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Abstract 
The purpose of this study is to seek answers to how special educators describe their experiences 

of the school's use of screenings for pupils' language, reading and writing development. The 

questions I seek to answer are how the purpose of screenings is described, how the school's 

work with screening of the students' language, reading and writing development takes shape 

and how the results of the screenings are used. The study is a qualitative interview study with a 

hermeneutic approach. The result shows that screenings are seen as a valuable and necessary 

tool for quality assurance of teaching at group-level as well as to discover students in need of 

extra support or stimulus in their language, reading and writing development at an early stage. 

At the same time, there is a need to revise and develop the reading and writing plans to add the 

recent compulsory assessment support, and to cover all the classes in schools, as some schools 

do not have any reading and writing plans for middle school. The result also explains how the 

special educators perceive it to be a dilemma that the teachers´ educations perspectives on 

language, reading and writing education has changed over time and has resulted in differences 

in teacher competence. There is also a demand for increased systematic work and more distinct 

routines for analysis and the succeeding intensive training. Furthermore, special educators 

highlight a sense of inadequacy since existing training efforts are not found to be sufficient in 

terms of content and intensity. 
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Hermeneutic, special education teacher, language, reading and writing development, literacy 

screenings, reading and writing plan, equivalence, intensive training. 

  



 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av 

skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. De frågor jag 

söker svar på är hur ändamålet med screeningar beskrivs, hur skolans arbete med screeningar 

av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ser ut och hur resultaten av screeningarna används. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en hermeneutisk ansats. Resultatet visar att 

screeningar ses som ett värdefullt och nödvändigt verktyg för att kvalitetssäkra undervisningen 

på gruppnivå såväl som för att på ett tidigt stadium uppmärksamma elever i behov av extra stöd 

eller stimulans i sin språk-, läs- och skrivundervisning. Samtidigt påvisas ett behov av att 

revidera och utveckla läs- och skrivplanerna. Detta för att komplettera med de senaste 

obligatoriska bedömningsstöden och också för att täcka in alla årskurser i skolan då det på vissa 

skolor helt saknas läs- och skrivplaner för år 4-6. I resultatet lyfts också hur specialpedagogerna 

upplever det vara ett dilemma att lärarutbildningarnas perspektiv på språk-, läs- och 

skrivundervisning sett olika ut över tid och därmed resulterat i skillnader i lärarkompetens. Det 

synliggörs också en efterfrågan på ökat systematiskt arbete och tydligare rutiner för analys och 

efterföljande insatser. Vidare belyser specialpedagogerna en känsla av otillräcklighet då 

efterföljande insatser inte upplevs vara tillräckliga vad gäller innehåll och intensitet.  

Nyckelord 
Hermeneutik, specialpedagog, språk-, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivscreeningar, läs- 

och skrivplan, likvärdighet, intensivträning. 
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Inledning 

I Skolverkets (2017a) lägesbedömning för år 2017 formuleras att ett av fyra 

utvecklingsområden handlar om att skolan behöver bli en skola som möter varje elev. 

Skolverket betonar betydelsen av ett styrsystem som bidrar till att kompensera för barns och 

elevers skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Många skolor synliggör idag ett 

systematiskt läs- och skrivutvecklingsarbete genom kommunala och lokala läs- och skrivplaner 

där screeningar finns med som en del av detta arbete. Likaså har Skolverket de senaste åren gått 

in och tydligt markerat behovet av att sätta in insatser i god tid och betonat betydelsen av att 

hitta former för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 finns ett 

obligatoriskt bedömningsstöd i år 1 med syfte att tidigt identifiera elever som riskerar att få 

eller redan har läs- och skrivsvårigheter (Skolverket, 2018). Bedömningsstödet synliggör även 

elever som kommit långt i sin språkliga utveckling och kan behöva extra stimulans. Regeringen 

har också gett Skolverket i uppdrag att ta fram ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet 

för förskoleklass som ska finnas tillgängligt från den 1 juli 2018 (Uppdrag 2017/02561/S). 

