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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka några speciallärares uppfattning om screeningmaterial som 
används inom läsinlärningen i de tidiga skolåren. Studien har inspirerats av en fenomenografisk 
metodansats med kvalitativa intervjuer då vi var intresserade av speciallärarnas uppfattning av 
screeningmaterial. Intervjuer genomfördes med nio speciallärare, dessa har sedan transkriberats och 
analyserats med hjälp av en tematisk analys. Detta resulterade i fem huvudteman: Valet av 
screeningmaterial, Screeningmaterialens möjligheter och begränsningar, Lärares bedömning vs 
screeningmaterial, Lärarkompetens samt Vikten av analys och tillämpning av dess resultat. 
Speciallärarna i studien är överens om att screeningtester behövs för att säkerställa att alla elever som 
har eventuella läs- och skrivsvårigheter identifieras, däremot var uppfattningen att testresultatet inte är 
till gagn för eleverna utan att en analys genomförs och denna bör även klasslärare vara delaktig i för 
att eleverna ska få den insats som de har behov av. Resultatet visar dock att det är svårt att finna ett 
screeningtest som är anpassat efter elevernas varierande förutsättningar och bakgrunder. När det 
handlar om hur stor bestämmanderätt speciallärarna har vad gäller att välja vilket eller vilka 
screeningtester som ska användas visar studien att det varierar. I vissa kommuner finns gemensamma 
screeningplaner med tester som skolorna är ålagda att göra medan det i andra är upp till varje skola 
och speciallärare att avgöra. Speciallärarna uttrycker vidare en oro över att dagens nyutexaminerade 
lärare inte har den kompetens som behövs inom läsinlärning och att elever därmed riskerar att få en 
undermålig läs- och skrivundervisning.  
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Förord 
Stockholm 2019-12-19 
 
Vi närmar oss nu slutet av två års studier till speciallärare med inriktning språk, skriv- och 
läsutveckling. Denna uppsats är det sista vi skriver under utbildningen och processen med den har 
varit både givande och utmanande. Vi har båda varit delaktiga i samtliga delar av undersökningen och 
har haft ett stort utbyte av varandra under hela arbetet, från de första idéerna till datainsamling, analys 
och sammanställning.  
 
Vi vill först och främst tacka alla deltagare som villigt ställde upp och delade med sig av sina tankar 
och funderingar kring screeningmaterial, utan deras hjälp hade vi inte kunnat skriva denna uppsats.   
 
Vi vill också rikta ett stort tack till Siv Fischbein på Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet, som med sin gedigna kunskap inom området och långa erfarenhet handlett oss varsamt 
fram till slutmålet. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som stått ut med att vi arbetat långa dagar, sena kvällar 
och helger. Ett särskilt tack till våra makar som orkat lyssna på oss då vi inte pratat om annat än 
screeningtester eller vad olika forskningsrapporter kommit fram till. Tack också för att ni vid läggdags 
tagit extra många nattningar så att vi har fått mer tid till att skriva. 
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Inledning 
 ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.” 
(Skolverket, 2019, s. 257) 

 

Som citatet ovan pekar på är språket livsnödvändigt för oss människor. Språket ger oss makt och 
möjlighet att kunna ifrågasätta, förstå och tolka vad som sker runt omkring oss. Att kunna 
kommunicera med andra människor, sätta ord på tankar och känslor handlar om språket. Ju mer 
föränderlig och vidgad världen blir, desto viktigare blir språket och förmågan att kommunicera i olika 
former. Idag behöver alla också vara läskunniga för att kunna ta del av det som händer och sker runt 
omkring oss. Mycket information och även konversation förekommer i skriven form och det är lätt att 
hamna utanför gemenskapen om du inte kan läsa. Dagens snabba informationssamhälle möjliggör nya 
karriärval. Idag drömmer till exempel många ungdomar om en karriär som influencer eller bloggare. 
Även om det kanske inte kräver en högre utbildning ställer det höga krav på läs- och skrivkunnigheten 
om du vill skapa dig ett namn inom sociala medier. Oavsett vilket yrke man väljer klarar vi oss inte 
utan att kunna läsa. Vårt samhälle idag kräver helt enkelt en god läskunnighet från sina 
samhällsmedborgare. 

 
Den 1 juli 2016 infördes kunskapskraven i åk 1, där det står att elever i åk 1 förväntas kunna läsa 
texter, visserligen enkla, bekanta och elevnära texter, men det finns ett krav på att eleverna har lärt sig 
att avkoda. Det gäller alltså att snabbt knäcka läskoden (vilket innebär att eleven lärt sig att göra 
fonem – grafem kopplingar, att eleven lärt sig läsa rent tekniskt) och att ta till sig undervisningen. 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har gjort en systematisk litteraturöversikt 
(SBU, 2014) som visade att 5–8 % av befolkningen har dyslexi och att det även finns elever som har 
andra former av läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever behöver ofta hjälp och extra stöd för att lära 
sig att läsa. Det är dock inte alltid så lätt att identifiera elever som är i behov av stöd. En del av dessa 
elever försöker dölja sina svårigheter för att de inte vill vara annorlunda än sina klasskamrater och de 
utvecklar strategier som hjälper dem att klara sina studier utan att behöva läsa. Dessa strategier hjälper 
dem för stunden, men inte i längden. Vi behöver därför identifiera dessa elever och ge dem verktyg 
som kan hjälpa dem hela deras liv. De behöver också få höra att deras läs- och skrivsvårigheter inte 
beror på bristande intelligens, att de inte på något sätt är dummare än sina klasskamrater. Många 
elever med lässvårigheter utvecklar en låg självkänsla och behöver hjälp att vända den nedåtgående 
spiral som kan uppkomma då de försöker lösa sina svårigheter genom problematiska beteenden, t.ex. 
genom att störa undervisningen (Bruce, Ivarsson, Svensson, & Sventelius, 2016). Det är även viktigt 
att vara uppmärksam på att ett ständigt testande av läsförmågan kan påverka elevernas motivation och 
studielust negativt (Harlen, 2005). Det finns alltså flera skäl till varför vi tidigt bör identifiera elever 
med läs- och skrivsvårigheter. 

 
Det räcker heller inte med att vi bara identifierar eleverna med svårigheter. Vi sviker dem om vi enbart 
dokumenterar deras läsutveckling och inte sätter in några insatser. Från och med juli 2019 infördes i 
Sverige en läs-, skriv- och räknagaranti där vikten av stödinsatser, redan från förskoleklass poängteras 
för att fler elever ska ges de förutsättningar som behövs för att nå kunskapskraven. Vi kan inte vänta 
och se om svårigheterna ska växa bort, det går inte att bara säga att en elev har en långsam 
läsutveckling och avvakta för att se om eleven så småningom kommer ikapp sina klasskamrater. 
Dessutom har det visat sig att insatser ger bäst resultat när de genomförs under de första skolåren  
(Vetenskapsrådet, 2015). Vi behöver således hjälpa eleverna så fort som möjligt. 

 
I examensförordning för speciallärare (SFS 2017:1111) står det att speciallärare ska kunna kritiskt 
granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. För att 
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kunna göra en bedömning av utvecklingen behöver skolan göra en kartläggning av elevernas 
läsutveckling, där insamling av underlag, analys, tolkning av resultatet och bedömning av vilka 
insatser som behöver sättas in ingår. I speciallärarens kompetens ingår det även att kritiskt kunna 
granska hur vi samlar in informationen. Bör vi använda tester som screeningmaterial för att få syn på 
var eleverna befinner sig i sin läsutveckling och om vi använder tester vilka ska vi då välja och hur ska 
vi använda den information vi får fram? Vi behöver alltså ha kunskap om vilka alternativ och 
möjligheter som finns för att kunna ta professionella beslut. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning några speciallärare har om screeningtester samt 
hur dessa används i läsinlärningen i årskurs F-3. 
 

Frågeställningar 
● Hur väljs screeningmaterial ut enligt speciallärarna? 
 
● Hur analyseras och används resultaten i den fortsatta undervisningen? 
 
● Vilka för- och nackdelar ser speciallärarna med screeningmaterial? 
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Bakgrund 

Perspektiv på läsning 
Under 1970-talet rådde en debatt kring läspedagogiska frågor som kom att kallas the reading war. 
Debatten rörde synen på läsinlärning och vad läsning är, där Phonics (det fonetiska perspektivet) stod 
mot Whole Language. Den mer traditionella synen på läsning, eller det fonetiska perspektivet 
härstammar från individualpsykologin och utmärks av uppfattningen att läsinlärningen går från del till 
helhet och kallas också för bottom-up. Läsaren tar hjälp av inre ledtrådar i det ord som ska ljudas 
samman (Vetenskapsrådet, 2015). Ur ett fonetiskt perspektiv bör den tidiga läsundervisningen först 
och främst bestå av att utveckla den tekniska delen av läsningen, avkodningen. Läsning ses till 
skillnad från talet som en akademisk färdighet som eleven formellt behöver träna på (Kutscher, 
Attwood, & Wolff, 2016). 
 
Whole Language är en modell som härstammar från ett sociokulturellt perspektiv och går från helhet 
till del (top-down) där läsaren tar hjälp av yttre ledtrådar som till exempel illustrationer i samband med 
texten eller förväntningar efter tidigare erfarenheter och kunskaper (Vetenskapsrådet, 2015). I 
undervisningen är läraren mer en guide som stöttar eleverna i sitt lärande. Eleverna lär sig att använda 
strategier för att lösa problem som uppstår i läsningen. I läsundervisningen använder man ofta 
elevernas egna texter som skapas i sociala och meningsfulla sammanhang. I motsats till den fonetiska 
traditionen ses läsning inom Whole Language som lika naturligt som talet, ett barn lär sig läsa genom 
att delta i skriftspråkliga aktiviteter (Clay, 1993). I Sverige förknippas ibland Whole Language med 
helordsmetoden och den fonetiska traditionen med ljudmetoden.  
 
Alatalo (2014) skriver i en debattartikel att det skett en perspektivförskjutning från ett traditionellt 
individualpsykologiskt perspektiv till ett mer sociokulturellt perspektiv inom synen på läs - och 
skrivundervisning. I och med att det sociokulturella perspektivet fått sådan genomslagskraft i 
undervisningen riskerar viktiga kunskaper om traditionell läs- och skrivundervisning som den äldre 
lärarutbildningen gav att gå förlorade (a.a). Barn behöver en mer traditionell läsundervisning där de får 
lära sig sambandet mellan ljud och bokstav som första steg och att helordsmetoden endast fungerar för 
de som själva klarar av lösa sambandet mellan ljud och bokstav (Oakhill, Cain, & Elbro, 2018). En 
modell över läsningens delar som ofta förekommer i litteratur som rör läspedagogik är The Simple 
View of Reading, som lanserades under 1980-talet (Gough & Tunmer, 1986).  Modellen beskriver 
läsning som en produkt av de två komponenterna avkodning och förståelse. Oakhill et al. (2018) har 
antagit den modellen på läsning och har översatt The Simple View of Reading till den enkla 
läsmodellen. Med enkel menas inte att det på något sätt skulle vara enkelt med läsning utan att det är 
en enkel modell för att få en helhetsbild över hur läsning blir till. Ordavkodning och språkförståelse 
ska multipliceras för att läsning ska uppnås, dessa två delar har lika stor betydelse för att det ska bli 
god läsning men komponenterna utvecklas inte parallellt då utvecklingen av språkförståelsen är 
påbörjad redan långt innan skolstart medan ordavkodningen är något som barnet ofta möter först vid 
skolstart. Oakhill et al. menar att undervisningen redan från början bör främja båda dessa komponenter 
men att de kräver olika slags undervisning. Modellen kan även vara användbar för att skilja mellan 
olika typer av lässvårigheter. En del barn har enbart svårigheter med ordavkodning medan andra 
enbart har svårigheter med språkförståelse, ytterligare barn har svårigheter inom båda dessa områden 
(a.a). 
 

Interaktionistiskt perspektiv 
Med ett interaktionistiskt perspektiv menas att man antar ett helhetsperspektiv på människan. Det 
innebär inom pedagogiken att man studerar samspelet mellan eleven och miljön. Förutom att lära 
känna individen och den omgivande miljön behöver man studera individens samspel med miljön 
(Björklid & Fischbein, 2012). 
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Kortfattat så innebär ett interaktionistiskt perspektiv att: 
● utveckling betraktas som ett resultat av individens aktiva samspel med miljön - såväl den sociala 
som fysiska. 
● miljö inte enbart är ett objektivt fenomen utan tolkas och konstrueras utifrån individens upplevelse 
av omvärlden. 
● miljöpåverkan sker såväl direkt som indirekt och 
● människan inte bara påverkas av sin miljö, utan också påverkar den och har behov av att göra det 
(Björklid & Fischbein 2012, s.42)  
 
Inom specialpedagogiken är det essentiellt med samspelet mellan olika traditioner då det finns fler 
samverkande faktorer att ta hänsyn till än att antingen se till individens biologiska förutsättningar eller 
vad den pedagogiska miljön kan erbjuda (Fischbein, 2007). Om vi antar ett interaktionistiskt 
perspektiv på läsning skulle således de tidigare nämnda perspektiven Phonics och Whole Language 
som härstammar från ett individualpsykologiskt respektive sociokulturellt perspektiv kunna samspela 
för att på så sätt få en bredare bild av elevens läsning. 
 

Lässvårigheter 
En av de viktigaste uppgifterna skolan har är att lära eleverna att läsa och skriva. De flesta eleverna lär 
sig också detta under de första skolåren, men för en del elever tar det längre tid. Det kan finnas många 
olika orsaker till detta. För att lära sig att läsa måste det till exempel finnas ett intresse från eleven och 
en medvetenhet om språkets funktion. Om eleven kommer från ett hem där läsning och litteratur inte 
prioriterats och eleven därför inte kommit särskilt mycket i kontakt med läsning kan skolan behöva 
göra eleven bekant med litteratur för att få igång elevens intresse. Dessa elever får en besvärligare väg 
in i skriftspråket än sina klasskamrater och här har skolan en viktig kompensatorisk uppgift (Høien & 
Lundberg, 2013).  
 
