det gäller att den som genomför det läser på ordentligt så att det genomförs på rätt sätt annars visar det 

ju det inte rättvisande om man inte har rätt förutsättningar. Det ska vara en viss tid man ska ha gått 

igenom frågorna och man ska ha följt instruktionerna annars mäter man ju något annat. Man ska ju göra 

det på en viss tid men jag brukar strunta i det om det är någon som behöver 5 minuter till (informant 5). 

 

Speciallärarna framförde synpunkten att då provet endast utgjorde ett mättillfälle kunde resultatet 

påverkas av elevens dagsform. Informanterna resonerade kring risken att elever inte presterade sitt 

bästa eftersom de inte förstått vare sig instruktionen eller syftet med testet. Eleverna upplevdes också 

bli nervösa och ifrågasättande till att testet inte ingick i det ordinarie bedömningsarbetet. Detta 

förstärkte informanternas uppfattning att testet kanske inte alltid togs på allvar av eleverna samt att 

resultatet därmed kunde bli missvisande.  

Jag tror ärligt talat inte att dom vet så mycket varför dom gör det. Det är nånting vi borde bli bättre på 

så för elevernas skull så är inte det här positivt (informant 1). 
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Kanske är eleverna mer stressade över betyg och bedömning idag än de var för tio år sen? Några kanske 

till och med väljer att inte göra sitt bästa när de får höra att testet inte är betygsgrundande, jag vet inte 

(informant 10). 

 

Vid intervjuerna framkom även synpunkter kring att testet ansågs omodernt på grund av ålder och 

utformning. Informanterna ifrågasatte texterna som de ansåg vara för svåra för eleverna att relatera till 

samt att de skulle kunna gynna elever med svensk bakgrund och med lokalkännedom. Det fanns även 

en önskan hos speciallärarna att prova nya tester, gärna digitalt.  

Ja sen är det ju det här med kryssfrågorna. Den här eleven som jag satt med som har grav språkstörning 

fick ganska hyggligt, men hen hade bott på Östermalm, så hen visste att det här var Ladugårdsgärdet 

och det här var det här. I Kalix är det annorlunda (informant 4). 

 
Jag tänker att det behöver vara texter som är elevnära och man hade ju önskat att det var något eleverna 

kunde relatera till och också ha någon förförståelse kring innan (informant 7). 

 
För det finns inte andra typer av tester som är lite nyare. Här i det här området där jag jobbar nu och där 

jag jobbade tidigare ser man direkt att texterna inte är anpassat för ett mångkulturellt samhälle utan att 

det är väldigt svenskt i texterna. Så på den här skolan där vi i princip inte har några barn med svensk 

bakgrund blir det extremt svårt att genomföra, för eleverna förstår inte vad orden betyder (informant 8). 

 

Någon informant ställde sig frågande till att följa en screeningplan med normerade tester medan andra 

informanter upplevde en obefintlig återkoppling av inlämnade resultat från kommunen. 

Det fanns en screeningplan som var framtagen och som var som en liten bäbis för 

specialpedagognätverket i kommunen. Så när jag kom som ganska nyexad och ifrågasatte det här så 

blev jag bemött med att, hur ska vi göra då (informant 8). 

 

Vad gäller kommunen så kan jag väl inte se att det leder någon vart. Det känns mer som en rapportering 

(informant 7). 

 

Informanterna uttryckte synpunkter på kravet att genomföra testet med samtliga elever då 

undervisande lärare ofta redan känner till de elever som har svårigheter med läsförståelsen.  

Jag tycker att man ska överlåta det här på lärarna… att upptäcka elever som har det svårt och jag tycker 

att de allra flest svensklärare idag är så pass kompetenta att dom kan göra det på egen hand. Jag vill inte 

ha screeningplanerna (informant 8). 

 

Men jag tror att man ska jobba med läsförståelse aktivt, med hjälp av skönlitteratur. Det tycker jag är ett 

jättebra sätt och så göra det hela tiden. Då behöver dom inte några tester. Tester behövs av andra skäl 

om man inte vet, men man behöver inte göra det med alla det är överdimensionerat (informant 9). 



 

17 
 

 

Det är ganska få gånger det dyker upp någon som jag inte redan har vetat om. Det är kanske, på fyra 

klasser kanske en elev (informant 2). 

Speciallärarens roll 
I speciallärarrollen ingår att identifiera läsförståelsesvårigheter och vara ett stöd för elever och lärare. 

Informanterna uttryckte i det sammanhanget en oro för att inte uppnå detta. 

Det framkom också att arbetet med screening ansågs tidskrävande samt innebar en förväntan av att 

testresultaten skulle rapporteras på olika sätt och att bra relationer då ansågs viktigt. 

 

Hos många speciallärare framkom vid intervjuerna ett uttryck av oro för att inte lyckas i sin roll kring 

att identifiera och anpassa rätt för elever. Detta diskuterades i tankar som att det fanns höga krav på att 

tidigt fånga upp elever och att kunna rådgiva föräldrar och elever men att det faktiskt hände att elever 

slank igenom det finmaskiga nätet. 

Det är synd att vi upptäcker dom så sent, en del. Förhoppningsvis har dom ändå fått stöd så, redan 

tidigare. Du behöver inte en diagnos (informant 1). 

 

Det är väl nån överbelastning. Men runt diagnoser kan jag tycka att ja en del har man gjort och en del 

har man inte gjort. Nån har D i svenska och då blir man utskälld av föräldrarna när dom har gått privat 

till logoped och fått dyslexidiagnos (informant 9). 

 

Speciallärarna såg genomförandet av screening med läsförståelsetest som intressant och givande men 

samtidigt tidskrävande. 