Syftet med kartläggningsmaterialet är att upptäcka elever som indikerar få svårt att nå 

kunskapskraven i år 1 och 3. Syftet är också att upptäcka elever i behov av extra anpassningar 

eller extra utmaningar samt att ge stöd i att upptäcka vilka hinder och möjligheter 

undervisningens utformning kan ha för elevernas lärande.  

Genom att redan i förskolan och förskoleklass screena av elevernas fonologiska medvetenhet 

går det att med relativt stor säkerhet förutsäga hur det kommer att gå för barnens grundläggande 

läsinlärning (Herkner, 2011). Detta stärks av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 

(2014) som i en systematisk litteraturöversikt drar slutsatsen att det finns tester som redan före 

barnet har fått en formell läs- och skrivundervisning kan förutsäga specifika läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi. Herkner (2011) menar att om skolor ska kunna identifiera elever som 

kan tänkas få problem med sin läs- och skrivinlärning är det av stor betydelse att det finns 

rutiner på skolorna där alla elever genomför screeningar samt att det finns en efterföljande 

handlingsplan för specialpedagogiska insatser. Skolan behöver alltså ha en plan för hur den ska 

kunna sätta in rätt insatser efter att analyser av screeningar och tester är gjorda. Tidiga insatser 

är avgörande och med ett diagnostiserande arbetssätt finns möjlighet att snabbt kunna sätta in 

adekvata insatser för elever som riskerar att få läs- och skrivproblem (Herkner, 2011). 

Som snart nyutexaminerad speciallärare mot språk-, läs- och skrivutveckling har mitt intresse 

att undersöka skolors erfarenheter av och arbete med screeningar väckts. Med screeningar 

åsyftas i detta arbete språk-, läs- och skrivtester som genomförs på gruppnivå. Inom skolans 

värld har jag mött olika attityder till screeningar.  Lärares beskrivningar av betydelsen och 

behovet av att screena har skiljt sig åt. Några menar att de redan vet vilka elever som har läs- 

och skrivsvårigheter medan andra ser screeningar som ett värdefullt verktyg att utvärdera 

undervisningen och minska risken för att missa elever i behov av extra stöd i sin språk-, läs- 

och skrivutveckling. Jag har också hört lärare uttrycka att ”Alla dessa screeningar vi ska göra! 

De tar bara tid och inget händer ju sedan.”. Jag har därför valt att i mitt examensarbete 

genomföra en studie som söker svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av 

skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Min förhoppning 

är att denna studie ska kunna bidra med kunskap som kan vara värdefull i skolors arbete med 

att utveckla elevers språk-, läs- och skrivförmåga.   
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Syfte 

Syftet med min studie är att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av 

skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 

Frågeställningar 
Jag söker svar på följande frågor:   

❖ Hur beskrivs ändamålet med screeningar? 

❖ Hur ser skolans arbete med screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling 

ut? 

❖ Hur används resultaten av screeningarna? 
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Bakgrund 

I bakgrunden beskriver jag vad som formuleras i skollag, styrdokument och Skolverkets 

(2017a) lägesbedömning vad gäller elevers rätt till utbildning, stöd och en god språklig läs- och 

skrivutveckling. Jag lyfter vilka olika perspektiv som kan skönjas inom forskning på 

språkutveckling, innebörden av ett diagnostiserande arbetssätt, bedömningsstöd och 

screeningar. Jag ger också en beskrivning av barn och ungdomars språkliga utveckling. 

Skolans uppdrag 
Skollagen är tydlig vad gäller elevers rätt till stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt 

som möjligt utifrån var och ens unika förutsättningar. Kapitel 3 i Skollagen beskriver barns och 

elevers utveckling mot målen (SFS, 2010:800). Där står formulerat att: 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 

ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS, 2010:800).  

En förutsättning för att kunna möta varje elev där de befinner sig är att skolan hela tiden följer 

varje elevs kunskapsmässiga utveckling. När det föreligger risk att eleven inte kommer att 

uppnå kunskapskraven ska extra anpassningar eller särskilt stöd sättas in. I kapitel 3, § 5a, som 

träder i kraft 2018-06-29 beskrivs följande: 

5 a §/Träder i kraft I:2018-06-29/ Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett 

nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig 

skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 

att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd 

i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 

8 §. (SFS (2010:800).  