Elever med svenska som andraspråk är ytterligare ett exempel på en elevgrupp som kommer till skolan 
med andra förutsättningar än sina klasskamrater. När barn börjar skolan förutsätts att de har tillägnat 
sig en språklig bas under uppväxten. Även den grammatiska grunden är oftast redan lagd vid 
skolstarten. Med bas menas här det språk som en sexåring har med sig vid skolstart och innefattar ett 
ordförråd på ca 8000–10,000 ord samt ett korrekt uttal av dialekten från det område eleven bor i 
(Sjöqvist, 2013). Elever med svenska som andraspråk har ofta en dubbel arbetsuppgift, de behöver 
både lära sig det nya språket samtidigt som de ska tillägna sig kunskaper på det nya språket. En 
problematik som uppstår när vi utvärderar andraspråkselevers läsning med hjälp av tester som är 
utformade för elever med svenska som modersmål är att det blir svårt att avgöra om ett felaktigt eller 
uteblivet svar beror på svårigheter kopplade till läsningen eller till det språk som testet görs på 
(Wedin, 2010).  
 
Lässvårigheter uppträder i kontakt med skriftspråket. Lässvårigheter upptäcks ofta om eleven inte 
knäcker läskoden, har långsam läshastighet, bristande läsförståelse eller mindre fungerande 
lässtrategier. Men det är viktigt att vara medveten om, precis som Høien & Lundberg (2013) skriver 
att en del av de elever som har svårigheter med läsningen under de första skolåren inte har specifika 
läs- och skrivsvårigheter. De behöver bara få lite mer tid på sig för att anamma läsfärdigheten. 
Däremot bör poängteras att skolan inte får avvakta med att sätta in hjälp och stöd för att se om 
lässvårigheterna går över av sig själv.  
 
Om svårigheterna däremot kvarstår trots en undervisning av hög kvalitet är det troligtvis specifika läs- 
och skrivsvårigheter som ofta benämns dyslexi. 
 
"Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av 
svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 
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avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till 
effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och 
begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap" (The 
International Dyslexia Assossiation, 2002) 
 
 

Bedömning av läsförmåga 
För att bedöma var eleverna befinner sig i sin läsutveckling behöver deras läsförmåga kontinuerligt 
utvärderas. Alla elever har rätt till adekvat undervisning och för att veta vad som är lämplig 
undervisning behöver läraren veta vad de redan kan och vad de behöver träna mer på. De elever som 
befinner sig i läs- och skrivsvårigheter måste också identifieras så att de kan få rätt stöd.  
  
Det finns tre olika tekniker som kan användas för att utforska elevers kunskaper och förmågor: 
observation, kartläggning och test (Gjems, 2010). När det gäller observationer så väljer observatören 
själv vilka situationer hen vill observera och gör sedan dessa i skolmiljön och antecknar vad eleven 
säger eller gör. Detta kan vara en formativ bedömning, där det främsta syftet med observationen är att 
göra en bedömning för lärande, det vill säga att den används för att läraren ska veta hur den fortsatta 
undervisningen ska läggas upp. När det ska göras en kartläggning så används istället ett schema där 
förutbestämda handlingar eller beteenden efterfrågas. Här observeras bara elevens beteende när hen 
gör det som är angett i kartläggningsschemat. Den information som läraren får av detta kan vara både 
formativ eller summativ, det beror på hur den används. Om läraren bara använder materialet för att 
visa eleven var hen befinner sig just nu blir det summativ, men visar läraren även eleven vad nästa steg 
är och vad eleven ska göra för att nå dit blir det formativ. Det tredje och mest förekommande sättet i 
svensk skola för att ta reda på var eleven befinner i sin läsutveckling är screeningtester. Tester används 
för att ta reda på vilka specifika förmågor eller kunskaper eleven bemästrar och ofta har testresultat 
enbart använts summativt. Enligt Harlen (2005) kan dock samma testresultat vara formativt om läraren 
använder materialet som underlag för inlärning och undervisning och summativt om informationen 
bara utnyttjas till registrering och rapportering. Så även om upphovsmännen till ett testmaterial själva 
anser att deras material har ett formativt syfte så beror det således helt på hur det används.  
 
Skolor väljer ofta, enligt Wedin (2010) traditionella tester framför kartläggningsmaterial. En anledning 
till detta anser Wedin kan vara det synsätt som fortfarande råder på många skolor, att det är enklare för 
skolorna att se en brist hos elever än att börja granska sig själva och sin undervisning. Det är lättare att 
lägga skulden hos eleven och förvänta sig att eleven ska förändra sig än att behöva omarbeta 
undervisningssättet, anser Wedin. Det kan därför vara viktigt att i valet av screeningmaterial fundera 
över vilken kunskapssyn som ligger bakom material som ska användas. Tester inspirerade av Phonics 
har blivit kritiserade för att ha fokus på att hitta elevernas svårigheter, vilket av deras kritiker bara 
anses vara ett sökande efter elevens brister och att de inte tar hänsyn till brister i miljön runt om 
eleven. Medan en del anhängare av Phonics anser att Whole Language istället ägnar alltför lite tid åt 
att träna fonologisk medvetenhet och avkodning. Detta kan ge uttryck i screeningmaterial som 
inspirerats av Whole language ofta inte kontrollerar om eleverna kan avkoda utan fokuserar mer på 
läsförståelse.  
 
En annan anledning till att tester väljs framför mer formativ bedömning kan vara att det är lättare att 
räkna statistik med hjälp av resultat i form av siffror än med ord (Black, 2015) När resultat ska 
rapporteras vidare och till exempel jämföras skolor emellan är det betydligt svårare att göra det med 
observationsprotokoll. Dock bör man vara försiktig i jämförelsen mellan skolors resultat utifrån 
standardiserade tester då elevunderlagen skiljer sig mellan olika skolor. Det medför att det inte går att 
dra några slutsatser om undervisningens kvalitet utifrån en sådan jämförelse (Cummins, 2012). Både 
skolor och elever har olika förutsättningar. Till exempel skulle en förortsskola med stor andel elever 
med svenska som andraspråk få ett sämre resultat än en skola där majoriteten av eleverna har svenska 
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som modersmål. Anledningar till att skolor vill genomföra screeningtester kan vara många. Enligt 
Wedin (2010) kan resultaten till exempel användas som ett medel för att äska pengar, för att föra 
statistik, för att tar reda på vilka elever som är i behov av en specialpedagogisk insats eller för att visa 
lärarna hur de ska lägga upp sin fortsatta undervisning. När ett screeningmaterial ska väljas behöver de 
ansvariga därför också fundera över vad syftet med materialet är och vad resultatet ska användas till. 
 
Test och bedömningar påverkar det som försiggår i ett klassrum. Enligt Wedin (2010) så tenderar 
lärare att innan testerna ge eleverna möjlighet att träna det som ska testas. Arbetet i klassrummet 
anpassas alltså efter vilka delar ett test innehåller istället för att anpassas efter vad eleverna har för 
behov. Det finns en risk att när eleverna får jobba med det område som tas upp på testet för att 
förbereda sig så kan lärare, elever och föräldrar få det felaktiga intrycket att det är de delar av 
läsningen som testen mäter som är det mest betydelsefulla att lära sig (Pehrsson & Sahlström, 1999). 
Men samtidigt kan det vara bra att eleverna får vänja sig vid hur testuppgifter kan se ut för att de i en 
testsituation inte ska bli låsta utan att de istället kan fokusera på att lösa uppgifterna på testet. 
 
Det finns också motståndare till testande av elever. Ett exempel är Clay (1993) som tycker att det är 
lämpligare att observera eleverna i deras vardagliga skolarbete, speciellt de yngre eleverna, för att få 
en uppfattning om deras läs- och skrivförmåga. Hon anser att lärare själva borde ha förmågan att 
identifiera de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dock visar forskning att lärare inte klarar av att 
hitta alla elever med hjälp av sin egen bedömning (Virinkoski, Lerkkanen, Holopainen, Eklund, & 
Aro, 2017). Lärarna pekade även ut elever som inte hade läs- och skrivsvårigheter och sa att de trodde 
att de hade svårigheter. Även den holländska forskartrion (Gijsel, Bosman, & Verhoven, 2006) har 
undersökt hur tillförlitliga lärarbedömningar är. De undersökte om lärarna kunde förutspå vilka elever 
som skulle få läs- och skrivsvårigheter i framtiden. Resultatet visade att en kombination av lärarens 
bedömning och ett test var mest effektivt för att hitta alla elever med svårigheter. Lärarna i deras 
studie var bättre på att identifiera vilka elever som inte fick lässvårigheter. Men med ett bokstavstest, 
där elevens kunskap om bokstävernas namn och ljud kontrollerades, kunde de även fånga upp eleverna 
med kommande läs- och skrivsvårigheter.  
 
I Sverige testas ofta elevernas fonologiska medvetenhet i förskoleklass med bland annat 
Bornholmstestet (se bilaga 3) för att ta reda på om det finns en risk för läs- och skrivsvårigheter så att 
insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. En svensk studie har visat att RAN (Rapid Automized 
Naming) också kan användas för att förutsäga om elever kommer att få lässvårigheter (Wolff, 2014). 
RAN är ett test där eleven så fort som möjligt ska namnge saker som visas upp. Det kan vara 
bokstäver, siffror, färger eller föremål. I hennes undersökning visade det sig att RAN kunde förutsäga 
om eleverna fick problem med läshastigheten, medan fonetisk medvetenhet förutsåg problem med 
läsförståelse och stavning. Wolff anser att det går att träna RAN och därmed också påverka elevens 
läshastighet. 
 
I Konsensus-projektet intervjuades forskare som disputerat inom områdena läsinlärning, läs- och 
skrivsvårigheter och läs- och skrivpedagogik i Sverige (Myrberg & Lange, 2005). I stort sett ansåg alla 
dessa forskare att de tester eller kartläggningsmaterial som används för att bedöma elevernas läs- och 
skrivförmåga är alldeles för lite kopplad till pedagogiska insatser. De säger även att om det inte 
genomförs någon åtgärd så är det meningslöst att testa eleverna. Detta kan bli en negativ effekt av 
användandet av screeningmaterial om det hämmar lärare att först invänta ett testresultat innan de sätter 
igång med att ge stöd och hjälp till elever som är i behov av detta. 
  
Det kan också finnas kommersiella intressen, eftersom det kan innebära stora ekonomiska vinster för 
förlagen om de kan få ut just sina tester på marknaden, påpekar SBU (2014). Vid val av vilka tester 
som ska köpas in på en skola bör dessa motiv inte nonchaleras, utan testerna behöver granskas så att 
de verkligen ger den information som skolan har behov av. 
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Testers tillförlitlighet 
Ett flertal läs- och skrivforskare poängterar vikten av tidiga insatser för att hjälpa elever med läs- och 
skrivsvårigheter (Herkner et al. 2014; Snowling, 2013). Screeningtester kan vara ett verktyg för att 
identifiera elever som har behov av insatser. SBU gjorde 2014 en systematisk litteraturöversikt för att 
utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. De kom fram till att det i Sverige 
används mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda läs- och skrivsvårigheter i Sverige. Några av 
dem har en teoretisk förankring, men de anses dock inte vara vetenskapligt utvärderade med 
motiveringen att det inte finns studier som undersökt deras tillförlitlighet och validitet. SBU 
efterfrågar mer forskning som undersöker testernas tillförlitlighet. Detta skulle enligt dem kunna leda 
till att mer relevanta tester kan användas vid kartläggningar och utredningar, men även ett mer 
enhetligt utredningsförfarande i Sverige och det skulle förmodligen även bli billigare om alla elever 
kartlades på samma vis.  
 
I Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter står det att: “för att en tillförlitlig screening ska 
kunna ske, är det av yttersta vikt att proven är standardiserade, reliabla och normerade” (Svenska 
Dyslexiföreningen, 2017, s. 6). Där föreslås vidare att det vid val av screeningmaterial är viktigt att 
närmare granska: 
1. testets reliabilitet: vilket är testets tillförlitlighet, alltså om resultatet skulle bli detsamma om testet 

genomfördes ytterligare en gång. Detta kan uttryckas med en reliabilitetskoefficient, om 
reliabilitetskoefficienten är över 0.70 brukar det vara acceptabelt. 

2. testets validitet: om testet mäter det man vill mäta.  
3. normgruppens storlek och representativitet: Det är viktigt att normgruppen är tillräckligt stor och att 

den är lämplig för den grupp som testet är tänkt att användas på. 
4. tidpunkt för normeringen: normeringen bör utföras med elever i samma åldersgrupp som testet är 

tänkt att genomföras i, detta är särskilt viktigt när det är elever i de lägre åldrarna som ska testas. 
 
Det finns dock inga tester som är perfekta. De kan ge felaktiga svar, ett test kan missa en elev som har 
lässvårigheter eller så kan en elev som inte har lässvårigheter få ett resultat som ändå antyder det. Ett 
sätt att vid osäkerhet kontrollera om resultatet verkligen stämmer är att göra ett annat test för att se om 
det bli ett likartat resultat. 
 