Det är väldigt tidskrävande eftersom jag rättar allting ja men det ska rapporteras upp sedan för då gör 

jag alltså, först så rättar jag allting och det är ett stort jobb och tar jättelångt tid och sedan gör jag 

statistik på det och sätter in i tabeller och excel och sådär också skickar jag det till rektorn. Men det är 

intressant att se hur duktiga eleverna är (informant 2). 

 

En annan synpunkt som framfördes var att det fanns en förväntan på speciallärarna att rapportera 

testresultat. I rollen fanns också ett mandat att tala kring förbättringar av läsförståelse i ett 

undervisningsperspektiv utifrån de utvärderade testresultaten. När informanterna talade om detta 

mandat betonades vikten av att ha bra relationer med lärarna. 

Dels så är man nyfiken i en strut och tycker det är spännande att se var de hamnar, lite specnörd och lite 

staninevärden som man tycker är lite. Men sen tror jag ju också att det ska uppåt i kommunen 

(informant 2). 
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Alltså ganska konkret tala om för lärarna. Det här gör ni bra, men det här måste vi bli bättre på och hur 

gör vi då. Jag brukar ha förslag på hur ska vi göra som dom oftast tycker är bra. Men det blir inte ofta 

att dom ger mig förslag för dom har tillräckligt med sitt. Det är jag som har den här positionen på nått 

sätt. Nu gör vi såhär nu jobbar vi på det här sättet (informant 1). 

Traditioner kring läsförståelsetest 
Vana, tradition, lojalitet och trygghet var faktorer som framkom när informanterna talade om varför de 

använde läsförståelsetest. Många visade sig inte göra något aktivt val av test. I samband med detta 

visade det sig också att det invanda blev en trygghet. Lojaliteten kring det man ålagts att göra av 

kommunen och att genomföra testet på rätt sätt betonades.  

 

Informanterna uttryckte att de inte själva gjort ett aktivt val av läsförståelsetest utan att det antingen 

var något som specialläraren var ålagd att genomföra utifrån en kommunal screeningplan eller att det 

var ett test som tagits över efter någon som arbetat tidigare på skolan.  

Jag valde det som efterlämnande specialpedagog hade använt och i och med att jag inte är så intresserad 

av att genomföra det så har jag inte brytt mig om att hålla på och söka utan tagit det som fanns 

(informant 8). 

 

...och det är kommunbestämt (informant 4). 

 

Hos informanterna uttrycktes en känsla av tradition runt processen med valet och användandet av 

testet. Det test som använts under flera år upplevdes som tryggt och invant att fortsätta med. 

Jag har ju rättat dom länge och så, så man lär sig. Och jag tycker att dom visar mycket. Jag kommer inte 

ihåg varför vi valde det här från början och nu är jag så inrotad i det (informant 1). 

 

Jag tror att det är tradition. Det har varit så hela tiden och då fortsätter man med det (informant 9).  

 

Lojalitet uttrycktes kring genomförandet av testet. Informanterna betonade vikten av att följa 

kommunens screeningplan och själva testinstruktionen. Detta för att resultaten skulle bli rättvisande 

och för att specialläraren själv skulle kunna känna att ett bra och rättvist arbete var gjort. 

Man måste göra det i oktober för att staninevärden ska funka så då är det oktober som man gör det 

eftersom kommunen har sagt åt oss att göra det (informant 2). 

Konsekvenser för eleven vid screening 
Det stressmoment som uppstod vid genomförandet av testet uppfattades av speciallärarna som negativt 

för eleverna då det också kunde påverka elevernas resultat. För att minska stressen vid testsituationen 
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diskuterade några informanter testets syfte med eleverna noggrant. Läsgrupper och extraträning 

erbjöds och blev på flera skolor schemalagda utanför elevens ordinarie schema. På vissa skolor fick 

alla elever dator eller Ipad, medan andra skolor gav detta till de elever som hade läs- och 

skrivsvårigheter.  

Omsorg 

Informanterna uttryckte en uttalad önskan att minska pressen på eleverna vid testsituationen. En del 

informanter påpekade betydelsen av att ge eleverna en förståelse för varför testet genomförs.  

Jag brukar prata med elever som vi vet är oroliga eller att svenskläraren gör det. Det är ju inte 

betygsgrundande utan vi vill något annat med det här. Jag tänker också att vi har börjat göra testen lite 

senare på terminen för att det inte ska få en chock när de precis börjat (informant 6). 

 

Speciallärarna uttryckte en omsorg kring eleven i samband med att det i skolarbetet idag förekommer 

många bedömningssituationer. Läsförståelsetestets genomförande med formulär och tidtagning samt 

dess kartläggande syfte uppfattades av informanterna som ett stressmoment för eleverna, vilket också 

kunde påverka deras resultat. Tveksamhet uttrycktes på kravet att låta elever med redan kända 

anpassningar genomföra testet.  

Alltid när det blir test eller ett prov så blir det en stressituation som kan påverka resultat jämfört med att 

man gör en vanlig uppgift på lektionen blir det liksom lite sådär att nu är det ett test och det står 

Psykologförbundet och jag kan tänka mig att det blir ett stressmoment för eleven som kan påverka 

resultatet (informant 3). 

 

Det finns risk att elevens självkänsla påverkas. Att utsättas för test där man redan från början liksom vet 

att man misslyckas kan vara svårt (informant 6). 

Möjligheter 

Informanterna berättade om möjligheter till stöd utifrån testresultatet. Ibland resulterade det i att 

elevschemat utökades och att stödet erbjöds utanför skoltid eller på en håltimme. Eftersom det då var 

frivilligt påpekades att detta inte alltid togs på allvar av eleven.  

De får mer som ett utökat schema vi erbjuder t ex. onsdag eftermiddag.  