I grundskolans kursplaner för svenska och svenska som andraspråk beskrivs hur språket är 

människans främsta redskap för att kunna tänka, lära och kommunicera (Skolverket, 2017b). 

Det är via språket som människor utvecklar sin identitet, sina tankar, uttrycker känslor och får 

förståelse för hur andra människor kan känna och tänka. Ett rikt och varierat språk är av stor 

betydelse för att kunna förstå och fungera i ett samhälle med olika kulturer, livsåskådningar, 

generationer och språk. Syftet med undervisningen är att utveckla elevernas kunskaper i och 

om det svenska språket och att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

för att med tilltro till den egna förmågan kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för olika 

syften. Eleverna ska via undervisningen få möjlighet att utveckla språket till tänkande, 

kommunikation och lärande. Det handlar om en undervisning som utvecklar elevernas förmåga 

att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, att läsa och analysera skönlitteratur liksom 

texter för andra syften. Vidare ska skolan undervisa i förmågan att anpassa språket efter olika 

syften, mottagare och sammanhang, att använda olika språkliga strategier och att urskilja 

språkliga strukturer, följa språkliga normer och källkritiskt söka information från olika källor 

(Skolverket, 2017b). Språket är en förutsättning för att människan ska kunna delta fullt ut i 

samhället. 
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Skolverkets lägesbedömning 
Skolverket (2017a) beskriver i sin lägesbedömning för år 2017 att ett av fyra 

utvecklingsområden handlar om att skolan ska bli en skola som möter varje elev. Betydelsen av 

ett styrsystem som bidrar till att kompensera för elevers olika förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen betonas. Vidare beskrivs att elever idag presterar på en lägre nivå än vad de 

gjorde i de första mätningarna i Programme for International Student Assessment (PISA) och 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), även om den negativa trenden 

nu ser ut att ha brutits i flertalet ämnen. Lägesbedömningen visar att skolorna förvisso verkar 

upptäcka vilka elever som har svårigheter men att särskilt stöd allt för ofta dröjer eller uteblir. 

I lägesrapporten betonas att tidigt stöd har varit en prioriterad fråga i skolpolitiken under många 

år då tidigt stöd är mer verkningsfullt än det stöd som sätts in senare. Fler nationella prov är ett 

exempel på en konsekvens av denna skolpolitik. Men trots betydelsen av tidiga stödinsatser 

pekar Skolverkets statistik om åtgärdsprogram att andelen elever med åtgärdsprogram ökar i de 

senare åren av grundskolan. Orsaken till den ökande andelen åtgärdsprogram i de senare 

skolåren är inte klarlagd men skulle kunna bero på att behovet av stöd är större i de senare 

årskurserna, men det skulle också kunna bero på att skolorna inte upptäcker elever i behov av 

särskilt stöd eller avvaktar med stödinsatser trots att skolan känner till behovet. Skolverket 

markerar vikten av att stödbehov upptäcks tidigt och att insatser skyndsamt sätts in. Det är 

huvudmännens och rektorernas uppgift att säkerställa att stödinsatser sätts in skyndsamt och att 

insatserna är effektiva. Att inte tillgodose elevers behov av särskilt stöd kan leda till stora 

konsekvenser för elevers möjlighet till vidare studier och arbete. I undersökningen Attityder till 

skolan 2015 genomförd av Skolverket (2016) uttrycker en stor majoritet av lärarna att de har 

den kunskap och kompetens som krävs för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. 

Undersökningen visade också att ju fler yrkesverksamma år lärare hade desto säkrare var de på 

sin förmåga att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Men samtidigt pekar Skolverkets 

lägesbedömning på studier som visar på brister i skolans förmåga att upptäcka elever i behov 

av särskilt stöd (Skolverket, 2017a).  