Standardisering och normering 
Standardisering innebär att ett test har provats ut av personer som har likadana egenskaper som den 
målgrupp testet ska användas till. Det kan till exempel vara ålder, kön och i vilken samhällsklass 
testpersonerna befinner sig. Det är viktigt att tester är anpassade för den målgrupp testet är avsedd för. 
När testet sedan ska normeras så överförs testresultaten till standardpoäng. Då kan testresultatet tolkas 
så att pedagogen får reda på om elevens resultat ligger över eller under medelvärdet för sin årskull. 
Normerade test brukar ange resultatet på en stanineskala som bygger på normalfördelningskurvan 
indelat i nio steg, där fem är medelvärdet. Om elevens resultat blir mindre än fem hamnar det under 
medel och över fem över medel. Om en elev får 1 eller 2 på stanineskalan bör eleven utredas vidare då 
eleven eventuellt har specifika läs- och skrivsvårigheter, men även en elev med stanine 3 kan behöva 
stöd och bör uppmärksammas. 
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Mätning av ögonrörelser vid läsning 
En ny modell för att tidigt identifiera elever som riskerar att få bestående läs- och skrivsvårigheter är 
en digital screeningmetod där artificiell intelligence (AI) används för att studera underliggande 
processer som ligger till grund för läsförmågan. I studien som modellen bygger på användes data från 
en tidigare longitudinell studie där man undersökt om det var möjligt att identifiera elever med läs- 
och skrivsvårigheter genom att studera ögonrörelser hos barn under deras läsning (Nilsson Benfatto, 
Öqvist Seimyr, Ygge, Pansell, Rydberg & Jacobson, 2016). Urvalet bestod av 97 barn som 
identifierats att ha hög risk för att få avkodningssvårigheter och 88 barn med låg risk. Resultatet av 
studien visade att man med hjälp av testet med hög säkerhet kunde identifiera elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Nilsson Benfatto et al (2016) menar att traditionella tester kräver mycket av eleverna då det ofta 
efterfrågas ett uttryckligt svar som att para ihop ord och bild, dela upp meningar i ord eller läsa 
nonsens-ord, dessa tester ger respons på en direkt färdighet men säger inte något om de kognitiva 
processer som äger rum under själva läsningen. Nilsson Benfatto et al (2016) menar däremot att det 
krävs en vidare utredning av de elever som man genom ögonrörelsetestet har identifierat för att få en 
helhetsbild av individen för att kunna sätta in rätt åtgärder. 
 

Nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk i åk 3 
I Sverige är de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk som infördes 2009 
obligatoriska. Syftet med dessa är enligt Skolverket att vara ett stöd för lärarna så att de kan göra 
likvärdiga och rättvisa bedömningar. Proven bör dock inte användas för att identifiera elever med 
lässvårigheter (Herkner, Westling Allodi, & Olofsson, 2014). I deras studie så upptäckte de bara en 
fjärdedel av eleverna med lässvårigheter. Det var alltså tre fjärdedelar av eleverna som hade 
svårigheter med ordavkodningen som förblev oupptäckta. Herkner et al (2014) skriver att detta kan 
vara problematiskt om skolorna förlitar sig enbart på dessa prov, då riskerar elever i behov av stöd att 
inte få den hjälp de behöver. Även om läraren använder något annat material som komplement kan det 
ändå ställa till med problem för lärare som ska försöka övertyga om resurser för elev med svårigheter, 
den tvetydiga bild som ges av elevens läsförmåga kan förhindra att specialpedagogiskt stöd sätts in. 
Det är även sent att först vänta med att sätta in stöd tills skolan har fått resultaten på de nationella 
proven. 
 

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för 
svenska och svenska som andraspråk 
I juli 2016 blev det obligatoriskt att använda Skolverkets Bedömningsstöd i åk 1. Det finns även 
material för åk 2 och 3, men dessa är inte obligatoriska. Syftet med Bedömningssstödet är att 
underlätta för lärare att kunna följa elevernas kunskaper. Skolverket anser att det även kan användas 
för att identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och 
skrivutvecklingen, men även se de elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling och som 
behöver ytterligare stimulans. Skolverket poängterade 2019 att det är en fördel om undervisande lärare 
genomför kartläggningen, eftersom det är deras undervisning som bör anpassas efter resultatet. 
Eftersom Bedömningsstödet fortfarande är ganska nytt så är det svårt att hitta forskning som undersökt 
dess validitet. Dock gav tidskriften Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter ut ett 
specialnummer om skolverkets Bedömningsstöd (2019) där Fridolfsson och Rådström Drougge 
skriver att Bedömningsstödets nät inte är tillräckligt finmaskigt då kravnivåerna som ställs är alltför 
låga, så att i stort sett alla elever blir godkända (Dyslexiföreningen, 2019). Dessutom finns en risk att 
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bedömningen av läsförmågan blir för subjektiv. Vidare poängteras att det krävs mycket erfarenhet och 
gedigna kunskaper inom området för att kunna göra en bedömning av en elevs läs- och skrivinlärning 
och kunna tolka ett resultat, vilket Fridolfsson och Drougge (2019) anser att många lärare idag inte 
har. Skolverket har svarat på kritiken och säger att Bedömningsstödet reviderats under 2018 och att i 
en enkätundersökning ansåg 64% av de tillfrågade lärarna att de i stor eller mycket stor utsträckning 
fångade upp fler elever med Bedömningsstödet än de hade gjort utan det. 
 

Hitta språket 
Hitta språket är ett kartläggningsmaterial som sedan 1 juli 2019 är obligatoriskt att använda i 
förskoleklass. Förskolegruppen genomför en aktivitet tillsammans medan pedagogen under tiden 
observerar elevernas delaktighet i aktiviteten och hur de klarar av att utföra uppgifterna. Hitta språket 
består av fyra olika delar: Vi berättar och beskriver, Vi lyssnar och samtalar, Vi kommunicerar med 
bokstäver och symboler och Vi urskiljer ord och språkljud. Pedagogen ska anteckna varje elevs insats i 
ett kartläggningsprotokoll. Syftet är att kartlägga elevernas språkliga medvetenhet, men också att tidigt 
kunna identifiera de elever som befaras att inte uppnå kunskapskravet i åk 1. Detta material har precis 
börjat användas i skolan så det är för tidigt att säga något om dess funktion. 
 

Speciallärarens roll 
Enligt examensförordningen (SFS 2017:1111) ska en speciallärare med specialisering inom språk-, 
läs- och skrivutveckling bland annat arbeta förebyggande, vara en kvalificerad samtalspartner och 
rådgivare i frågor som rör språk-, läs- och skrivutveckling, kunna möta behoven hos alla elever och 
kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma elevers språk-, läs - och skrivutveckling. I 
praktiken kan dock arbetsfördelningen se mycket olika ut för speciallärare beroende på vilken skola de 
arbetar på, men ofta ingår undervisning av elever i svårigheter, utredning/bedömning av elevers 
kunskaper och utvecklingsarbete. Förr i tiden bestod arbetet till största delen av undervisning med en 
elev i taget och denna undervisning var ofta helt fristående från klassrumsundervisningen och bestod 
många gånger av färdighetsträning anpassad efter elevens svårigheter (Bruce, 2018). Idag finns en 
större koppling till det som händer i klassrummet. Specialläraren är också mer involverad i 
klasslärarens arbete eftersom det ingår i arbetsuppgifterna att driva utvecklingen framåt. Bruce skriver 
att en speciallärare med sin specialisering kan stödja en klass- eller ämneslärare med att anpassa 
undervisningen för att göra den mer tillgänglig för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. 
Specialläraren bör handleda lärarna men också arbetslag för att hjälpa dem att förbättra undervisningen 
och för att göra detta behövs först en korrekt bedömning av var eleverna befinner sig i sin läs- och 
skrivutveckling (Hattie, 2012). 
 

  



11 
 

Metod 
I avsnittet beskrivs forskningsdesign och metod för datainsamling, hur urval och genomförande gått 
till samt hur data bearbetats och analyserats. Vidare redogörs i avsnittet om forskningsetiska aspekter 
och avslutas med en diskussion om kvalitet och trovärdighet i arbetet. 
 

Val av ansats och insamlingsmetod 
Vi har inspirerats av en fenomenografisk induktiv metodansats i arbetet. Ett av särdragen inom 
fenomenografin är det andra ordningens perspektiv som handlar om att undersöka individers 
uppfattning av något  (Larsson, 1986). Vi är således inte ute efter att ta reda på om något är sant eller 
falskt utan analyserar empirin i sökande efter människors uppfattningar om ett fenomen och hur detta 
framstår för dessa individer, (a.a). Vi vill undersöka några speciallärares uppfattning om 
screeningmaterial och dess för- och nackdelar, och anser därför att den fenomenografiska ansatsen 
passar vårt syfte. Ett annat särdrag enligt Larsson (1986) inom fenomenografin är att forskningen utgår 
från empiriskt underlag av intervjuer och en strävan efter att beskriva en variation av skilda 
uppfattningar kring ett fenomen.  
 
Att ansatsen är induktiv innebär att vi vill undersöka speciallärares uppfattningar och erfarenhet av 
fenomenet istället för att undersöka om en teori stämmer, det är från empirin slutsatser dras. Då vi 
undersöker ett område som ligger oss nära både yrkes- och studiemässigt är det i stort sett omöjligt att 
helt frikopplas från vår förförståelse och föreställningar om fenomenet, men ambitionen har varit att 
analysera data fördomsfritt och öppet och vi har strävat efter att sätta en parentes kring tidigare 
föreställningar och förförståelse fram till dess att analysen är klar (Fejes & Thornberg, 2015). 
 
Inom den fenomenografiska traditionen har intervjuer varit grunden till datainsamling (Larsson, 1986). 
Då vi sökte efter speciallärares uppfattningar om screeningmaterial valdes kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för undersökningen. Den semistrukturerade 
intervjun är i sig flexibel vilket ger oss en möjlighet att ställa följdfrågor och ändra ordning på 
frågeområden men även möjlighet att lägga till frågor under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 
2014). 
 

Urval 
Vi har valt att göra ett strategiskt urval i denna studie. Detta används vid kvalitativa studier när 
forskaren är ute efter ett brett spektrum av olika svar (Trost & Hultåker, 2016). Till att börja med väljs 
ett visst antal kriterier ut som informanterna ska uppfylla, därefter letar man efter personer som 
uppfyller kriterierna. Kriterier var: 
 
● ska vara utbildad speciallärare 
● ska arbeta som speciallärare med läsinlärning i åk F-3 
● speciallärarna skulle vara möjliga för oss att nå geografiskt eller kunna tänka sig att ställa upp på en 
telefonintervju 
● rektorerna skulle godkänna att vi genomför en intervju med speciallärarna 
 
Anledningen till att vi var intresserade av att intervjua legitimerade speciallärare var att vi även var 
intresserade av om de tagit med sig något angående screeningmaterial från sin utbildning och om det i 
så fall har påverkat hur de tänker kring och jobbar med detta. Vi började med att kontakta rektorer på 
skolor som valts ut via vårt kontaktnät. När rektorerna bekräftat att de hade anställda speciallärare som 
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uppfyllde kriterierna samt fått deras godkännande att genomföra intervjuer skickades missivbrev 
(bilaga 1) till speciallärarna. På detta sätt fick vi tag på 8 speciallärare som ville ställa upp på intervju. 
I möjligaste mån har vi valt speciallärare som ingen av oss kände personligen, däremot kände vi i vissa 
fall någon som rekommenderat dem eller deras skola till oss. Med hjälp av snöbollsmetoden fick vi tag 
på ytterligare 1 speciallärare. Snöbollsmetoden innebär att forskaren efter genomförd intervju frågar 
om den intervjuade känner någon annan person som skulle kunna tänka sig att bli intervjuad (Trost & 
Hultåker, 2016). Vi hade tänkt göra tio intervjuer, men på grund av att en av respondenterna blev 
sjukskriven blev en av intervjuerna inställd och tidsbristen gjorde att det inte fanns möjlighet att få tag 
på någon ny informant. Så till slut hade vi 9 speciallärare som ville ställa upp på intervju och även fått 
rektorernas godkännande. För att få fatt i så olika syn på arbetet med screeningmaterial som möjligt 
valde vi att vända oss till olika kommuner då vi av erfarenhet vet att flera kommuner har ett 
övergripande arbetssätt kring dessa tester, både vilka som ska användas samt när de ska genomföras 
och hur man hanterar resultatet. 
 
Vi valde att vända oss till skolor med varierande elevunderlag i fem olika kommuner. Vårt mål var att 
ha med två olika skolor från samma kommun, men på grund av att vi inte kunde genomföra en av 
intervjuerna besökte vi i en av kommunerna enbart en skola. Syftet med att ha med två skolor från 
varje kommun var att vi ville se om deras arbete med screeningmaterial skiljde sig åt. 
 
Tabell 1 beskriver de skolor där intervjuerna genomfördes. Elevantal på skolorna varierar mellan 120 - 
750 elever. Tre av skolorna har årskurserna F-9 och sex skolor F-6. Vi ställde frågan angående hur 
många som arbetade som speciallärare på respektive skola. Det innefattar således både legitimerade 
samt outbildade speciallärare. I tabellen visas även hur stor andel av eleverna på skolorna som läser 
Svenska som andraspråk. Under intervjuerna framkom det från flera speciallärare att de inte anser att 
screeningmaterialen är anpassade för denna elevgrupp, det är därför av intresse att veta hur stor andel 
av eleverna detta gäller. 
 
Tabell 1. Beskrivning av skolorna 

 Årskurser Antal elever Andel SvA-
elever 

stad Antal spec.lärare på 
skolan 

Skola 1 F-6 ca 470 st. ca 45% mindre stad 6 st. 
Skola 2 F-6 ca 200 st. ca 7,5 % medelstor stad 2 st. 
Skola 3 F-6 ca 120 st. 0 % mindre samhälle 0,5 st. 
Skola 4 F-9 ca 450 st. ca 4,5 % förort 2 st. 
Skola 5 F-9 ca 300 st. ca 20 % centralt i storstad 1 st. 
Skola 6 F-9 ca 750 st. ca 10 % förort 3,5 st. 
Skola 7 F-6 ca 540 st. ca 20 % mindre stad 7 st. 
Skola 8 F-6 ca 330 st. ca 95 % förort 3 st. 
Skola 9 F-6 ca 700 st. ca 30 % mindre samhälle 5 st. 

 
 

Genomförande av intervjuer 
Utifrån syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide med fyra frågeområden med 
följdfrågor. I sju av intervjuerna genomfördes dessa på informanternas arbetsplatser då vi önskade att 
de intervjuade skulle känna sig trygga men även för att det skulle vara enkelt för dem att delta i 
studien. Vi övervägde att träffa informanterna och genomföra intervjuerna på en neutral plats för att få 
så ärliga svar som möjligt, men bedömde att våra frågeområden inte var så känsliga för informanterna 
att det var nödvändigt. Samtliga informanter gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. Två 
intervjuer genomfördes per telefon på grund av det långa avståndet till den kommunen. Intervjuerna 
gjordes under september till november 2019 och tog mellan 25–55 minuter. Vi intervjuade hälften av 
informanterna var. Dessutom genomfördes en provintervju och den transkriberades samma dag för att 
se hur väl frågorna lyckats ge information som var av intresse. Efter genomläsningen av den 



13 
 

transkriberade intervjun gjordes några mindre justeringar av ordningsföljden av frågorna. Då 
provintervjun gav meningsfull information togs den med i resultatet.  
 