Då kan det ju bli lite problem också att det inte är obligatoriskt på det sättet då det blir lite svårt med 

närvaro. Man kan ju inte tvinga dom att gå eftersom vi har det som ett erbjudande (informant 3). 

 

Vad gäller det stöd när eleverna ska gå ifrån ordinarie undervisning eller stanna kvar efter skolan för att 

få stöd tycker jag inte att det är en bra modell och många elever klagar också (informant 10). 
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En annan möjlighet för elever med läsförståelsesvårigheter kunde vara att dessa elever fick tillgång till 

en dator eller en Ipad.  

Men de som har extra anpassningar kan få dator eller Ipad beroende på vad som passar dem  

(informant 5). 

Testets uppföljning 
Speciallärarna beskrev olika sätt att analysera och delge resultaten från läsförståelsetestet.  

Informanterna delgav resultatet antingen i ett bredare ämnesperspektiv eller enbart till läraren i 

svenska. Eleverna var inte prioriterade i denna process. Gemensamt för de speciallärare som arbetade i 

kommuner med screeningplan var att de rapporterade in sitt resultat vilket det sedan inte gavs någon 

återkoppling på. Utifrån resultatet formades anpassningar och extra stöd. 

Analysera och delge  

Många speciallärare valde att själva rätta samtliga klassers läsförståelsetest. Vissa fortsatte sedan med 

en djupare analys av staninevärdena, både för enskilda elever och på klassnivå. Informanterna 

uttryckte att analysen ofta stannade vid de låga staninevärdena för att sedan kunna erbjuda 

anpassningar. Några speciallärare uppmärksammade även elever med högre staninevärden. 

Analys låter så fint man konstaterar mer att man många gånger redan vet om de eleverna som fastnat i 

nätet och att just försöka tänka på vilka som är väldigt duktiga. Det är ett gäng som är superduktiga och 

på dessa kan man ha lite högre förväntningar på så att de får något att bita i också (informant 2).  

 

Den information jag får är ju en sorts värdemätare på vilka som inte hann färdigt, och då är långsamma 

läsare, eller vilka som fick ett lågt resultat och då måste följas upp mer (informant 10). 

 

Vi fick ett lågt resultat i höstas och på gruppnivå började vi jobba mycket med läsningen och 

språkutvecklingen generellt sett i alla ämnen (informant 7). 

 

Informanterna påpekade att det fanns en vilja att sprida och använda resultatet kring läsförståelse i ett 

bredare ämnesperspektiv och inte enbart i svenskämnet. Speciallärarna betonade att dialogen med 

lärarna samt lärarnas kunskap och undervisning var viktigt för elevens utveckling av läsförståelsen.  

Nä men jag följer upp det tillsammans med ämneslärarna annars tycker jag inte att det finns något syfte 

med att genomföra dom (informant 8). 

 

Jag tycker nog att det finns en annan vilja hos andra lärare som inte är svensklärare att få syn på läsning 

och arbetssätt kopplat till läsning och hur läsförmåga påverkar alla ämnen (informant 6). 
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Efter genomförda test delgavs resultatet på olika sätt till lärarna. Det som framkom i utsagorna var att 

eleverna inte var prioriterade i denna process.  

           Nej eleverna får inte resultaten (informant 5).  

 

             Jag vet inte om de som har lågt får veta något resultat (informant 4). 

 

             Nej det är en utmaning och det ska vi blir bättre på (informant 1). 

 

Som en del av uppföljningen var det ett krav i screeningplanerna på att sammanställningen av 

staninevärdena skulle rapporteras vidare till kommunen. Många informanter upplevde ingen 

återkoppling från kommunens sida. 

Ja, det rapporteras ju in - det gör ju vår specialpedagog. Det rapporteras in och det är noga att det är 

inom ett visst datum. Sen vet jag inte riktigt vad som händer med det. Men nånstans tar ju resultaten 

vägen (informant 4). 

 

Vad gäller kommunen så kan jag väl inte se att de leder någon vart det känns mer som en rapportering 

utan jag tror att det främst ska ge något på skolan och att vi analyserar resultaten det är väl det som ger 

mest (informant 7). 

Anpassningar och uppföljning 

Efter genomförda läsförståelsetest och analyser identifierades elevernas svårigheter och därefter 

utformades anpassningar och extra stöd. En del informanter såg sig själva som en anpassning medan 

andra betonade att anpassningarna främst skulle ges av varje ämneslärare. Flera informanter arbetade 

med mindre grupper i läsförståelse som en form av anpassning.  

Specialläraren brukar också gå in klass eller ibland plocka ut elever som är i behov av extraträning 

(informant 10). 

 

Att när ni pratar stöd på möten så var tydliga med att ni menar ämneslärarens stöd. För om alla 

förväntar sig att det är jag som ska vara stödet. Då kommer inte det att funka. Vi måste se det som att 

ämnesläraren ger stöd och jag ger också stöd, men i huvudsak så är stödet ämneslärare (informant 8). 

 

Men efter DLS-testerna så brukar det komma eller tillkomma och det kan bli att det startas upp speciella 

grupper som arbetar med läsförståelse (informant 3). 

 

Jag är också en anpassning (informant 1). 
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Sammanfattning av resultatet 
Speciallärarna använde sig av standardiserade och normerade läsförståelsetest. Det främsta syftet med 

testet var att uppmärksamma elever med läsförståelsesvårigheter. Speciallärarna uppfattar testet som 

tillförlitligt eftersom det är ett konkret mätredskap som syftar till att identifiera elever i lässvårigheter.  