Perspektivens betydelse för språkundervisningen 
Traditionellt har skolan haft ett övervägande individbetonat perspektiv. Konsekvensen har blivit 

att undervisningen fokuserat på ett tekniskt grammatiskt arbete där endast en liten del fokuserat 

på läsande och skrivande i en social kontext (Liberg, 2006). De senaste årtiondena har dock 

sociologiskt baserade forskningsinriktningar vunnit kraft. Dessa har betonat betydelsen av 

samspelet mellan ut- och inlärande och den kultur man lever i som utgångspunkt för individens 

lärande (Bjar & Liberg, 2010). Språk-, läs- och skrivundervisning kan beskrivas utifrån 

utvecklingsperspektivet, det funktionella synsättet och det ideologiska synsättet. 

Utvecklingsperspektivet fokuserar framför allt på kognitiva och fonologiska perspektiv på 

språk-, läs- och skrivutveckling. Detta perspektiv på språkinlärning tar sin utgångspunkt i 

grammatiska förmågor som fonologisk medvetenhet, avkodning och stavning. Ett rent 

individualpsykologiskt synsätt medför att elevens språkinlärning huvudsakligen sker 

individuellt, utan att ta hänsyn till innehåll, elevers intressen, kontext eller sociala samspel 

(Liberg, 2006). Att enbart ta hänsyn till utvecklingsperspektivet och undervisa rent tekniskt, där 

läsning och skrivning lärs ut som isolerade färdigheter utan meningsskapande och syfte, skulle 

innebära uppenbara risker för elevers möjlighet att utvecklas till goda läsare. Språk-, läs- och 

skrivundervisning behöver ge eleverna den viktiga fonologiska medvetenheten och samtidigt 

ta hänsyn till både funktionellt och sociokulturellt synsätt. Genom att kunna variera 

undervisningen och möta upp med en mängd olika metoder ges eleven helt andra förutsättningar 
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att lyckas i sin språk- läs- och skrivutveckling. Med ett funktionellt synsätt tar undervisningen 

hänsyn till elevens förkunskaper och intressen och stor betydelse läggs vid att eleverna förstår 

syftet med att lära sig läsa och skriva (Liberg, 2006). Eleverna ses som medskapare av den 

skriftspråkliga världen, fokus läggs på elevernas egna texter, textgenrer, textsamtal och 

reflektioner. Den sociala och kulturella kontexten är betydelsefull och språket har en social och 

tydlig funktion (Liberg, 2010). Stödstrukturer som förförståelse, anpassade texter, modellering 

liksom samtal och reflektion kring läsandet som både praktik och innehåll i relation till 

elevernas livsvärld och egna erfarenheter är av stor betydelse i undervisningen (Rose, 2005). 

Det ideologiska synsättet tar hänsyn till ideologier, makt och politik och i interaktion med 

omvärlden kan eleverna utveckla en förståelse för både sin egen och andras upplevelser, historia 

och traditioner (Ivanic, 2004). Barns språkutveckling är alltså beroende av både barnets 

biologiska förutsättningar att bearbeta information och av mötet med omgivningens språkbruk 

och kommunikationsmönster (Strömqvist, 2010). Därmed måste skolans arbete ta hänsyn till 

flera olika perspektiv i arbetet med barns språk- läs- och skrivutveckling. Bjar och Liberg 

(2010) menar att all forskning, oavsett perspektiv, har funnit något betydelsefullt i olika vägar 

in i språkandets, läsandets och skrivandets värld, där alla kan vara till stöd i elevens språkliga 

utveckling. 

Bjar (2011) för en diskussion kring skillnaden på kvantitativa och kvalitativa metoder och tester 

i språk-, läs- och skrivundervisningen. Kvantitativ utvärdering beskrivs som summativa tester 

vilka genomförs i efterhand för att få ett mått på elevers prestationer. I screeningsammanhang 

är dessa tester ofta standardiserade och normerade, vilket innebär att de är framtagna och 

utvärderade på ett stort antal elever för att sedan kunna jämföra testresultat mot normeringen. 