Analysmetod: Tematisk analys 
Den analysmetod som använts i arbetet är en induktiv tematisk analys (TA). Anledningen till att den är 
induktiv till skillnad från deduktiv är att vi i analysen inte i första hand utgår från tidigare studier eller 
teori i sökandet efter teman, det är i det empiriska materialet som teman uppstår, i det här fallet de 
transkriberade intervjuerna (Elo & Kyngäs, 2008). För att strukturera och finna kontentan av 
innehållet i det transkriberade materialet passar den tematiska analysen. Det är en flexibel metod med 
en tydlig och enkel struktur (Braun & Clarke, 2013).  
 
Enligt Braun & Clarke (2013) startar analysprocessen redan när man börjar bekanta sig med 
datamaterialet, redan under transkriberingen av en intervju lär man känna innehållet. Då vi delat upp 
arbetet med att genomföra och transkribera intervjuer var det viktigt att vi tog del av varandras 
transkriberingar. Vi avidentifierade, numrerade och färgkodade varje intervjutranskription för att 
senare kunna klippa ut koder och citat. Vi har valt att genomföra analysen enligt de sex steg som 
presenteras i texten Using thematic analysis in psychology (Braun & Clarke, 2006). 
 
Vi inledde analysarbetet med (steg 1) att bekanta oss med texten. Vi läste igenom transkriberingarna 
som helhet två gånger utan att göra några understrykningar eller noteringar. Under den tredje 
genomläsningen (steg 2) strök vi under allt som kunde svara på våra frågeställningar samt skrev 
noteringar i marginalen om annat som vi ansåg var intressant i materialet och här kan vi se en tidig 
uppfattning om innehållet genom olika koder. 
 
Steg 3 startar när all data har blivit kodat, vi jämförde nu våra koder för att se om vi fått fram liknande 
mönster och inledde arbetet med att kombinera och pussla ihop dessa till potentiella teman. Vi 
funderade över relationen mellan de olika koderna, samt hur de kunde stå för sig själva och vilka som 
kunde bli till huvudteman och underteman. I steg 4 hade vi fått fram sju huvudteman men under en 
revidering av koder och teman där vi gick tillbaka till transkriberingarna och gjorde ytterligare en 
kodning kom dessa att förändras. Enligt Braun & Clarke (2006) backar man och ser över hela 
materialet en gång till för att se hur väl teman stämmer överens med transkriberingarna och för att se 
om vi eventuellt missat något relevant. I steg 5 bildas den slutliga modellen av huvud- och 
underteman. Ett tema ska dels kunna stå för sig själv samt ha en tydlig koppling till övriga teman och 
analysen som helhet (Braun & Clarke, 2013). Steg 6 är kortfattat sammanställningen av resultat och 
involverar själva skrivandet av arbetet. Våra slutgiltiga 5 huvudteman och underteman presenteras 
under resultatdelen. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Vi har i denna undersökning utgått från Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) och dess 
fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Innan vi genomförde intervjuerna kontaktades informanterna via mail. De fick ett missivbrev (bilaga 
1) med information om undersökningens syfte, att deras deltagande var frivilligt, att informationen de 
lämnade inte skulle användas till annat än vår studie samt kontaktuppgifter till oss och vår handledare. 
Genom att de tackade ja till att delta i intervjun har de också gett sitt samtycke till att delta i studien, 
men vi informerade dem också vid intervjutillfället att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en studie ska vara anonyma och att deras 
personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kommer åt dem. När vi transkriberade intervjuerna 
valde vi att numrera dem och det är dessa nummer som vi uppgett när vi använt citat från intervjuerna. 
Vi har även tänkt på att inte använda citat som skulle kunna avslöja någon information om den som 
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sagt det. Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna som samlats in bara ska användas till forskning 
och detta upplyste vi informanterna om i missivbrevet. 
 

Trovärdighet och kvalitet 
Inom forskning brukar begreppen validitet och reliabilitet användas för att beskriva forskningens 
kvalitet. Validitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningstraditionen, men har enligt Fejes & 
Thornberg (2015) även använts av, en del forskare inom den kvalitativa forskningen. Validitet avser 
om de metoder som forskaren använder verkligen undersöker det som ämnas undersökas. Reliabilitet 
däremot handlar om resultatet skulle bli detsamma om undersökningen skulle genomföras en gång till.  
 
Eftersom detta är en kvalitativ studie och inte en kvantitativ väljer vi att använda begreppen 
trovärdighet och kvalitet istället för validitet och reliabilitet. För att göra vår studie så trovärdig som 
möjligt har vi försökt att skapa en transparens i vårt arbete genom att bland annat så utförligt vi kan 
förklara hur vi har utfört vår undersökning och genom att visa upp vår intervjuguide (bilaga 2) och 
citat från informanternas svar. Alla intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket gör att vi kan 
citera informanterna ordagrant, detta ökar tillförlitligheten. Då vi har använt oss av kvalitativa 
intervjuer gäller det att skapa ett förtroende mellan informant och intervjuare för att få så ärliga svar 
som möjligt så att det inte blir en felkälla. För att skapa ett förtroende har vi till största delen valt 
informanter som känner någon som vi känner för att de ska få ett större förtroende för oss, men vi har 
även påmint dem om den anonymitet som konfidentialitetskravet kräver. De frågor vi använt oss av i 
intervjuerna handlar om deras egen uppfattning om screeningtester och kartläggningsmaterial. 
Trovärdigheten ökar när speciallärarna berättar om sina egna tankar och erfarenheter jämfört med om 
vi frågat dem om andras uppfattningar. Vi är båda oerfarna intervjuare vilket kan påverka kvaliteten i 
intervjuerna. En skicklig intervjuare har lärt sig av erfarenhet och är troligen bättre på att fånga upp 
kärnan i det informanten uttrycker och kan således ställa bra följdfrågor vilket i sin tur medför ett djup 
i innehållet. Under genomläsningarna av transkriberingarna kunde vi se exempel på resonemang där vi 
kunde bett informanterna förklara, ge exempel eller utveckla sina tankar. 
 
Fejes & Thornberg (2015) skriver även att tillförlitligheten kan säkras genom att man tar hjälp av en 
“medbedömare” i analysarbetet. Det har varit en styrka att vi varit två som arbetat tillsammans under 
hela processen. I analysarbetet har det gett oss möjlighet att jämföra resultat och tankar för att se om vi 
kommit fram till liknande teman under kodningen av det transkriberade materialet.  
 
Resultatet i denna undersökning går inte att generalisera eftersom det är en liten undersökning med få 
informanter. Vi har precis som Fejes & Thornberg (2015) skriver inte gjort ett sannolikhetsurval där 
våra informanter kan sägas representera hela populationen, alltså alla speciallärare i Sverige. Vår 
avsikt har varit lyfta fram skilda uppfattningar snarare än att få fram generella slutsatser. 
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Resultat 
I följande avsnitt presenterar vi det resultat som framkom genom intervjuer med nio speciallärare. 
Genom den tematiska analysen utvecklades fem huvudteman; Valet av screeningmaterial, 
Screeningmaterialens möjligheter och begränsningar, Lärares bedömning vs screeningmaterial, 
Lärarkompetens, Vikten av analys och tillämpning av dess resultat med tillhörande underteman. 
Undertema för Val av screeningmaterial blev: Speciallärares bestämmanderätt gällande valet av 
screeningmaterial och Anledningar till varför screeningmaterial valts ut. Det andra huvudtemat 
Screeningmaterialens möjligheter och begränsningar delades upp i två underteman: Möjligheter med 
screeningmaterialen och Svårigheter med screeningmaterialen. Det tredje och fjärde huvudtemat; 
Lärares bedömning vs screeningmaterial och Lärarkompetens gavs inga underteman. Det sista 
huvudtemat: Vikten av analys och tillämpning av dess resultat delades in i tre underteman: Samarbete 
i genomförande och analys, Insatser på individ- och gruppnivå samt Mottagare av testresultaten. 

Valet av screeningmaterial 

Speciallärares bestämmanderätt gällande screeningmaterial   
Först och främst så är Bedömningsstödet och de nationella proven obligatoriska. Här har skolorna inte 
så stor möjlighet att påverka, de måste genomföra dessa. När det gäller valet av vilka övriga 
screeningmaterial som används så har skolorna i tre av kommunerna inte så stor handlingsfrihet i 
övrigt heller. I de tre kommunerna har nämligen kommunen bestämt vilket material som ska användas. 
I två av kommunerna har de arbetat fram en screeningplan, där det står vilka material som ska 
användas och när det ska göras. Det framkommer inte i intervjuerna vem det är i kommunen som har 
upprättat screeningplanen, men att det är på en högre instans än skolorna själva som tagit beslutet och 
att det ska följas av alla skolorna i kommunerna. I den tredje kommunen rekommenderas att LegiLexi 
(se bilaga 3 för förklaring av testmaterial) ska användas och alla utom två skolor i kommunen 
använder också LegiLexi. Vi intervjuade speciallärare från två olika skolor i den kommunen och på 
den ena skolan följde de kommunens rekommendation, medan speciallärarna på den andra skolan valt 
att gå emot kommunens önskan. Anledningen till att de valt att inte använda LegiLexi på den skolan 
var främst för att de inte tyckte att det materialet var anpassat för deras elevgrupp som till stor del 
bestod av svenska som andraspråkselever. De hade dock fått mycket kritik för att de valt att gå sin 
egen väg, men det är flera speciallärare som arbetar på skolan och de var alla eniga om beslutet och 
skolledningen stod också bakom deras beslut. 
 
“Det (LegiLexi) är inte format nånting utifrån SvA-elever, de använder ju ord som inte används längre 
och eftersom du gör samma test då i år ett, två och tre och du ska göra de tre gånger per år så i år tre 
så mäter du ju snarare minnet än nåt annat kände vi. Och läsförståelsen är ju så svår så att till och 
med i år tre så har de ju svårt och göra läsförståelsen (…)  för den går ju på tid. Så vi tyckte inte att 
(...) vi fick inte ut mer av det. Vi provade ett år och kände bara att nej, det här är inte för oss för vi 
tycker inte (…) med vår elevgrupp så passar det inte riktigt” (nr 6) 
 
“vi har ju en fantastisk skolledning som har sånt förtroende för oss speciallärare måste jag ju säga, 
alltså vi måste ju självklart argumentera men vi kunde verkligen visa vad vi hade gjort och hur vi 
liksom ställde oss till (…) så ”ja tycker ni det då ställer vi oss utanför” (nr 6) 
 
På de övriga skolorna är det pedagogerna själva som väljer vilket material som skall användas. Några 
av speciallärarna hade bestämt hur de ville arbeta i samråd med andra speciallärare, men till syvende 
och sist är det de själva som fattar beslutet. 
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”Men nu har jag bestämt och köpt in, för jag har hört och läst i den här Rutiner för språkutveckling 
att den här LäsEttan ska vara jättebra som Maj-Gun Johansson har gjort. Det var ju också ett billigt 
material, det gillar man ju. (...) Jag tänker att jag ska, jag tror jag ska försöka få in den kanske i 
januari, februari med dom ettor som vi har nu för att se lite hur dom ligger till” (nr 2) 
 
”men jag hade också ett eget val så att säga så jag ska inte bara skylla på dom tidigare, men fonolek, 
den tyckte jag verkade bra, BRAVKOD köpte jag in, DLS använde de tidigare men de använde nog 
inte DLS bas utan de hade vanliga DLS från tvåan upp till nian. Förra året köpte jag in Lilla Duvan 
också av ett tips från en speciallärarkompis” (nr 5) 
 
 

Anledningar till varför screeningmaterial valts ut 
När speciallärarna talade om varför de använde de olika testmaterialen på skolorna så nämnde de ofta 
att de ville att materialen skulle vara enkelt att genomföra, antingen för klassläraren eller när de själva 
skulle använda de, men också lätta att administrera. När de vidareutvecklade detta så framkom det att 
de menade att materialen är enkla när de inte tar så mycket tid att genomföra och har tydliga 
instruktioner så att både pedagoger och elever förstår vad de ska göra. Flera av dem föredrog också att 
de går att genomföra i hel- eller halvklass, detta innebär ju också att det går snabbare att genomföra än 
när en pedagog måste sitta med eleverna en och en.  
 
” H4 är ju ganska enkelt att genomföra tar ju inte så mycket tid ” (nr 1) 
 
“det är framför allt att det är väldigt enkelt att genomföra” (nr 2)  
 
“DLS gör man ju i helklass, det förenklar för oss. Dessutom är DLS ju väldigt tydligt så här hur man 
ska säga man ska läsa samma sak så att man säger på samma sätt” (nr 5) 
 
En annan viktig aspekt som speciallärarna nämnde var att testmaterialen bör vara billiga. En del av 
materialen som speciallärarna berättade att de använder (bilaga 3) är helt gratis, till exempel 
Bedömningsstödet och LegiLexi. Medan det för andra material är en engångskostnad där skolan bara 
behöver köpa in en lärarhandledning och i den finns kopieringsunderlag som kan användas många 
gånger. De dyraste materialen är de där det dels behövs en lärarhandledning, men också elevhäften 
som måste köpas nya varje gång testet ska genomföras.  
 
”Det var ju också ett billigt material, det gillar man ju” (nr 2) 
 
Vad gäller hur materialen kan användas så uppgav flera av speciallärarna att de vill att resultaten ska 
gå att jämföra, både med elevernas tidigare resultat så att de kan se om det skett någon progression, 
men också med var de borde befinna sig kunskapsmässigt. De nämnde att det är önskvärt att testen är 
normerade så att de kan få reda på var på stanine-skalan eleverna befinner sig och på så vis få reda på 
var testresultaten ligger på normalfördelningskurvan. En anledning till att kommunen har bestämt att 
alla skolorna ska göra samma tester är också för att det ska gå att jämföra. De vill jämföra olika 
skolors resultat, men vad jämförelsen ska leda till det var inte speciallärarna i dessa kommuner säkra 
på. 
 