Samtidigt påpekades att de ofta redan visste vilka elever som skulle få låga resultat. Lärarna upplevde 

testets utformning, innehåll och genomförandet som en utmaning. Detta eftersom provet ansågs något 

omodernt och inte fick anpassas för elever med kända läsförståelsesvårigheter. En uttalad upplevelse 

hos informanterna var det stressmoment de uppfattade hos eleven vid genomförandet av provet och att 

elever inte förstod instruktionerna eller syftet med testet. Sammantaget kunde detta påverka elevernas 

resultat. Speciallärarna ansåg att arbetet med läsförståelsetestet var tidskrävande. Detta framkom 

tydligt när de berättade om hela testprocessen från genomförande till det resultat som lämnades 

antingen till rektor eller till kommunen. I detta sammanhang berättade de om bristen på återkoppling 

från kommunen.  

 

Speciallärarna upplevde även att det fanns krav från både vårdnadshavare och skola att identifiera 

elever med läsförståelseproblematik genom testet och i detta krav uttrycktes en oro att missa någon 

elev. Störst fokus på resultatet från testet handlade om elever med lägst staninevärde. Speciallärarna 

återkopplade resultatet till läraren i svenska eller till hela lärarlaget. Det betonades att dialogen med 

lärarlaget var viktig för elevens utveckling av läsförståelsen i fler ämnen än svenska. Av informanterna 

framkom det att eleverna inte delgavs resultatet. Däremot genomfördes anpassningar i form av 

läsgrupp, extra stöd och egen dator. Speciallärarna hade inte själva gjort något aktivt val av 

läsförståelsetest. Antingen följde de en kommunal screeningplan eller hade de ärvt testet från tidigare 

speciallärare på skolan. Även om de inte valt testet själva, ansåg många att det fanns en trygghet och 

tradition i att genomföra det. Flera speciallärare uttryckte en önskan att få tid och möjlighet att prova 

moderna digitala läsförståelsetest.  

Diskussion 

Metoddiskussion  
Fokus i studien har varit speciallärares erfarenheter av arbetet med läsförståelsetest samt hur resultatet 

används. Utifrån detta valdes en kvalitativ undersökning. Då det var speciallärarnas erfarenhetsvärld 

kring läsförståelsetest som var intressant användes en fenomenografisk ansats. Eftersom 

uppsatsförfattarna arbetar som speciallärare på högstadiet och med läsförståelsetest så är de väl insatta 
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i lärarnas teoretiska erfarenhetsvärld. Detta kan ses som en viktig aspekt när empirin bearbetades, 

vilket beskrivs som ett grundantagande för en fenomenografisk undersökning (Hartman, 2004). 

Med egna erfarenheter dels av läsförståelsetest på högstadiet dels av nya erfarenheter kring bedömning 

från speciallärarutbildningen, fanns det en förförståelse och motivation kring ämnet hos 

uppsatsförfattarna. Förförståelsen var en viktig motivation in i arbetet med studien men det kan också 

ha begränsat öppenheten och förmågan att lära sig om studiens empiri. Uppsatsförfattarna har strävat 

efter ett medvetet förhållningssätt till förförståelsen genom att i samtliga delar av studien aktivt beakta 

detta. Informanterna arbetade på tio olika skolor och i sex olika kommuner. Detta gav sammantaget en 

omfångsrik och tydlig bild utifrån studiens frågeställningar. Kriteriet för informanternas yrkesroll 

bestämdes redan i syftet eftersom uppsatsförfattarna med detta hoppades på någon form av gemensam 

erfarenhetsvärld utifrån empirin. Dalén (2015) ansåg att ett kriterieurval var användbart för den mindre 

erfarne forskaren när det gällde urval av informanter. Samtidigt skulle detta krititereurval kunna vara 

det som begränsade och försvårade möjligheten att hitta informanter, eftersom det enbart var tio av 68 

tillfrågade speciallärare/specialpedagoger som kunde tänka sig att delta.  

Tematisk analys har använts som metod för att analysera och tematisera empirin. Braun & Clarke 

(2006) framhöll metoden som lämpad för forskare som har inte har så stor erfarenhet av kvalitativ 

forskning. De påpekade även att det var en metod som gav flexibilitet då den kunde användas för olika 

teoretiska perspektiv. Uppsatsförfattarna ansåg därför att tematisk analys var en metod som fungerade 

både för att reflektera samt för att reda ut vad speciallärarnas verkligheten var utifrån syftet. Analysen 

framhölls lämpad för oerfarna forskare men upplevdes som svår att tolka utifrån vad varje analyssteg 

skulle innebära. Utifrån den osäkerheten reflekterar uppsatsförfattarna över den avsaknad av 

erfarenhet som blev tydlig i analysarbetet. Detta innebar att det upplevdes som svårt att veta vad de 

olika analysstegen innefattade samt att det tog tid att ta sig framåt i de olika stegen.  

Forskningsetiska reflektioner under och efter studien 

Studien har under avsnittet Trovärdighet lyft betydelsen av känslighet i intervjuer och att olika 

personer kan få olika svar på samma frågor. Båda uppsatsförfattarna valde därför att medverka vid 

intervjuerna och att inta samma roller under själva intervjun. Detta förfarande skulle samtidigt kunnat 

skapa en stress vilket Kvale & Brinkmanns (2014) benämnde som maktasymmetri i kvalitativa 

forskningsintervjuer kring den roll som makt spelar i en intervjusituation. Studiens målsättning har 

varit att uppnå det som Kvale & Brinkmann (2014) beskrev som hög vetenskaplig kvalité vilket 

innebar att resultaten ska vara så korrekta och representativa som möjligt för forskningsområdet. Även 

i detta sammanhang är det av betydelse att fundera över makt utifrån den kunskap som produceras 

under en intervju. Uppsatsförfattarna ägde sedan tolkningen av intervjupersonernas uttalanden och vad 

de egentligen menade. Sammantaget så har svårigheten för uppsatsförfattarna varit, som Kvale & 

Brinkmann (2014) uttrycker det, att deras etiska kapacitet varit begränsad av erfarenheter kring en 
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forskningsprocess. Om erfarenheten varit större hade kanske uppmärksamheten kring etik varit mer 

öppen under processen.  