Bååth (2016) beskriver hur summativa bedömningar görs för att se huruvida uppsatta mål har 

nåtts. Denna form av bedömningar blir sällan framåtsyftande och integrerade i undervisningen 

med syfte att stödja och kontinuerligt underlätta elevers lärande (Bååth, 2016). I motsats till 

summativ utvärdering handlar formativ utvärdering om reflektion och att följa elevens 

utveckling genom att synliggöra målet, var eleven befinner sig och hur eleven ska kunna ta sig 

till målet.  Då screeningar inom språk-, läs- och skrivutveckling i hög grad är kvantitativa med 

ett kognitivt och fonologiskt utvecklingsperspektiv kommer min bakgrund och 

forskningsöversikt att få en tyngdpunkt i detta perspektiv. 

Inom specialpedagogiken finns två dominerande perspektiv, det kategoriska och det relationella 

(Persson, 2007). Den specialpedagogiska traditionen utmärks på samma sätt som språk-, läs- 

och skrivundervisning av ett individbetonat perspektiv, det kategoriska perspektivet, där elevers 

svårigheter främst ses som en konsekvens av elevens egenskaper och kognitiva förutsättningar. 

Eleven är bärare av problemet. På senare tid har det relationella perspektivet fått allt större 

utrymme och med detta perspektiv ses elevers svårigheter med att uppfylla skolans krav istället 

som relaterade till den omgivande miljön, det vill säga skolans organisation och arbetssätt. 

Dessa båda perspektiv utgör en dikotomi och kan fungera som ett verktyg för att bättre förstå 

och urskilja olika aspekter av ett fenomen (Persson, 2007).   

Ett diagnostiserande arbetssätt 
Att ha ett diagnostiskt arbetssätt handlar om att som pedagog övervaka elevernas progression 

och utveckling i det dagliga språkandet, läsandet och skrivandet ute i klasserna. Bååth (2016) 

för en diskussion kring att ordet diagnos ofta sammankopplas med sjukdomar. Ordets 

ursprungliga betydelse kommer från grekiskans dia som betyder genom och gnosis som betyder 

vetande. Bååth (2016) menar att med betydelsen genom vetande kan ordet diagnos förklaras 

med att förståelse nås genom vetande och att denna förståelse ger oss möjligheter att förändra 
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och därmed motverka negativa effekter. Lärare med ett diagnostiskt förhållningssätt kan erbjuda 

effektiv undervisning till eleverna genom att vara nyfikna och aktiva och välja 

undervisningsstrategier, material och resursanvändning utifrån detta genom vetande. Med ett 

diagnostiserande arbetssätt kan den kontinuerliga bedömningen ge ett betydelsefullt underlag 

för analys och utvärdering av både undervisningen och enskilda elevers läs- och 

skrivutveckling.  Herkner (2011) betonar att med ett diagnostiserande arbetssätt finns möjlighet 

att snabbt kunna sätta in adekvata insatser för elever som riskerar att få läs- och skrivproblem. 

Vidare menar Herkner (2011) att utan ett diagnostiserande arbetssätt finns en risk att lärare med 

otillräcklig kompetens i läs- och skrivundervisning kan missa elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

Screeningar, kartläggnings- och bedömningsmaterial 
Ett screeningmaterial har, enligt Roe (2014), som syfte att ge läraren en bild av klassens och 

enskilda elevers språk-, läs- och skrivförmåga. Ett screeningmaterial kan fungera som ett 

pedagogiskt verktyg för att se om undervisningen har haft önskad effekt och att eleverna har 

lärt sig det som var tänkt. Därmed kan screeningresultat användas som ett stöd i planeringen av 

fortsatt undervisning samtidigt som enskilda elevers behov av stöd eller extra stimulans också 

synliggörs. Med hjälp av screeningar kan elever med låga resultat både uppmärksammas och 

följas upp i den fortsatta språk-, läs- och skrivutvecklingen. Det är dock viktigt att de 

screeningar som används är tillförlitliga, det vill säga är standardiserade, kan påvisa reliabilitet 

och validitet samt har normer att jämföra med. Roe (2014) betonar att screening eller andra 

läsprov på elevers språk-, läs- och skrivutveckling bör vara en naturlig del av undervisningen 

för att kunna synliggöra vad eleverna faktiskt kan och vad de behöver hjälp med i den fortsatta 

läs- och skrivutvecklingen. Roe (2014) betonar dock att den starkaste kritiken mot tester och 

screeningar berör risken för en överdriven användning och överdriven tilltro till resultaten. Det 