”jag tycker att det är väldigt intressant att gå tillbaks och titta och jämföra hur det ser ut. Och att man 
verkligen ser att det går framåt. Ibland så kan man kanske bli lite glatt överraskad: Faktiskt så har det 
ju hänt saker här. Oj, vad många ord han eller hon läste på en minut och så här såg det ut tidigare 
när vi gjorde testet” (nr 1)  
 
“Sen är det också väldigt enkelt att man får ett Staninevärde och ser hur de ligger till, om man jämför 
med ålder” (nr 2) 
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”Sen och sitta och fylla i och skicka det till förvaltningen, det vet jag inte precis om det ger ett smack, 
om jag ska vara ärlig. Vad gör dom med det? Det undrar jag. Jag vet inte. Inte fördelar dom resurser 
i alla fall, för då skulle det smälla in här i pengapåsen, tycker jag” (nr 7) 
 
En av speciallärarna nämnde också att det är bra om materialet går att använda långt ned i åldrarna. 
Om materialet går att använda till ett större åldersspann så det går också att följa elevernas progression 
under en längre tid. När ett test genomförts för första gången finns det inte något tidigare resultat att 
jämföra med. Det blir ofta en brytning mellan de material som är utformade för lågstadiet och de för 
mellanstadiet, men för att slippa detta använder flera av speciallärarna tester som går att använda 
under många år, till exempel H4 (se bilaga 3). 
 
“Men detta test kan man ju pröva med tidigt också i åldrarna” (nr 2) 
 
Två av speciallärarna som har haft möjlighet att själva välja vilket material de ville använda uppgav att 
de använder material som deras föregångare bestämt. Den ena specialläraren berättade att om ett 
material använts i flera år och om många har använt det så måste det hålla över tid. Den andre 
specialläraren uppgav däremot att en av anledningarna till att hon fortsätter använda de tester som 
finns på skolan är att hon inte hittat något annat som är bättre, så i brist på annat fortsätter hon att 
använda samma material.  
 
“Jag har tagit mycket av det materialet som de tidigare lärarna haft så har jag fortsatt med det. Jag är 
inte så himla nöjd med allt material egentligen men jag använder det för att det många gånger inte 
finns något bättre” (nr 5)  
 
“Det är många, många som har gjort det i många, många år och att det håller över tid egentligen, så 
har vi väl resonerat” (nr 2) 
 
Angående hur materialen är konstruerade nämnde en av speciallärarna att ett material är mer pålitligt 
om det är forskare som ligger bakom konstruktionen av testet. En annan speciallärare säger att ett test 
är bra om dess upplägg liknar de nationella proven då det är en bra träning för eleverna att göra ett 
liknande test. En av speciallärarna tyckte också att det var viktigt att materialet var konstruerat så att 
eleverna skulle tycka att det var roligt att genomföra. 
 
”Det ska vara ett väldigt genomarbetat och bra testmaterial (...) många forskare från olika universitet 
som finns med och har jobbat fram det här materialet, då måste det vara bra” (nr 1) 
 
“Men sen är det ju också så att barnen tycker ju, eleverna tycker också att det är rätt så roligt” (nr 2) 
 
Speciallärarna uppgav också att det som måste tas i beaktande när ett material ska användas är vilket 
syfte de är ute efter, vad är det de vill ta reda på om eleverna kan. I förskoleklass använder de material 
som kontrollerar om eleverna har en fonologisk medvetenhet. I åk 1 vill de veta om eleverna kan 
bokstäverna och deras ljud och hur de ligger till med avkodningen. Högre upp i åldrarna blir det allt 
mer som materialen ska kolla av: läsflyt, läsförståelse osv. När speciallärarna nämner vilka material de 
använder så berättar de flesta samtidigt också vad materialet testar. Speciallärarna har ganska bra 
kontroll på vilka av elevernas kunskaper de olika testerna kan ge dem information om. 
 
“Fonoleken kan ju ganska tydligt visa om man inte har nån fonologisk medvetenhet och vad man kan 
jobba med det sen” (nr 6) 
 
“för att titta på deras läshastighet så har vi använt H4 och så fångar vi upp elever då som behöver en 
avkodningsträning med BRAVKOD, och det gör vi kontinuerligt så det har vi fått ett ganska bra 
system på eller ett mycket bra tycker jag” (nr 8) 
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Screeningmaterialens möjligheter och 
begränsningar 

Möjligheter med screeningmaterialen 
Speciallärarna ser många möjligheter med att arbeta med kartläggningsmaterial och tester. Det är 
främst två fördelar som framkommer hos alla informanter. Det ena är att det hjälper pedagogerna att 
identifiera elever som har läs- och skrivsvårigheter och en speciallärare tyckte även att testerna kunde 
hjälpa henne att se vilka svårigheter eleverna har. Speciallärarna hyste överlag en stor oro över att de 
ska missa någon elev och de vill hitta dessa elever så tidigt som möjligt.  
 
“för att se om det är några barn som sticker ut som klassläraren har liksom inte upptäckt så att vi inte 
missar nåt barn, det är jag kanske mest rädd för, att något barn ska gå igenom hela skolan och så ”oj 
då han har dyslexi ja det har vi aldrig märkt” (nr 5) 
 
“Fonolek, där kan jag ju se vad de har svårt med att … alltså med fonologisk medvetenhet, att urskilja 
ljud eller höra begynnelsebokstaven, så det tycker jag, där kan jag se det tydligt” (nr 8) 
 
Den andra stora fördelen är att materialen underlättar för pedagogerna att veta var eleverna befinner 
sig i sin läsutveckling. De uttrycker också att detta är viktigt för att de ska kunna få perspektiv på sin 
undervisning och veta om de lägger den på rätt nivå. De vill också kunna se elevernas progression så 
att de vet om eleverna går framåt eller om de behöver sätta in några insatser. Men en av speciallärarna 
tillägger att hon med hjälp av testresultat också vill visa eleverna själva var de befinner sig i sin 
utveckling. 
 
“tanken är ju att barnen också ska se sin progression så att de blir medvetna” (nr 4) 
 
“en annan viktig aspekt just med screeningar sen är det ju att se om eleven har går framåt alltså, 
individen från år till år” (nr 8) 
 
De flesta speciallärarna understryker vikten av att analysera resultaten och ser testmaterialen som en 
möjlighet att skapa gemensamma diskussioner om undervisning tillsammans med klasslärare och i 
arbetslagen, vilket de ansåg var givande. Flera av speciallärarna påtalar att det inte bara är på 
individnivå de diskuterar testresultatet, utan att de även diskuterar på gruppnivå och dessa diskussioner 
kan även leda till att de i arbetslagen gör en omfördelning av resurserna.  
 
“det blir ofta en bra diskussion där med arbetslaget, vad man gör med resultatet för vilka elever?” (nr 
2) 
 
Både i diskussioner med kollegor men även i samtal med föräldrar uttryckte en av speciallärarna att 
hon tyckte att det var bra att ha ett resultat att visa upp och peka på. Hon tyckte att detta gav mer tyngd 
åt det hon sa jämfört med om hon bara gett uttryck för sin egen bedömning av vad eleverna kan eller 
inte kan. 
 
“man måste ju ha något att referera till, det kan ju inte bara vara ett tyckande utan det får ju fungera 
som det mätinstrument man har” (nr 4)   
 

Begränsningar med screeningmaterialen 
När det gäller materialens begränsningar uttryckte flera av speciallärarna att de tyckte att det fanns 
många nackdelar, men att de inte hade hittat bättre material så därför fortsätter de att använda dem. De 
anser att flera av materialen som används är gamla och förlegade, orden som används i dem 
förekommer inte i det vardagliga språket längre. Detta gör att testen blir svåra för eleverna att 
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genomföra. De blir extra svåra för eleverna med svenska som andraspråk. Överhuvudtaget så tycker de 
att få material är anpassade för elever med svenska som andraspråk.  
 
 “det finns inte så mycket alltså det är ganska begränsat utbud också på screeningar och jag kan också 
känna att just elever med svenska som andraspråk så är det svårt för det … de kanske inte har den 
förförståelse som behövs eller de kanske inte förstår kontexten vilket också blir ett hinder. Och då vet 
man inte om det är det som är hindret för läsförståelsen” (nr 8) 
 
De anser även att själva genomförandet av testerna tar tid från undervisningen. Speciallärarna upplever 
detta som stressande för de tycker inte att de hinner med att ge stöd till alla elever som är i behov av 
det.  
 
“Det tar ju jättemycket tid, som jag känner att jag skulle vilja sitta här och undervisa istället, som jag 
inte hinner” (nr 7) 
 
De anser förutom att en del test är för svåra för eleverna, att själva testsituationen är påfrestande. 
Testsituationen och testens utformning skiljer sig från vad eleverna är vana vid i den ordinarie 
undervisningen. Om testerna dessutom ska göras på tid kan det upplevas som stressande för eleverna. 
Flera av speciallärarna berättade att de tycker att eleverna utsätts för alltför många test. Det är ju inte 
ett utan flera tester som ska göras varje termin. 
 
“Ja alltså det känns som det är jättetufft för många elever, det gör det ju, om man vet att man tycker 
att det är svårt då blir ju den upplevelsen ganska jobbig ju fler gånger det blir” (nr 4) 
 
En av speciallärarna anser heller inte att hon får ut den information som hon vill ha och hon 
ifrågasätter om Bedömningsstödet verkligen mäter det som det är tänkt att mäta, speciellt om eleven 
kan gissa vad ett svar ska vara. Hon önskar att Bedömningsstödet gav mer information om vad som är 
svårt för eleven. 
 
“Vad gäller bedömningsstödet så tycker nog jag att det är lite för dåligt, man får inte riktigt syn på det 
här riktigt på djupet, tycker jag. Då får man ta till andra tester för att vaska fram vad det är som är 
svårt. Då får man pröva ytterligare annat material” (nr 9) 
 

Lärares bedömning vs screeningmaterial 
En av speciallärarna berättade att det diskuteras mycket kring tester och testande på hennes skola. På 
skolan funderar de på om de kan få reda på vad eleverna kan utan att behöva använda så många tester. 
Detta påpekar också de flesta av speciallärarna som vi intervjuat, att de är oroliga för att de utsätter 
eleverna för alltför mycket testande och de uttrycker en undran om det egentligen finns något annat 
alternativ.  
 
”Vi diskuterar jättemycket tester här. Vad är bra och vad är inte bra? Och sen tänker jag att vissa 
delar i vissa test är ju jättebra, men ibland så tänker man ju att det inte mäter det man är ute efter. Det 
känns ju som man, mm. Men jag förstår också, hur ska vi greppa, hur ska vi få reda på om vi inte har 
det? Ja, det är svårt, tycker jag. Men ibland så kan jag ju tänka det här att vi testar och testar och 
testar, fast vi vet redan innan, i nästan, inte 100 det skulle jag inte säga, men vi nosar på 100 %, så vet 
vi hur resultaten kommer att se ut. Det är ju sällan man sitter och tittar och tänker, oj, oj, oj, vad 
hände här? Det händer ju nån gång men ofta har man ju på känn. För att man har ju ett nära 
samarbete med mentorerna. Men jag förstår, man behöver ha kontroll” (nr 7) 
 
Några av speciallärarna pratar om att lärare som arbetar med eleverna borde veta var de befinner sig i 
sin läsutveckling. De borde kunna göra en egen bedömning med hjälp av den kunskap de redan har. 
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Dock anser speciallärarna att testerna kan vara ett bra tillägg för att kontrollera så att ingen elev med 
svårigheter förblir oupptäckt. 
 
“Egentligen kan jag ju tycka att lärarna borde ha så bra koll på var sina elever ligger, rent krasst, 
men det är klart, du är ensam på 26 elever, det är inte helt lätt, så jag kan tycka att det är ett bra 
komplement” (nr 6) 
 
Flera av speciallärarna uttrycker att screeningtesterna inte säger något som de inte redan visste. 
Resultatet blir mer en bekräftelse på att det de redan upptäckt stämmer. Däremot uttrycker flertalet att 
det är bra med den bekräftelsen så att ingen elev faller mellan stolarna. 
 
“men det säger inget nytt, det säger inget vi inte redan vet. För det blir alltid så här att ja, den hade 
lågt på läsförståelse, ja men det är ju han som har jättesvårt” det blir inget nytt” (nr 5) 
 
Medan några andra menar att det kan förekomma att man genom testerna hittar någon elev där läraren 
inte sett någon svårighet. 
 
“Då brukar det alltid va så att det är någon elev som läraren känner “ja men det här är en duktig 
elev” som kanske hade jättelågt och det brukar alltid nästan varje år vara en sån elev som man tänker 
“jaha” så där kan det poppa upp någon.” (nr 8) 
 
När speciallärarna pratar om huruvida det skulle gå att ännu mer utnyttja lärarnas egen bedömning av 
var eleverna befinner sig så övervägde de om de trodde att det skulle fungera i praktiken. Då kom 
funderingen upp om de tror att dessa lärarbedömningar är tillförlitliga. Flera av speciallärarna trodde 
inte att en sådan bedömning skulle vara rättvis. De menade att det finns en risk att lärarna inte kommer 
att bedöma eleverna lika och då beror resultatet av bedömningen på vilken lärare som eleven råkat få.  
 
”Sen är det ju alltid så att om man tittar på bedömningsstödet, så kan man ju fundera på kring 
bedömer man lika? Även om bedömningsstödet nu har försökt att komplettera med lite mer till läraren 
med just när det gäller bedömning, men det tror jag ju inte att vi alltid bedömer lika, utan att det ser 
olika ut.” (nr 1) 
 
Men en av speciallärarna utmärkte sig och uttryckte till skillnad från de andra en stark tilltro till 
lärarnas kompetens.  
 