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i intervjuerna som genomförts. Resultaten 

diskuteras även i förhållande till den forskning som redovisas i studiens bakgrund och teoridel. 

Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning. Syftet med denna studie var att undersöka 

speciallärares erfarenheter av arbetet med läsförståelsetest och hur de använde resultaten från testen. 

Under rubrikerna Erfarenheter av läsförståelsetest samt Användande av resultat diskuteras det resultat 

som uppsatsförfattarna anser svarar på studiens frågeställningar. Utifrån studiens syfte har resultatet 

diskuterats med utgångspunkt i det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 

dilemmaperspektivet.  

Erfarenheter av läsförståelsetest  

Syfte med tester 

Det test som användes på merparten av skolorna var DLS. Informanterna ansåg att DLS som 

screeningmaterial är konkret och det upplevdes som ett hanterbart sätt att på gruppnivå kunna mäta 

elevernas faktiska färdigheter i läsförståelse. Enligt Sjunnesson (2014) används normerade tester just 

för att dessa är lättadministrerade och tänkta att ge en enkel förklaring till elevers 

läsförståelsesvårigheter. Detta stödjer informanternas upplevelse. Shepard (2000) menar i sin tur att 

dagens lärare fortfarande drivs av en lärandeteori där kunskap kan mätas genom tester. Då forskning 

enligt Wedin (2010) visar att de tester som används idag bygger på IQ-skalans testmått, där skalor 

används som mått på kunskap utifrån vad som anses vara normalt, ställs frågan kring vad testet 

egentligen mäter? 

Informanterna uttryckte användandet av DLS som ett finmaskigt nät för att fånga upp elever som har 

svårigheter med läsförståelse. Syftet med DLS är enligt Järpsten (2002) just att identifiera elever med 

lässvårigheter. Detta synsätt kan kopplas till att det i ett kompensatoriskt perspektiv ingår att kartlägga 

eleven för att synliggöra bristerna (Nilholm, 2005) vilket speciallärarna känner ingår i deras uppdrag. 

Green, Tønnessen, Tambs, Thoresen & Bjertness (2009) visade att screening kan ha en stor betydelse 

när det gäller att kartlägga elevers problematik utifrån att jämföra elevers självskattade problematik 

med resultatet av screening. Då screening enligt Snowling, Duff, Petrou & Schiffeldrin (2011) å andra 

sidan kan riskera att överidentifiera elever som riskerar att inte nå målen blir frågan kring på vilket sätt 

resultaten följs upp och analyseras vidare viktig.   
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Ett annat syfte med testet är att det i flera av kommunerna finns krav på att följa den utarbetade 

screeningplanen samt att rapportera resultaten vidare som ett kommununderlag för resursfördelning. 

Informanterna upplevde dock inte att det skedde någon förändring på organisationsnivå utifrån deras 

resultat. Upplevelsen av att ansvaret för fördelningen av resurser tillslut hamnar på den enskilda 

skolan och att resultaten används som ett jämförande kvalitetsmaterial var vanligt förekommande, 

vilket även Sjunnessons studie visade på (Sjunnesson, 2014). I handledningen till DLS-testet 

(Järpsten, 2002) anges möjligheten att använda resultatet som ett underlag för resursfördelning men vi 

ser att problemet blir att instrumentet inte verkar fungera hela vägen, utan stannar på skolnivå.  

Flera speciallärare uttryckte att valet av test kom utifrån den kommunala screeningplanen och att den 

testtradition som fanns på skolan följdes. Man kan säga att den erfarenhet speciallärarna hade skaffat 

sig genom att använda samma test i flera år, vilar på en beprövad erfarenhet. Däremot finns det enligt 

SBU (2014) idag inga screeningtest i läsförståelse som anses vara tillräckligt utvärderade 

vetenskapligt vilket gör att man kan ifrågasätta varför speciallärarna egentligen fortsätter att följa 

traditionen. Funderingar kom upp över om testet används just för att det är obligatoriskt eller för att 

lärarna faktiskt vill använda det?  

Möjligheter och utmaningar 

En möjlighet som uttrycktes med att genomföra ett normerat test var att den bedömningstradition som 

fanns på skolan blev granskad och att speciallärarna då fick en uppfattning om vilken nivå eleverna 

befann sig på i förhållande till ett normerat resultat. Detta tankesätt kan även kopplas tillbaka till 

vikten av en likvärdig bedömning vilket anges som syfte vid till exempel nationella prov (Skolverket, 

2016). 

Att screeningtest är tillförlitliga i den mån att de är utprovade upplevde en del informanter som något 

positivt, men när de sedan diskuterade sina erfarenheter framkom det att denna tillförlitlighet 

ifrågasattes. Elever som blir stressade eller kanske inte gör sitt bästa togs upp som exempel, men det 

nämndes även att det vid själva genomförande av testet fanns lärare som inte följde testets instruktion 

och lät elever få utökad testtid. Detta kan kopplas till det kritiska perspektivet (Nilholm, 2005) där 

elevens svårigheter uppstår i mötet med testsituationen. Gemensamt i dessa exempel är att 

informanterna ansåg att resultatet påverkades och därmed kunde detta kanske inte tolkas på rätt sätt. 