är angeläget att vara uppmärksam på vad ett enskilt test egentligen mäter. Vid tolkning och 

analys av en screening behöver hänsyn tas till att språk-, läs- och skrivförmåga är en 

komplicerad kognitiv process som förutom tekniska färdigheter också är nära sammankopplat 

med motivation, tidigare kunskaper, intelligens och språklig bakgrund. Screeningar kan dock 

fungera som ett viktigt komplement till den samlade bedömningen av elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling och kan också ge en bild av elevprestationer utifrån ett jämförande perspektiv. 

(Roe, 2014).  

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014), har i en systematisk litteraturöversikt 

granskat det vetenskapliga underlaget för metoder att förutsäga, upptäcka och utreda läs- och 

skrivsvårigheter typiska för dyslexi hos barn och unga. SBU (2014) utvärderade också vilka 

insatser som har vetenskapligt stöd. Tillgängliga svenska tester med avseende att upptäcka och 

utreda dyslexi hos barn och unga inventerades. En av slutsatserna är att det i Sverige används 

drygt 50 olika tester men att inget av testerna är vetenskapligt utvärderat. Kriteriet för att ses 

som vetenskapligt utvärderat var att testet skulle vara utvärderat i någon studie som publicerats 

i en vetenskaplig artikel, vilket alltså inget av testerna var. Det poängteras dock i 

litteraturöversikten att detta inte innebär att testerna per automatik saknar reliabilitet och 

validitet. Litteraturöversikten innehåller en sammanställning av aktuella svenska tester som har 

bedömts utifrån reliabilitet och validitet och kan fungera som ett gott stöd i valet av 

screeningmaterial till skolor. Ytterligare slutsatser i SBU:s litteraturöversikt var att det finns 

tester som kan förutsäga specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, redan före barnet har fått 

en formell läs- och skrivundervisning (SBU, 2014). Indikatorer är brister i fonologisk 

medvetenhet, bokstavskännedom och snabb automatiserad benämningsförmåga av familjära 
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symboler, siffror och bokstäver (Rapid Automatic Naming, RAN). Vidare beskrivs att barn med 

dyslektiska läs- och skrivsvårigheter kommer att förbättra sin läsförmåga, stavning, 

läsförståelse, läshastighet och fonologiska medvetenhet om de får strukturerad träning i 

kopplingen mellan fonem och grafem. Det fann dock inga vetenskapliga bevis för effekten av 

andra former av läs- och skrivträning då övriga metoder inte var tillräckligt utvärderade. 

I radioprogrammet Vetandets värld (Löv & Andersson, 2018, 16 mars) diskuterades en ny 

metod där artificiell intelligens, AI, kan upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av snabba 

och effektiva digitala screeningar som läser elevens ögonrörelser kan screening och en digital 

analys fås på ett par minuter. Detta kan jämföras med vissa manuella screeningar som kan ta 

upp till en halv dag per elev att genomföra och analysera. I Stockholms stad har den nya 

tekniken att upptäcka läs- och skrivsvårigheter genom AI börjat användas under 2018. Rektor, 

specialpedagog och lärare som intervjuas i radioprogrammet ser stora möjligheter och vinster 

med detta tidseffektiva sätt att screena elevers läs- och skrivförmåga. Det beskrivs att 

tidsvinsten är stor och att det dessutom skapas lämpliga övningar och eleven kan omgående 

börja träna sin läs- och skrivförmåga. En av forskarna bakom det digitala testet, Mattias Nilsson 