 “själv skulle jag nog försöka att banta ner testandet och lita på lärarnas superkompetens, för jag 
tänker att dom flesta lärarna är fantastiska i sin bedömning” (nr 7) 
 
I en av kommunerna ska resultaten rapporteras vidare till kommunen för att de sedan ska kunna 
jämföra de olika skolornas resultat.  En av speciallärarna som arbetar där funderade på om resultaten 
verkligen är jämförbara. I det här fallet gällde det Bedömningsstödet där det är klasslärarna som gör 
bedömningen om eleven till exempel har läsförståelse utifrån uppsatta kriterier. Hon gjorde en 
jämförelse mellan lärarbedömningar och screeningtester och kom fram till att det är svårt för lärarna 
att göra en likvärdig bedömning vilket leder till att det även blir svårt att jämföra lärarbedömningar, 
medan tester ger ett resultat i siffror vilka lättare går att jämföra.  
 
“Sen är det ju alltid så att om man tittar på bedömningsstödet, så kan man ju fundera på kring 
bedömer man lika? (...) jag tror inte att vi alltid bedömer lika, utan att det ser olika ut. Det är därför 
jag menar att det är ju lite svårt med det här med (...) att jämföra mellan olika skolor. Det kan bero på 
så mycket olika saker faktiskt, olika faktorer på att det ser olika ut. Så en sån bedömning är ju svårare 
och faktiskt beroende på läraren som faktiskt bedömer tänker. Tidigare i kommunen så hade vi faktiskt 
en test som var normerat, som hade staninepoäng och där blev det ju mer lika ” (nr 1) 
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Lärarkompetens 
Något som engagerat de speciallärare vi intervjuat var deras egen samt deras lärarkollegors kunskap 
om läs- och skrivinlärning. Flera av de intervjuade nämner att lärarutbildningen idag inte ger 
tillräckligt med kunskap för att kunna säkerställa en god läs- och skrivundervisning som gagnar alla 
elever. 
 
“Jag kan tycka att man ser en skillnad, de här gamla, då kan man ju tycka ”gamla lärare” men gamla 
garvade lärare, de som nu är runt 60 och som gick den gamla lärarhögskolan, de är så mycket 
duktigare på att veta vad deras elever ligger på för kunskapsnivå när det gäller läsningen” (nr 6) 
 
Även speciallärarutbildningen diskuterades, dels vad de tagit med sig men också vad de önskade att de 
fått genom utbildningen. Det som kom fram som positivt var att de blivit bättre på att kritiskt granska 
screeningtester. Det som saknades var fler redskap att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.   
 
“Jag är i stora drag nöjd med min speciallärarutbildning men jag tyckte att det blev lite slagsida åt 
Whole Language, och att Phonics och screeningmaterial var dåligt (...) vi sa alla som gick då att ”det 
är nästan som att svära i kyrkan att prata screeningmaterial”. (nr 5)  
 

Vikten av analys och det fortsatta arbetet 

Samarbete i genomförande och analys 
I intervjuerna framkommer att det oftast är speciallärarna som genomför själva testningen, både när 
det gäller screeningtester och Bedömningsstöd. 
 
“Det är en mix av mig och … tillsammans med klasslärarna. Jag försöker få klasslärarna att göra det 
men det är mycket jag. Men jag försöker få de att göra det för att de ska bli medvetna vad är det 
handlar om och man ser så mycket i testningsuppgifterna ja menar både treans läsning och ettans och 
tvåans då sitter du ju en till en, du ser så otroligt mycket vid läsning, vad är det problemet är, så 
därför försöker jag få de … men det är svårt ibland, just när du har en lärare i år ett som precis har 
tagit sin nya klass då vill de inte riktigt lägga … det är svårt att få till tiden. “ 
 
Att screena utan att sedan göra något med resultaten är bortkastad tid som skulle kunna användas till 
undervisning uppger flertalet informanter. Något som är tydligt framträdande hos speciallärarna är 
vikten av att använda resultatet av testningen i ett framåtsyftande arbete. Speciallärarna uppger vikten 
av att analysera testresultatet för att se vad som behöver åtgärdas, både på gruppnivå och individnivå. 
Däremot skiljer det sig åt hur involverad klassläraren är i sammanställning och analys av resultat. 
Oftast sitter speciallärarna tillsammans för att sedan efter analysen involvera klassläraren eller 
arbetslaget. Flera av speciallärarna nämner också att de önskar mer tid för analys för att kunna göra en 
djupare analys av vad det var som var svårt för eleverna.   
 
“Det man kan vara kritiskt till är om man bara gör testet och inte gör någonting av det hela, att man 
liksom finner sig i det, det är ju liksom hela gången, analysen och åtgärderna och insatserna och 
utvärderingen som måste till.” (nr 4) 
 
Förutsättningarna för samarbete kring analys av testresultaten ser olika ut på de nio skolor vi har 
träffat speciallärare. Två av speciallärarna uppger att de sitter själva och analyserar resultaten. Den ena 
på grund av att hon är ensam speciallärare på skolan och den andra då hon är ensam speciallärare på 
lågstadiet och att tiden inte räcker till för att hon ska hinna analysera tillsammans med den som arbetar 
på mellan- och högstadiet. Hon berättar att det inte ger lika mycket som när flera pedagoger sitter 
tillsammans och går igenom resultatet.  
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”Sen måste man ju analysera. Tanken är den, men eftersom vi har haft det som vi har haft det här med 
många obehöriga så har inte intresset från lärarna varit sådant. Vi har satt upp analystillfällen men 
ja… tyvärr… så… jag analyserar ju. Att de inte kommer är det som är väldigt frustrerande för det 
mesta ska man ju göra i klassen på olika sätt, man ska ju anpassa sin undervisning både när det gäller 
läsförståelse ...  Ja, man missar ju då den insats som man bör göra, den insats som jag kan göra den 
får de ju, men det är ju bara några få elever. (...) och det är också frågan om vad man gör i 
klassrummet (…) att man har anpassat efter det behov som skulle finnas.” (nr 4) 
 
Tre av informanterna uppger att de är en grupp speciallärare och specialpedagoger på skolan och att 
det är de som sammanställer och analyserar för att i nästa steg informera lärarna samt ger förslag på 
insatser på individ- och gruppnivå. 
 
“det är ju vi som speciallärarteam här på skolan som bestämmer. Vi samlar ju in och rättar och tittar 
över resultaten hur det ser ut och tittar på dom som ligger lågt och pratar med klasslärarna att dom 
här eleverna tycker vi skulle behöva få vara med i den här satsningen. Så vi har ju en dialog med 
klasslärarna men det är vi som tittar först, som speciallärare hur det ser ut” (nr 1) 
 
Speciallärarna i studien är överens om att dialogen och samspelet mellan specialläraren och 
klassläraren är mycket betydelsefull om det ska kunna ske en utveckling av undervisningen 
Det skiljer sig dock åt hur speciallärarna upplever att lärarna tar emot råd och handledning om 
klassrumsundervisningen. Det är inte alltid som en förändring sker trots att det har diskuterats i 
arbetslaget och alla tycks vara överens om vad som ska ske.  
 
“Fast jag tycker ju att rektor skulle kunna vara mer intresserad av det här arbetet också, som vi 
lägger ner hon borde vara mer intresserad av det faktiskt. Och vara intresserad av sammanställningar 
och också hur vissa lärare, det här är också viktigt som jag kommer på nu. Vissa lärare svarar ju inte 
på handledning. Det här att man har en sittning med analys och bedömning och man pratar om vad 
gör vi nu och så. Dom sitter bara med och sen fortsätter dom bara som dom brukar.” (nr 2) 
 

Insatser på individ- och gruppnivå 
Speciallärarna i vår undersökning uppger att ett av de främsta syftena med att testa eleverna är för att 
få syn på var elevernas svårigheter ligger för att kunna sätta in rätt insatser. Det ges exempel på 
åtgärder på både grupp - och individnivå. Insatser på individnivå är oftast intensiv lästräning efter att 
resultat av tester visat att eleven inte kommer igång eller behöver träna på avkodning. Vidare anges 
träning av fonologisk medvetenhet som en ofta förekommande insats på individnivå och då främst i åk 
1. En av speciallärarna uttrycker en önskan om att få tid att arbeta med fler elever än de som har 
svårigheter med avkodning. 
 
“I svenskämnet så är det ju, det är ju dels avkodning och sen så är det förståelse och jag skulle 
egentligen önska att jag hann jobba med båda delarna som speciallärare men det hinner man inte så 
rektorn har sagt att det här med att barnen kan avkoda det vill säga läsa det är ju det viktigaste så det 
är det jag gör med eleverna” (nr 5) 
 
När det gäller insatser på gruppnivå uppger flertalet speciallärare att de efter resultatanalys ger 
handledning till läraren kring vad som kan förändras i undervisningen. Det råder en samstämmighet 
över att insatser inte bara ska ske på individnivå utan att man även bör utvärdera 
klassrumsundervisningen. Av de nio speciallärarna är det två som berättar att de även gör insatser för 
elever som ligger högt. Det kan till exempel vara elever som läser med flyt i årskurs 1.  
 
“De som vi upptäckte att de här kan läsa flytande de plockade vi ut och så hade vi läsutmaningar för 
att det skulle blir lite roligt, för de tycker ju att det är tråkigt att sitta och traggla bokstäver, såklart. 
Och det är otroligt uppskattat för de eleverna kommer fortfarande så här: ”åh när ska du komma och 
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hämta mig”, och då plockade jag också två tre stycken, hade likadana böcker, vi turades om att läsa 
och diskuterade innehåll, mycket läsförståelse jobbade vi med då” (nr 6) 
 

Mottagare av testresultaten 
Vilka som tar del av resultatet av testerna skiljer sig åt både mellan och inom kommunerna som 
speciallärarna arbetar i. En av speciallärarna berättar att kommunen jämför resultaten mellan skolor 
samt mellan pojkar och flickor. Samma speciallärare deltar i en diskussionsgrupp på kommunnivå där 
rektorer och speciallärare från flera skolor träffas och diskuterar resultatet, varför det ser ut som det 
gör och hur de ska arbeta vidare utifrån det. En annan speciallärare uppger att hon gör en 
sammanställning av resultat som delas med rektorn. Men hon vet inte om resultatet går vidare till 
stiftelsen som driver skolan. De övriga speciallärarna uppger att resultatet rapporteras till skolledning, 
kommunen eller förvaltning men att de inte vet hur eller om det används till något mer. En av 
speciallärarna uttrycker en önskan om att rektorn borde vara mer insatt i arbetet med resultat och 
analys för att kunna ha kunskap om hur resultatet ser ut men även för att se att de åtgärder som 
beslutats verkligen genomförs. 
 
“Fast jag tycker ju att rektor skulle kunna vara mer intresserad av det här arbetet också, som vi 
lägger ner hon borde vara mer intresserad av det faktiskt. Och vara intresserad av sammanställningar 
och också hur vissa lärare, det här är också viktigt som jag kommer på nu. Vissa lärare svarar ju inte 
på handledning”. (nr 3) 
 
Huruvida elever och vårdnadshavare får reda på testresultat är upp till klasslärarna om de vill ta upp på 
utvecklingssamtal annars är det de elever som har någon lässvårighet där specialläraren har 
regelbunden kontakt med elev och vårdnadshavare angående resultat. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I studien har vi med nio speciallärare. Det hade även varit givande om vi valt att intervjua klasslärare 
för att ta del av deras syn på screeningtester. Alla informanterna som vi intervjuade var utbildade 
speciallärare i enlighet med våra urvalskriterier. Det vi dock inte hade tänkt på var att det finns flera 
inriktningar på speciallärarutbildningen, så bara sex av dem hade gått inriktning språk-, läs- och 
skrivutveckling, medan två hade gått inriktning mot elever med intellektuell funktionsnedsättning och 
en med inriktning mot matematikutveckling. Vi hade inga större svårigheter med att få tag på 
informanter, men om vi enbart hade inriktat oss på dem med språk-, läs- och skrivutveckling hade det 
säkerligen tagit oss mer tid att få tag på intervjupersoner. Det hade kanske även kunnat ge oss ett annat 
resultat. Alla våra informanter var kvinnor, vilket också är vanligast i skolans värld, men det hade 
kunnat ge oss en bredare bild om vårt urval hade haft en större bredd vad gäller kön, ålder, 
arbetslivserfarenhet och utbildning. Detta var dock inget vi tänkte på när vi sökte informanter utan 
något vi har reflekterat över i efter hand. 
 
För att få en ännu vidare bild av hur speciallärare uppfattar arbetet med screeningmaterial hade vi 
kunnat göra en enkät. Det hade då varit möjligt för oss att göra en kvantitativ studie där vi bland annat 
hade kunnat beräkna hur många som delade samma uppfattning om screeningmaterial och som valde 
dessa efter samma principer. Men det hade då varit svårare att kontrollera om de hade förstått våra 
frågor rätt. Vi valde att göra intervjuer för att vi ville försöka få fatt i våra informanters uppfattningar 
snarare än att låta dem kryssa i vilka av våra påstående de höll med om.  
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Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer där vi använde en intervjuguide med frågeområden. 
Det fungerade bra med tanke på den korta erfarenhet vi har av att utföra intervjuer. Vi har i efterhand 
reflekterat över att vi stundtals gled iväg lite väl långt från syftet då både vi och informanterna hade en 
tendens till att bli engagerade och entusiastiska över något specifikt. Detta medförde att vissa delar av 
intervjuerna inte var relevanta. Däremot upptäckte vi att samtalen där vi svävade iväg en aning också 
var de där vi upplevde att informanterna kände en trygghet och ett förtroende. Detta leder också till att 
informanterna är mer villiga och motiverade att svara på frågor. 
 
Det har varit en stor fördel att vara två studenter som arbetat med denna uppsats. Vi upplever att vi har 
haft ett gott samarbete som gynnats av att vi har varit två. Det har gjort att vi fått en större bredd på 
arbetet eftersom vi kunnat följa flera tankegångar och inspirera varandra. 
 

Resultatdiskussion 
Denna studie har undersökt vilken uppfattning några speciallärare har om screeningmaterial som 
används i läsinlärningen i årskurs F-3. Utifrån studiens resultat återkopplar vi till bakgrund samt 
frågeställningar. 
  