Möjligheten att jämföra elever utifrån en normgrupp genom standardiserade tester och Stanineskala är 

något som Järpsten framhåller (2002), men om testet inte genomförs på rätt sätt fungerar inte 

normeringen och därmed förändras syftet. 

 

Behovet av att ha rutiner för att kartlägga och fånga upp elever med lässvårigheter är något 

informanterna uttrycker som viktigt samtidigt som många ansåg att DLS blivit ett omodernt test. 

Ålderdomliga texter och testets utformning var faktorer som nämndes. Informanterna upplevde att 
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eleverna inte alltid förstod innehållet i texterna. De ansåg att elevernas läsförståelseresultat kunde 

påverkas av detta och i förlängningen även deras engagemang för uppgiften. Att det är viktigt att först 

förstå begrepp för att kunna relatera till texten och få en bättre läsförståelse stämmer också överens 

med Levlins studie (2014). En önskan om att hitta ett nyare alternativ till screening var något som 

efterfrågades av informanterna och digitala tester sågs som en framtid. SBU (2014) tar å andra sidan 

upp att kommersiella intressen styr framtagandet av screeningtester. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att tester anses dyra att ta fram vilket kan vara en anledning till att få nya tester finns 

idag.  

Informanterna uttryckte screening som en möjlighet att fånga upp elever för att kunna sätta in rätt stöd, 

men även att det var tidskrävande att genomföra. Uppsatsförfattarna frågar sig om arbetsmängden eller 

sättet att leta efter dessa elever är relevant? Krav finns på skolorna att visa resultat enligt Wedin 

(2010). Bristen på diskussion kring vad resultaten av testen ska användas till kan leda till att fokus 

läggs på elever med låga resultat, vilket även kan kopplas till Nilholms (2005) kompensatoriska 

perspektiv där individen ses som den som har en brist. Vår studie identifierar också att arbetsinsatsen i 

förhållande till vad testet ger tillbaka i form av identifikation av antal elever med lässvårigheter, kan 

diskuteras. Läsförståelse är komplext och kan vara svårt att upptäcka enligt Stenlund (2017). Då 

eleverna i Stenlunds studie visade sig ha kvarstående läsförståelsesvårigheter på högstadiet trots att de 

uppmärksammats tidigare, talar det för att kontinuerliga bedömningar behövs (ibid.). Snowling (2012) 

uttrycker å andra sidan att undervisande lärare har tillräckligt med information kring elevens 

läsförståelse och att det därmed inte behövs traditionella tester. Detta bekräftas även i en studie av 

Green et. al (2009) där elevens medvetenhet om sina lässvårigheter framkom.  

Denna medvetenhet skulle speciallärare kunna använda som ett verktyg istället för att använda ett 

läsförståelsetest.  

 

Samtidigt kände speciallärarna i vår studie en lojalitet mot elev, föräldrar, rektor och kommunen till att 

genomföra läsförståelsetest. Det var tydligt att lojaliteten även visade sig som en oro att missa någon 

elev. Lärarna i Sjunnessons studie (2014) om bedömningsuppdrag av läsförståelsetest ger också en 

bild av att testen bara är en bekräftelse på vad de redan vet och att de samtidigt oroar sig för att missa 

elever. Att informanterna i vår studie även påpekar detta kan tyda på den traditionella testkultur som 

råder. Det kan också tyda på de yttre krav som ställs där bland annat Skolinspektionen (2016) pekade 

på brister i att identifiera svårigheter samt att ge rätt stöd till eleverna.  

I vår studie påpekade informanterna att det sällan identifierades någon elev som de inte känt till sedan 

tidigare. Detta kan kanske förklaras med att de flesta informanter vi träffat följer en kommunal 

screeningplan där tester och bedömning av läsförståelse är ett återkommande inslag från tidig ålder. 

Då olika tester mäter olika aspekter av läsförståelse behöver hänsyn tas till detta vid bedömningen. 

Keenan & Meenan (2014) visade i sin studie att elever med lågt resultat på ett test inte nödvändigtvis 
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fick ett lågt resultat på ett annat test, vilket belyser komplexiteten vid bedömningen av läsförmågan, 

men även vikten av att veta vad man mäter med testet. 

Vid intervjuerna framkom även funderingar kring att samtliga elever gör samma test. Sivertun (2010) 

menar att resultat som analyseras felaktigt riskerar att göra eleverna till bärare av problemet och att de 

kategoriseras utifrån en brist som Nilholm (2005) uttrycker såsom det kompensatoriska perspektivet. 

Att tvinga elever som redan har en diagnos och normalt extra anpassningar till att genomföra testet, 

uttrycktes som en oro över att inte följa testets instruktion. I den oron ser vi en omsorg hos lärarna att 

inte vilja peka ut elever som redan har läsförståelseanpassningar. Att testet heller inte är anpassade för 

vårt mångkulturella samhälle var något som lyftes i sammanhanget, då det på flera skolor förekom att 

elever med ett annat modersmål också gjorde DLS i brist på annat test. Risken blir att eleverna 

felaktigt kan pekas ut som att de har lässvårigheter när det i själva verket handlar om att testet inte är 

anpassat eller är rätt form av screening. 

Användande av resultat 

Bedömning och analys 

I de screeningplaner som de flesta informanternas skolor följer är det tydligt formulerat i vilken 

årskurs och när på året läsförståelsetest ska genomföras. Det som däremot inte uttrycks tydligt i 

screeningplaner är att kvantitativa test bör följas av en kvalitativ analys av enskilda elevers svårigheter 

med läsförståelsen (Järpsten, 2002). 