Benfatto, intervjuas i radioprogrammet och han förklarar att metodiken bygger på att genom att 

mäta ögonrörelser vid läsning avspeglas de kognitiva och språkliga processer som pågår när 

man läser. Informationen om ögonrörelserna analyseras sedan med hjälp av AI. Denna AI 

baseras på 30 års forskning om läsförmåga och tusentals inspelningar av ögonrörelser vid 

läsning. Löv och Andersson (2018) avslutar inslaget genom att betona att de tror att digitala 

screeningar och AI med största sannolikhet kommer att bli allt vanligare i framtiden då det kan 

spara värdefull tid som lärarna istället kan ägna till elevernas undervisning. 

Barns språkliga utveckling 
Barns språkliga utveckling formas i både ett kognitivt och sociokulturellt sammanhang 

(Strömqvist, 2010). Talspråk, skriftspråk och teckenspråk utvecklas genom barnets biologiska 

förutsättningar att processa information i samspel med det kommunikationsmönster och 

språkande som barnet möter i sin omgivning. Redan som spädbarn studerar barnet 

omgivningens ansiktsuttryck och munnar när de hör olika språkljud, fonem. Man kan säga att 

barnet sparar olika minnesrepresentationer av fonetiska händelser i omgivningen (Strömqvist, 

2010). Fonem brukar definieras som språkets minsta betydelseskiljande enhet och alfabetisk 

skrift kan beskrivas som en avbildning av ord i en följd av språkljud. En fungerande läsinlärning 

bygger på att barnet kan känna igen och hitta de olika ljud som det aktuella språkets stavelser 

består av. I undervisningen handlar det om att kunna förmedla den alfabetiska principen som 

står för idén att kunna föreställa sig att det talade ordet kan betraktas och representeras som en 

serie av fonem (Olofsson, 2009.) Att bli fonologiskt medveten och att utveckla sin språk-, läs- 

och skrivförmåga är en komplicerad process (Bjar, 2010). Det krävs mycket lek med rim och 

att träna på att segmentera ord i stavelser och omvänt sammanfoga stavelser till ord, syntes.  

Det primära syftet i den tidiga läs- och skrivundervisningen är alltså att eleverna ska lära sig att 

avkoda bokstäver och koppla samman dem med språkljud vid läsning. Eleverna behöver också 

kunna segmentera ord i språkljud när de ska stava och skriva ord (SBU, 2014). Uttrycket att 

knäcka läskoden handlar om att barnet förstår att det talade språket kan symboliseras av text 

och att det talade ordet kan delas upp i mindre delar, fonem. Först när barnet kan hantera 

kopplingen mellan grafem (bokstäver) och fonem, och bokstäverna kan översättas till språkljud 

kan barnet börja närma sig en läsförståelse (Herrlin & Frank, 2016). Nästa stadie i 

läsutvecklingen är det ortografisk-morfemiska stadiet då barnet efter upprepad ljudning av ett 

och samma ord har lagrat ordets ortografiska struktur i sitt inre lexikon (Frank & Herrlin, 2016). 
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Denna ortografiska bild handlar egentligen om en blixtsnabb analys av bokstäverna och dess 

ordningsföljd. I denna analysprocess har ordets morfem, ”minsta språkliga enhet med 

innehållsmässig och grammatisk funktion” en viktig funktion (Frank & Herrlin, 2016, s.62).  

När barnet inte längre behöver ljuda sig fram till varje ord och ordavkodningen i det ortografisk-

morfemiska stadiet är snabb och säker har barnet uppnått en automatiserad avkodning. Vid nya 

och okända ord kan den fonologiska läsningen behövas men för övrigt är avkodningen 

automatiserad och barnet kan istället fokusera på textens innehåll. Fokus kan nu läggas på 

läsförståelseprocessen istället för den tekniska avkodningen, eleven kan fokusera på tolkning 

av ords betydelser, av textens grammatik och textens mening, syfte och sammanhang (Myrberg, 