Flera av speciallärarna uppger att de följer en kommunövergripande screeningplan som bestämmer 
eller rekommenderar vilka tester som ska göras och när. Skolorna använder då förutom de 
obligatoriska Bedömningsstöden även de tester som kommunen bestämt. Då flera av speciallärarna 
påpekar att vissa tester som används är förlegade och att de inte är riktigt bra kompletterar de ibland 
med andra tester för att få fram det som de är ute efter. I vår studie nämner de nio speciallärarna 
tillsammans totalt 24 tester och kartläggningsmaterial vilket vi reagerade på som en hög siffra. Det här 
ger en antydan om en osäkerhet kring vad som fungerar. En risk med detta är att eleverna utsätts för 
mycket testande vilket bland annat kan påverka elever med en redan låg självkänsla negativt vilket 
även Harlen (2005) påpekar. Ofta så vet eleven om vad hen har svårt med och att då behöva genomgå 
många tester riskerar att ytterligare sänka självkänslan. I en skolmiljö där eleverna ofta graderas och 
jämförs är det alltid några elever som är sämst och inte sällan är det samma elever som gång på gång 
misslyckas. För självkänslan är det förödande att alltid känna att man befinner sig bland de med lägst 
resultat. Samtidigt är det dock svårt att undvika att eleverna själva jämför sig med varandra eller gör 
iakttagelser som gör att eleverna trots att läraren inte visar upp några resultat vet att de inte presterat 
särskilt bra (Taube, 2013) 
  
“Om vårt mål är att eleverna ska lämna skolan med sin självaktning i behåll, då måste vi undvika 
offentliga jämförelser mellan elever och grupper av elever” (Taube, 2013, s.130). 
  
I resultatet ser vi att en av svårigheterna med screeningtester är att de inte är anpassade till elever med 
svenska som andraspråk. Kritik har riktats mot att använda standardiserade tester till 
andraspråkselever. Att använda dessa tester riskerar att ge en missvisande bild av andraspråkselevers 
läsutveckling skriver både Cummins (2012) och Wedin (2010).  
När kommunerna beslutar om vilket material som ska användas så är det viktigt att de är medvetna om 
att de olika skolorna i kommunen har ett varierande elevunderlag och att testresultaten då är svåra att 
jämföra, vilket verkar vara en del av kommunens syfte med en gemensam screeningplan. En av 
skolorna hade dock valt att gå emot kommunens rekommendationer angående vilka screeningmaterial 
som skall göras. De hade tagit ett aktivt beslut att välja bort ett test som de inte ansåg vara anpassat för 
deras elever, som bestod av en stor grupp elever med svenska som andraspråk, istället för att bara 
lägga till tester som de ansåg vara mer lämpliga. Vi skulle önska att speciallärarna tog mer aktiva 
beslut och anpassar screeningplanerna efter elevernas varierande förutsättningar. Alla tester passar inte 
alla elever och behöver man verkligen testa varenda elever? En av speciallärarna tog upp funderingen 
om det är etiskt riktigt att enbart testa de elever man är osäker på. Hon var orolig att de elever som 
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testades skulle känna sig utpekade. Men bör man individanpassa testandet? Vi kanske inte behöver 
göra det i helklass, utan testa elever vid behov och anpassat för just den eleven?  
 
Samtidigt som speciallärarna säger att de skulle vilja minska på antalet tester som eleverna utsätts för 
uttrycker de en oro över att inte hitta alla elever som behöver stöd i sin läsning. De menar att lärarna 
borde känna sina elever så väl att de vet vad det kan utan behöva testa. Forskning av till exempel 
Virinkoski et al (2017) visar dock att trots lärarnas kännedom om eleverna så kommer ändå en grupp 
elever med svårigheter inte att upptäckas. Eleverna vill inte vara annorlunda än sina kamrater och 
hittar egna strategier för att klara av skolarbetet och detta gör att lärarna missar att se deras svårigheter. 
Det är alltså viktigt att använda tester för att hitta dessa elever, men det är kanske också viktigt att 
speciallärare vet om att lärarbedömning inte är tillförlitligt för att kunna bemöta argument om att 
skolan testar för mycket. Det är dock angeläget att skolorna använder rätt tester. SBU (2014) önskar 
mer forskning angående olika testers tillförlitlighet och föreslår även ett mer enhetligt 
utredningsförfarande där relevanta tester ingår.  
 
Det obligatoriska Bedömningsstödet fick i vårt resultat kritik för att vara för grovmaskigt samt att det 
tar mycket tid från undervisning. Svenska dyslexiföreningen skriver i ett specialnummer om 
skolverkets Bedömningsstöd (2019) att det finns en risk att elever med läs- och skrivsvårigheter når 
upp till kriterierna för årskursen då kraven är för lågt ställda. Vidare menar de att det krävs erfarenhet 
och gedigen kunskap om läs- och skrivinlärning för att kunna göra en pålitlig bedömning. Med tanke 
på läsa- skriva- räknagarantin som infördes 2019 med syfte att ge elever adekvat stöd så tidigt som 
möjligt samt det omfattande bedömningsstödet Hitta Språket som 2019 utkommit för förskoleklass är 
den här frågan synnerligen aktuell. Vår förhoppning är att Hitta Språket inte visar sig vara lika 
grovmaskigt.  
  
I vår studie framkom det att det är speciallärarna som till största delen är ansvariga för genomförandet 
av testerna. På några av skolorna var det ett fåtal klasslärare som genomförde hela eller delar av 
Bedömningsstödet, vilket också Skolverket uppmuntrar dem att göra för att kunna anpassa 
undervisningen efter resultatet. Klasslärarnas ansvarsområde är den del av bedömningen som ska leda 
till utvecklandet av klassrumsundervisningen. Det finns alltså två huvudanledningar till testande, att 
identifiera elever med svårigheter så att de kan få hjälp samt att kartlägga var alla elever befinner sig 
för att kunna anpassa undervisningen, där specialläraren ofta är ansvarig för den första delen och 
klasslärarna för den andra. Men i vår undersökning kunde vi alltså se att det är speciallärarna som till 
största delen utför båda delarna. Om klasslärarna inte är delaktiga i analysarbetet skulle det kunna få 
till följd att de inte känner ett lika stort engagemang gällande anpassning av undervisning efter det 
behov som kom fram i testresultatet. Några av speciallärarna pratade också om att de hade svårt att få 
med lärarna i diskussioner om testresultatet. Detta kan bero på en mängd olika saker, till exempel 
tidsbrist, men det är oroväckande om det beror på en okunskap från klasslärarnas sida. En fråga man 
kan ställa sig är om lärarutbildningen erbjuder tillräckligt med specialpedagogisk kunskap?  
 
Speciallärarna uttryckte en oro över att många i lärarkåren idag inte har en gedigen utbildning i 
läsinlärning. Utifrån resultatet framträder en bild av speciallärarnas uppfattning om lärarnas varierande 
kompetens, det rådde en samstämmighet om att det är äldre lärare som gått en lärarutbildning med 
fokus på en strukturerad och traditionell läsundervisning som har den bästa undervisningen. Detta är 
helt i linje med Høien & Lundberg (2013) som hävdar att det krävs en strukturerad läsinlärning och att 
läraren behöver ha gedigen kunskap om hur läsprocessen går till. Som vi skrev i bakgrunden menar 
Alatalo (2014) att kunskaper om läs- och skrivinlärningen riskerar att försvinna i och med ett större 
fokus på en sociokulturell syn på lärande som genomsyrar även lärarutbildningen. Även om det är av 
stor vikt att vi tidigt identifierar elever i svårigheter bör eleven först ha fått en formell läsundervisning 
i minst ett år (SBU-rapporten, 2014). Høien & Lundberg (2013) menar till och med att en undermålig 
undervisningen kan ge läs- och skrivsvårigheter.  
 
I speciallärarens uppdrag ingår också att leda utvecklingsarbete på skolan. Bruce (2018) skriver att 
utvecklingen måste vara kopplad till utredning och undervisning. Detta kan till exempel vara att en 
speciallärare med inriktning på språk, läs- och skrivutveckling utifrån uppdaterad kunskap och vetskap 
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kan hjälpa läraren att finna insatser eller undervisningsmetoder som hela klassen har nytta av. 
Speciallärarna i vår studie berättade att de ibland när de såg att flera elever hade låga resultat i en klass 
försökte handleda lärarna, genom att föreslå en förändring av undervisningen. Detta mottogs ibland 
positivt av lärarna, men de upplevde också att det fanns lärare som fortsatte att göra som de alltid 
gjort. Det är inte alltid så lätt att påtala för en kollega att hens undervisning behöver utvecklas. En av 
speciallärarna i vår studie påtalade att testresultat kan vara en bra referens i samtal med både kollegor 
och vårdnadshavare som ett mätinstrument istället för att bara ge uttryck för ett tyckande. Så istället 
för att specialläraren gör observationer och utifrån dessa vill tala om undervisningens kvalitet kan en 
väg vara att tillsammans med den undervisande läraren titta på testresultat och starta diskussionen 
med: Dina elever har inte så bra resultat, vad skulle vi kunna göra för att förbättra dem? Om man lyfter 
bort fokus från lärarens egen prestige och fokuserar på gruppens behov är risken mindre att vi skadar 
lärarens självkänsla. Vi är ju kollegor och även om det är svårt att klampa in på varandras territorium 
behöver vi finna framkomliga vägar då vi alla arbetar för elevernas bästa i åtanke. Utvecklingsarbetet 
skulle också kunna vara kollegiala samtal där hela arbetslaget samtalar utifrån olika dilemman, där ett 
dilemma skulle kunna vara: Vad gör vi om många elever har låga resultat på testet? Om arbetslaget 
regelbundet har kollegiala samtal kan det bli ett forum för att ta upp frågor som man funderar över och 
på så sätt få med hela arbetslaget i diskussionen och därmed få fler förslag på lösningar.  
 
I vårt resultat ser vi spår från både ett individualpsykologiskt och ett sociokulturellt synsätt. Det 
individualpsykologiska kan skönjas i användningen av screeningmaterial för att finna elever med 
lässvårigheter och det sociokulturella i resonemang om vikten av analys för att kunna arbeta 
framåtsyftande med gruppens behov. Det kan dock bli för snävt att bara se på eleven utifrån dessa två 
perspektiv. Om vi istället antar ett mer interaktionistiskt perspektiv för att få en helhetsbild av eleven 
där hänsyn tas till individens samspel med miljön krävs samverkan mellan fler professionsgrupper än 
enbart klasslärare och speciallärare. 
 
Det är även viktigt att speciallärarna har god kompetens. I vår studie hade alla en 
speciallärarutbildning, men de hade inte alla gått inriktningen språk, läs- och skrivutveckling. Samtliga 
arbetade dock med läsinlärning samt genomförde och analyserade resultat av olika lästester. Det står i 
examensförordningen att speciallärare ska ha insikt i aktuell forskning. Det gäller även vilka tester 
som är relevanta. Speciallärarna pratade alla om att många av de tester som de använder är gamla och 
förlegade, men att de använder dem i brist på bättre material. Kanske kan mätning av ögonrörelser 
som görs med hjälp av AI-teknik vara ett alternativ till dessa tester. Det går snabbt att genomföra och 
ger en objektiv analys. Till skillnad från ett tryckt material borde ett webbaserat vara lättare att 
uppdatera, för att undvika ålderdomliga uttryck. Däremot bör tilläggas att eleven redan måste kunna 
läsa för att kunna göra testet. Vid upptäckten av elever med avvikande ögonrörelsemönster bör 
dessutom ytterligare utredning göras angående var svårigheterna uppstår för att kunna sätta in rätt 
åtgärder vilket medför att det inte är tillräckligt att enbart göra detta test. 
 
Det är många aspekter att ta hänsyn till när ett testmaterial ska väljas ut. När vi sökte efter information 
om vilka tester som är tillförlitliga hade vi svårt att hitta sådan forskning. Dessutom har vi genom detta 
arbete haft möjlighet att lägga ner mycket tid på att leta sådan information. Speciallärare som arbetar 
har troligtvis inte den tiden att lägga på detta. Hur ska de då veta vilka tester som är lämpligast att 
använda? Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på då det finns många som har åsikter. Det 
borde finnas lättillgänglig forskning som berör detta. De tester som ändå anses som tillförlitliga är de 
som är normerade och som använts i forskning. Testerna bör dock vara anpassade för den elevgrupp 
som ska göra testet. 
 

Slutsats 
Samtidigt som screeningtester behövs så är alla i studien överens om att för mycket testande inte 
gynnar någon. Det är svårt att hitta ett fulländat test som passar alla elevers olika förutsättningar och 
som ger all den information som behövs. Det är därför extra viktigt att analysera testresultaten både på 
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grupp- och individnivå. Resultatet visar att det kan vara svårt att handleda lärarna kring deras 
undervisning. En lösning kan vara ett tätare samarbete mellan speciallärare och klasslärare. Om 
speciallärarna och klasslärare inte analyserar resultaten tillsammans och det är speciallärarna som 
presenterar åtgärdsförslag för lärarna finns en risk att ingen förändring sker. Om klasslärarna däremot 
är delaktiga i hela processen och att de tillsammans med speciallärare gemensamt kommer fram till 
vad som behöver åtgärdas blir det mer angeläget med en förändring. Screeningtester behövs även 
fortsättningsvis för att säkerställa att alla elever som har en ökad risk för lässvårigheter verkligen 
identifieras för att åtgärder ska kunna sättas in. 
 

Vidare forskning 
För att få en helhetsbild av arbetet med och synen på screeningmaterial samt upptäckten av elever i 
lässvårigheter hade det varit intressant att utöver intervjuer med speciallärare även intervjua 
klasslärare samt skolledning angående deras uppfattning om bedömning av läsförmåga. 
 
I den aktuella undersökningen saknas ett elevperspektiv. Vi hade därför gärna sett en studie som 
innefattade elevernas upplevelser av screeningtester.  
 
Det hade även varit intressant att jämföra hur synen på screeningmaterial skiljer sig åt på skolor med 
olika upptagningsområden. Har till exempel speciallärarna på en skola med stor andel 
andraspråkselever samma uppfattning om screeningmaterial som en skola där eleverna till största 
delen kommer från familjer med svenska som modersmål. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
 
Hej!  
 