Resultatet visade att enbart de speciallärare med en fördjupad utbildning i läs - och skrivsvårigheter 

genomförde en kvalitativ analys av resultaten från läsförståelsetesten vilket stämmer relativt bra med 

vad som framkommer i tidigare forskning. Wedin (2010) menar att den som bedömer måste ha en god 

bedömningskompetens när det gäller språkutveckling. Järpsten (2002) rekommenderar en uppföljande 

kvalitativ analys av de test som används. Noterbart är också att Järpsten menar att 58% av eleverna 

med lågt resultat felbedöms av läraren som medelpresterande innan testen genomförs. Svårigheten blir 

att en kvalitativ analys ska göras men att kunskapen för att genomföra den inte finns. En del 

informanter berättar att de inte genomför några uppföljande test utan väljer att skicka eleven vidare för 

logopedutredning. Detta faller då i linje med det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2005) där 

brister relateras till eleven och inte till läraren. 

Läsutveckling  

Hos många informanter betonades att lärarens kunskap och undervisning var det viktigaste för elevens 

utveckling av läsförståelsen. Ett mättillfälle räcker inte för att göra en rättvis bedömning enligt dessa. 

Westlund (2013) diskuterar också läsförståelsens betydelse för alla skolämnen men nämner även att 

själva processen vid läsning är komplex. Tjernberg (2013) utvecklar detta till att tala om 
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automatisering. En elev som inte har sin läsning automatiserad stannar vid själva avkodningsprocessen 

och når då inte en djupare läsförståelse. Detta förklaras även enligt “The simple view of learning” 

(Gough & Tunmer, 1986). Vi funderar över hur DLS som test mäter dessa processer utifrån de 

kunskapskrav som finns i Lgr 11. Där betonas betydelsen av att träna olika lässtrategier medan detta 

inte alltid bedöms i ett normerat test. 

Vid intervjuerna framkom att speciallärarna förmedlar resultaten av screeningen till lärare i framför 

allt svenska. På flera skolor sågs det som viktigt att också övriga lärare delgavs.  

Skolans uppdrag är bland annat att ge eleverna ett rikt språk och möjligheten att tillägna sig ny 

information samt förmågan att kunna granska kritiskt (Skolverket, 2011). För att kunna ge eleverna ett 

rikt språk identifierar vi i vår studie att speciallärarna utvecklat sin roll till att se betydelsen av ett 

bredare samarbete kring läsförståelse och att resultatet av screeningen då blir ett verktyg i 

diskussionen med kollegor. Informanterna konstaterade också att flera lärare med olika 

ämneskombinationer idag insett vikten av att arbeta med läsförståelse i sina ämnen jämfört med 

tidigare. Tengberg (2014) visar på vikten att arbeta med läsförståelse då de läsförståelseprocesser som 

mäts i tester som PISA och i nationella prov skiljer sig och Sverige tidigare har halkat efter jämfört 

med andra länder. Vikten av ett bredare samarbete mellan skolämnena för att få eleverna att nå längre 

blir då kanske ett sätt att nå längre i läsprocessen. Då Skolinspektionens rapport (2016) också betonar 

vikten av att låta svenska elever få mer undervisning i läsförståelsestrategier, visar vår undersökning 

att det på vissa skolor verkar ha haft genomslagskraft med hjälp av den screening som genomförts.  

Anpassningar 

Generellt ser vi att många informanter poängterar extra anpassningar som en lösning samt att dessa 

anpassningar ofta ser likadana ut på skolorna. Sjunnesson (2014) beskriver detta som en sorts 

görandekultur där synliggörandet av åtgärderna blir viktigare än varför åtgärderna sätts in. 

Informanterna berättar att grupper skapas för lästräning och att en identifierad elev erbjuds egen Ipad 

eller dator. Då anpassningar som individuellt stöd och skapade läsgrupper inte rymdes i elevens 

ordinarie schema blev det i förlängningen en insats som eleven inte alltid tog på allvar eller valde att 

inte delta i. Detta sätt att anpassa riskerar att kategorisera eleven utifrån en brist. Om testresultatet 

analyseras felaktigt kan eleven bli bärare av problemet enligt Sivertun (2010). Samtidigt är det få 

informanter som nämner enskild undervisning som tidigare varit ett sätt att specialpedagogiskt lösa det 

som sågs som elevens brister enligt Nilholms dilemmaperspektiv (2005). Detta kan ses utifrån Wedins 

studie (2010) som visar att synsättet på eleven förändrats i och med nya läroplaner till att mer anpassa 

omgivningen efter eleven i den ordinarie undervisningen jämfört med att man tidigare plockade ut 

eleven för enskild undervisning.  
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Specialpedagogiska implikationer  
Vi uppmärksammade i vår studie att de informanterna med fördjupad utbildning i läs- och 

skrivsvårigheter gjorde en djupare analys av elevresultaten med lägst staninevärde. Detta 

rekommenderas även av provkonstruktören (Järpsten, 2002). Genom en fördjupad analys kan 

specialläraren sedan arbeta vidare med att utveckla förutsättningarna för eleven att nå så långt som 

möjligt i sin läsutveckling, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

En viktig slutsats vi drar från studien är vikten av att speciallärare skaffar sig kunskaper om 

läsförståelsens komplexitet och att de är insatta i den senaste forskningen. Vikten av att inte låta eleven 

bli bärare av sina lässvårigheter är något speciallärare behöver vara medvetna om, då en efterföljande 

analys av testresultat sätter eleven i fokus enligt det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2005). 

Kravet på att rapportera in testresultaten till kommunen upplevde informanterna som en ensidig 

kommunikation. Önskemål om mer resurser uttrycktes men speciallärarna upplevde inte någon 

feedback i form av de organisatoriska förändringar man önskade. På flera skolor erbjöds extra 

anpassningar i form av läsgrupp utanför skoltid vilket också kan ses som ett ansvar som läggs på 

individnivå. 