Våra namn är Heidi Tegnemyr och Johanna Grönlund. Vi läser sista terminen på 
speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling på Stockholms universitet. Vi 
ska under hösten skriva ett självständigt arbete. Syftet med arbetet är att ta reda på hur några olika 
skolor arbetar med screeningmaterial inom läs- och skrivundervisningen på lågstadiet samt vad 
resultatet används till. 
 
Vi vill intervjua dig som är speciallärare och som arbetar på lågstadiet med läsinlärning. Själva 
intervjun tar ca 30–40 min och kommer att spelas in. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer kommer det som sägs i intervjun som skulle kunna röja din eller skolans identitet att tas bort. 
Du som medverkar kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan förklaring. Det insamlade 
materialet kommer endast att användas till denna studie och inspelningen kommer att raderas när 
arbetet är färdigt. 
 
Det skulle betyda mycket för oss om du som speciallärare har möjlighet att dela med dig av dina 
erfarenheter. Vi har redan varit i kontakt med din rektor och han/hon har gett sitt godkännande.  
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor. 
 
Vänliga hälsningar  
Heidi Tegnemyr & Johanna Grönlund  
 
Kontaktuppgifter 
Heidi Tegnemyr      Johanna Grönlund 
mail: XXX                   mail: XXX 
mobilnr: XXX-XXX XX XX mobilnr: XXX-XXX XX XX 
 
Ansvarig handledare: Siv Fischbein, Stockholms universitet, mail: XXX   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Respondentens bakgrund 
 
● Årskurs/årskurser:  
● Yrke: 
● Utbildning: 
● Speciallärarutbildning på vilken högskola/universitet: 
● Antal år i specialläraryrket? 
 
Vi kommer nu att ställa ett par frågor om screeningmaterial inom läsinlärningen i åk F-3. 
 
Frågeområde 1. Urval av screeningtester 
Hur sker urvalet av screeningtester på er skola? 
 
A. Hur kommer ni fram till vilket test/vilka tester som ska användas? Vem/vilka tar beslutet?  
B. Vilket/vilka screeningmaterial använder ni? När genomförs de? 
C. Varför har just det/de valt ut? Vad är tanken bakom? 
D. Används samma screeningtest till alla elever åk F-3? 
 
Frågeområde 2. Genomförande av tester 
Hur genomför ni screeningtester? 
 
A. Vem genomför testerna? 
B. Vem rättar testerna? 
C. Vem/vilka sammanställer resultatet? 
D. Får elever och/eller vårdnadshavare någon feedback efter testet? 
E. Vad sker med resultatet efter genomförandet av tester?/Vad är nästa steg? 
F. Ska resultatet rapporteras vidare - till vem rapporteras den, hur och varför? 
 
Frågeområde 3. Syfte med screeningtester 
Vad är det övergripande syftet till användningen av screeningtester enligt dig? 
 
A. Upplever du att testerna uppfyller sitt syfte? 
B. Har du blivit förvånad över något testresultat? 
C. Har ni upptäckt elever som har svårigheter som ni inte visste om? 
D. Missar testerna elever? Vilka elever i så fall? 
E. Fördelar/nackdelar med testet/testerna? 
F. Ingick det något om screeningmaterial i någon av kurserna under den speciallärarutbildning som du 
gick? Vad tog du med från den? 
G. Skulle du önska att ni gjorde på något annat sätt i arbetet med att kartlägga elevernas läsförmåga? 
 
Frågeområde 4. Åtgärder/insatser 
 
A. Följs resultatet upp med någon form av åtgärder? Hur och på vilket sätt i så fall? 
B. Vem bestämmer vilka åtgärder som ska göras? Finns det en gemensam plan? 
C. Om det sker några åtgärder/insatser - hur utvärderas dessa? 
D. Finns det något du skulle vilja förändra i arbetet med åtgärder/insatser? 
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Bilaga 3 

Kartläggnings- och testmaterial som 
informanterna nämner att de använder sig av: 
Bedömning av skolordförråd/Skolord: (Carina Olsson, Susanna Hindemidth Herbing, Eva-Kristina 
Salameh, Eva Matson, Susanne LUndgren & Eva-Lotte Wissman 2012). Testet finns att ladda ned hos 
Sprakenshus.se. Det finns i tre olika nivåer: steg 1 - för åk 1–2, steg 2 - för åk 3–4 och steg 3 - för åk 
5–6. Syftet är identifiera de elever med annat modersmål än svenska som har svårt att lära sig det 
svenska språket. Eleverna ska kryssa för vilket bild som passar ihop med ett i skolan vanligt 
förekommande ord. 
 
Bornholmsmodellen: (Ingvar Lundberg, 1994), (finns i en ny version från 2018, där Maria Rydkvist 
& Anna Strid arbetat fram det uppdaterade materialet) ges ut av Natur & Kultur. Det är ett 
arbetsmaterial för förskoleklass som tränar fonologisk medvetenhet, i materialet ingår ett test som 
testar just den fonologiska medvetenheten. 
 
BRAVKOD: (Ronny Karlsson & Bodil Jönsson, 2010) ges ut av Studentlitteratur. Det är ett 
träningsmaterial för elever på lågstadiet som tränar eleverna på att automatisera sin avkodning. Det 
innehåller läsövningar med olika svårighetsgrader, men även diagnoser så att läraren kan kontrollera 
på vilken nivå eleven befinner sig. För att få använda materialet krävs att man går en kurs. 
 
Diagnostiska läs- och skrivprov - DLS åk 2–3: (Birgitta Järpsten & Karin Taube, 1999) ges ut av 
hogrefe/Psykologiförlaget. Det finns även för åk 4–6 & åk 7–9 och år 1 i gymnasiet. Är ett 
standardiserat diagnosmaterial som består av flera delar: läsförståelse, rättstavning, ordförståelse & 
samma ljud, för åk 3 tillkommer skrivning. 
 
DLS-bas: (Birgitta Järpsten, 2005) ges ut av hogrefe/Psykologiförlaget och är ett standardiserat 
screeningmaterial. Det är anpassat för åk 1 och 2, används i helklass och består av tre delprov: Läslust, 
Läsning och Skrivning. 
 
Fonolek: (Olofsson & Hemmingsson, 1994) testar fonologisk medvetenhet från 6 års ålder och 
innehåller tre delar: vilken är begynnelsebokstaven, lyssna efter antalet ljud i ett ord och sätta ihop ljud 
till ett ord. Det är normerat och testresultatet kan omvandlas till ett staninevärde. 
 
God läsutveckling: (Annika Palm, Eva Fylking, Katarina Herrlin, Lena Munck, Ingvar Lundberg & 
Agneta Hedenfalk, 2003) ges ut av Natur & Kultur. Det är ett kartläggningsmaterial, läraren fyller i ett 
schema där elevens framsteg i läsningen markeras. Det finns även ett schema som eleven fyller i (min 
läsutveckling) för att kunna se sin egen progression. 
 
H4/H5: (Rickard Lindahl, 1954). Testet går inte längre att köpas. Ett test som görs individuellt, eleven 
ska läsa så många ord som hinns med på 1 minut, i början av testet är orden korta men de blir allt 
längre. De båda testen består av olika ord och kan varieras för att eleven inte ska lära sig dem utantill. 
Testet normerades på 1950-talet och är standardiserat.  
 
Hitta språket: (Skolverket, 2018). Detta kartläggningsmaterial är sedan den 1 juli 2019 obligatoriskt 
att utföra i förskoleklass. Det används för att kartlägga elevernas språkliga medvetenhet. Den görs i 
grupp där pedagogen ska observera eleverna när de utför fyra olika aktiviteter och det som ska 
observeras är bl.a. om eleven deltar i samtal, visar intresse för bokstäver och kan höra språkljud. 
 
IL Basis: (Jørgen Frost & Jørgen Chr. Nielsen, 1996) ges ut av hogrefe/Psykologiförlaget. Det består 
av två delar, ett grupprov och en del med tre individuella prov. Meningen är att du med hjälp av 
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grupprovet ska identifiera elever som kan vara i behov av en insats och med de individuella testerna 
tar du reda inom vilka områden eleven har svårt. 
 
ITPA-3: (Donald D. Hammill, Nancy Mather & Rhia Roberts, 2013) ges ut av 
hogrefe/Psykologiförlaget. Syftet är att göra en grundlig kartläggning av en elevs språkliga förmåga 
för att identifiera var i tal- och skriftspråket svårigheter ligger. Testet består av 12 delprov och får bara 
utföras av någon som gått kurs i hur testet ska användas. Det finns även ett test som heter ITPA som 
kartlägger elevens starka och svaga sidor (bl.a. auditiv och visuell reception, motorisk uttrycksförmåga 
& grammatisk förmåga). 
 
Jag kan: (Solveig Gustavsson, Magdalena Johansson & Anna Ramberg) ges ut av Beta Pedagog. Det 
är ett kartläggningsmaterial för åk 1–3, där varje elev får ett häfte som de själva fyller i när de 
bemästrar kunskapskraven och på så vis får en överblick hur de går framåt. Den är uppdaterad efter de 
nya kunskapskraven. 
 
LegiLexi: (LegiLexi Stiftelsen, 2017) Det är ett gratis, digitalt screeningmaterial som utvecklats 
tillsammans med forskare från Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Testet används i 
åk 1–3. Det testar fonologisk medvetenhet, avkodning, ordförståelse, hörförståelse och läsförståelse. 
Det är uppbyggd av kriterier som bygger på läroplanen. Utifrån testresultaten får läraren en 
sammanställning både av klassens resultat och enskilda elever, som är tänkt att ge läraren en 
uppfattning av inom vilket område eleverna behöver träna mera. 
 
Lilla Duvan: (Ulrika Wolff, 2010) ges ut av hogrefe/Psykologiförlaget. Det ska användas i åk 3, 5 och 
7. Det är ett testmaterial vars syfte är att identifiera elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det består 
av ett självskattningsformulär och tre delprov, som heter; arbetsminne, ljuden ger ordet och 
bokstäverna ger ordet.  
 
Logos: (Torleiv Høien, 1999) är ett databaserat testmaterial som kan användas från åk 2, men det går 
även att kartlägga vuxna med hjälp av det. Syftet med testet är att ta reda på om en elev har läs- och 
skrivsvårigheter. När testet är genomfört föreslås även vilka åtgärder man kan vidta beroende på 
testresultatet. För att få använda det behöver den som ska leda testet ha gått en kurs. Det är normerat 
och standardiserat.  
 
LäsEttan: (Maj-Gun Johansson, 2009) ges ut av Natur & Kultur. Testet ska användas i åk 1 och 
hjälper läraren att få reda på om eleven kan avkoda, men ger också råd om vad som behöver tränas 
mera. Provet består av flera delar: eleverna ska snabbt kunna säga olika bokstäver, läsa vanliga 
funktionsord, innehållsord och nonsensord. Det är normerat och evidensbaserat  
 
Läskedjor: (Christer Jakobsson, 2014) ges ut av hogrefe/Psykologiförlaget. Testet kan användas i åk 
1–9. Det består av tre test: bokstavskedjor, ordkedjor och meningskedjor och testresultatet kan ge 
läraren både en uppfattning om klassens men även enskilda elevers avkodningsförmåga. Testet är 
normerat och standardiserat. 
 
LäSt (Åsa Elwér, Inger Fridolfsson, Stefan Samuelsson & Christina Wiklund, 2009) ges ut av 
hogrefe/Psykologiförlaget. Testet kan användas i åk 1–6 och används för att kartlägga elevers 
grundläggande färdigheter i läsning och stavning, för åk 2–6 finns även en del som testar 
läsförståelsen. Testet är normerat och standardiserat. 
 
Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i åk 3: (Skolverket) De nationella proven är 
obligatoriska  
och ska genomföras på vårterminen i åk 3. Provet består av tre delar: tala, läsa och skriva. I tala-delen 
ska eleven kunna samtala, ge kommentarer och uttrycka egna åsikter. Eleven ska visa att hen kan läsa 
en skönlitterär text, en faktatext och svara på frågor om dessa. Eleven ska också samtala om den 
skönlitterära texten. I skriva-delen ska eleven visa att hen kan skriva en berättelse och en beskrivande 
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text och i berättelsen visa att hen kan använda punkt och frågetecken, sätta ut stor bokstav och stava. 
Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk görs även i åk 6 och 9. 
 
Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i åk 1–3: (Skolverket, reviderat 2019). Det 
rekommenderas att använda i åk 1–3, men är bara obligatorisk i åk 1. Det ska hjälpa läraren ha koll på 
var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling samt vara ett stöd i den fortsatta planeringen av 
läs- och skrivundervisningen.  
 
Nya språket lyfter: (Skolverket, reviderat 2016) Det är ett kartläggningsmaterial för elever med både 
svenska och svenska som andraspråk. Det kan användas från åk 1–6. Läraren observerar vad eleven 
kan och fyller i materialet när hen ser att eleven nått observationspunkterna. 
 
RAN: (Rapid Automatized Naming) ett RAN-test mäter hur snabbt eleven kan namnge olika saker, 
t.ex. bokstäver, siffror, färger eller olika föremål. Forskning visar nämligen att det finns ett samband 
mellan att snabbt kunna namnge (RAN) och att kunna avkoda. Det finns olika RAN-tester. 
 
SL 40: (Eva Magnusson & Kerstin Nauclér, 2010) ges ut av Studentlitteratur. Det är ett standardiserat 
läsförståelsetest, där eleverna ska läsa meningar och välja rätt bild som passar ihop med meningen. 
Testet kan användas i åk 1–5. Syftet är att identifiera de elever som har lässvårigheter. 
 
Vilken bild är rätt?: (Ingvar Lundberg, 2001) ges ut av Natur & Kultur. Testet ska användas i åk 2–
3. Det är ett läsförståelsetest och består av en eller två meningar som eleven ska läsa och därefter ska 
eleven välja vilken av fyra bilder som passar bäst till meningen/meningarna. Testet är normerat och 
standardiserat. 
 
+ egenkonstruerade tester 
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