Vi funderar kring hur speciallärare bättre kan anpassa utan att särskilja och stigmatisera elever under 

ordinarie skoltid. I arbetet som speciallärare är det av vikt att delge testresultat och analys i ett brett 

perspektiv. Det är viktigt att anpassningar för eleven görs både på organisations-, grupp- och 

individnivå. Speciallärarens uppgift är att se till att skolans pedagoger och skolledning möts och 

tillsammans diskuterar uppföljningen av läsförståelsetestets analys.   

I vår studie betonades läraren vara den som bäst känner eleven och kan följa läsutvecklingen för att i 

samarbete med specialläraren bestämma över hur anpassningarna bör se ut. 

Fokus på läsförståelse i fler ämnen utvecklar samtliga elevers läsförståelse. När anpassningen förläggs 

på gruppnivå blir den enskilde individen inte lika utpekad eller kategoriserad.  

I de fall där individuellt stöd ges behöver specialläraren vara noga med att ha en bra struktur och att se 

till att genomföra anpassningen under en period, för att sedan utvärdera, enligt dilemmaperspektivet 

(Nilholm, 2005).   

Förslag till vidare forskning 
I studien har det framkommit att speciallärarna saknar alternativ till klasscreening och att den 

summativa bedömningen genomförs rutinmässigt utan att nya alternativ eftersöks. Det hade varit 

intressant att i en kvalitativ studie undersöka hur skolor som inte använder normerande 

läsförståelsetest bedömer och identifierar elevernas kunskaper i läsförståelse. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Möjligheter och utmaningar med läsförståelsetest – speciallärares upplevelser av screening 

Hej!  Stockholm, februari 2017 

Vi heter Malin Björnsson och Lena Hellström och vi läser sista terminen på 
speciallärarprogrammet med inriktning mot läs- och skrivutveckling vid Stockholms 
universitet. Som en avslutande examination ska vi genomföra en vetenskaplig undersökning. 
Vår studie syftar till att undersöka hur speciallärare/specialpedagoger på högstadiet beskriver 
erfarenheter av läsförståelsetest.  Därför önskar vi att göra intervjuer med 
speciallärare/specialpedagoger som har erfarenhet av denna typ av tester. Intervjun tar cirka 
45 minuter och vår förhoppning är att du kan hjälpa oss. Som deltagare behöver du inte ha 
några andra kunskaper om läsförståelsetest än dem du fått genom din utbildning och 
yrkeserfarenhet. Deltagandet i studien är frivillig och vi kommer att beakta Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Det innebär att undersökningen är helt avidentifierad, att inga 
uppgifter kommer att kunna härledas till vare sig skola eller person och efter godkänt arbete 
kommer allt material att kasseras. Du som deltagare kan när som helst välja att avbryta 
samtalet och din medverkan utan att motivera varför. Under studien kommer vi att spela in 
intervjuerna för att sedan transkribera och sammanställa svaren utifrån olika kategorier och 
analysera dessa till ett resultat. Materialet från de enskilda intervjuerna kommer endast att 
användas i denna studie. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i databasen DIVA 
som finns tillgänglig på nätet. 

Vi är tacksamma för er hjälp och medverkan 

Med vänlig hälsning 

Malin Björnsson och Lena Hellström Om ni har några frågor kan ni kontakta oss via: 

xxxxxxxxxxxx@gmail.com  xxxx - xx xx xx 

xxxxxxxxxxxx@gmail.com  xxxx - xx xx xx 

Det går också bra att kontakta vår handledare: Lisen Kjellmer  
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Bilaga 2 

Intervjuguide   
● Berätta om din bakgrund i din profession? 
● Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog/lärare? 
● Hur länge har du arbetat med läsförståelsetest? 
● Har du tagit del av fortbildning kring läsförståelsetest?  
● Har din kommun en screeningplan som ni arbetar efter?  

Beskriv dina erfarenheter av läsförståelsetest? 
 

● Hur upplever du arbetet med läsförståelsetest? 
● Hur arbetar du med tester?  
● Vilka möjligheter ser du med test? 
● Hur upplever du att de test ni använder identifierar de elever som ni önskar upptäcka med 

testet? 
● Vilka utmaningar ser du med testet?  

Hur motiveras valet av de läsförståelsetest som ni använder? 

● Vilka/vilket test använder ni?    
● Vad är det huvudsakliga syftet med läsförståelsetest? 
● Vad anser du kännetecknar ett läsförståelsetest med kvalité? 
● Vem styr valet av test?  
● Använder ni andra eller kompletterande test eller bedömningar för att identifiera de elever som 

har svårigheter med sin läsförståelse?  
Vilka möjligheter och utmaningar ser du vid genomförandet av läsförståelsetest? 

● Vilka möjligheter och utmaningar upplever du vid genomförandet ur ditt perspektiv som 
lärare?  

● Vilka möjligheter och utmaningar upplever du vid genomförandet i ett elevperspektiv? 
● Hur tror du att eleven upplever provsituationen? 

Hur används resultatet från läsförståelsetestet?  

● Vem utför och analyserar testet?      
● Vilken form av analys sker av resultatet? 
● Hur kommuniceras resultatet och vilka tar del av det? 
● Hur upplever du samarbetet med lärarna kring resultatet? 
● Vilken typ av information upplever du att testet ger?  
● Hur används den information som uppmärksammas genom testet på individ-. lärar- och 

organisationsnivå? 
● Vilken form av särskilt stöd eller extra anpassningar görs utifrån resultatet? 
● Hur upplever du att de extra anpassningar och det stöd som ges utifrån testresultatet fungerar? 
● Hur arbetar du vidare med elever som uppmärksammas genom testerna? 
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