2007). Här är storleken på elevens ordförråd avgörande för en god läsförståelse. Myrberg (2007) 

liknar den fonologiska förmågan vid en inlärningsmaskin som möjliggör avkodning av ord och 

inlagring av nya ord i elevens ordförråd. Den fonologiska medvetenheten innefattar bland annat 

att med hjälp av arbetsminnet ha förmågan att minnas det man precis har läst samt 

ordmobilisering att hitta ord i sitt inre lexikon. Barn med fonologiska svårigheter kan ibland 

bygga upp ett ordförråd genom ordbilder som är tillräckligt stort för att hantera de texter de 

möter under år 1–3. Uttrycket the 4th grade slump syftar på fenomenet att elever som under 

skolår 1-3 inte bedömts ha läs- och skrivsvårigheter plötsligt visar på svårigheter då de möter 

längre och mer komplicerade texter i år 4-6 (Herkner, 2011; Myrberg, 2007).  

Myrberg (2007) betonar att läs- och skrivsvårigheter kan ha flera orsaker som dyslexi, språkliga 

brister i uppväxtmiljön, koncentrationssvårigheter eller pedagogiska brister relaterat till läs- och 

skrivundervisningen i skolan. Hos elever med koncentrationssvårigheter handlar det ofta om ett 

svagt arbetsminne som påverkar förståelseprocessen, förmågan att ta till sig instruktioner och 

upprätthålla fokus på uppgifter. Detta leder i sin tur till att automatiseringen av den 

grundläggande avkodningen blir försenad och när kraven ökar i år 4 måste eleven använda allt 

större del av arbetsminnet till en krävande avkodning vilket gör att för lite arbetsminne finns 

kvar till den viktiga inferensläsningen (Myrberg, 2007; Herkner, 2011). Läs- och 

skrivsvårigheter som beror på koncentrationssvårigheter rör sig alltså om ett svagt arbetsminne 

som påverkar avkodning, ordförråd och läsförståelse. När läs- och skrivsvårigheter är av 

dyslektisk karaktär kan de kopplas till fonologiska svårigheter medan läs- och skrivsvårigheter 

på grund av språkstörning handlar om förståelsesvårigheter och svårigheter med att göra sig 

förstådd beroende på svag syntaktisk och semantisk förmåga (Myrberg, 2007). Syntaktisk 

förmåga handlar om en förståelse av språkets grammatiska uppbyggnad och den semantiska 

förmågan kan beskrivas som en förståelse av det språkliga innehållet och betydelsen av ord, 

fraser och satser.  

Inom språk-, läs- och skrivutveckling är forskare enade om att det är de fonologiska 

svårigheterna som är huvudproblemet för barn med dyslexi. Barn som får träna på kopplingen 

mellan språkljud och bokstäver (fonem och grafem) på ett systematiskt sätt blir bättre på att 

uppmärksamma den ljudmässiga uppbyggnaden av språket, den fonologiska medvetenheten, 

och kommer därmed att utveckla och förbättra sin läsning, läshastighet, stavning och 

läsförståelse (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Vanligt är dock att 

flera orsaker samspelar och kan också förstärka varandra. Koncentrationssvårigheter och 

fonologiska svårigheter hänger till exempel ofta ihop och det är en utmaning att kunna utläsa 

vari svårigheterna har sitt ursprung för att kunna sätta in rätt stöd och rätt pedagogiska insatser 

(Myrberg, 2007). 
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Forskningsöversikt 

Här följer en presentation av aktuell forskning jag funnit speciellt intressant utifrån studiens 

syfte att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av skolans användning 

av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Jag är medveten om att jag har riktat 

min blick mot forskning kring screeningar och effekten av efterföljande insatser. Då screeningar 

inom språk-, läs- och skrivutveckling i hög grad är kvantitativa och har ett 

utvecklingsperspektiv kom flertalet av de forskningsartiklar jag presenterar att ha detta fokus. 

Jag lyfter forskning kring olika läs- och skrivinsatser och de nationella proven i år 3. Vidare 

lyfter jag betydelsen av kunskap inom skriftspråksutveckling, konsekvenser av läs- och 

skrivsvårigheter och forskning om testers tillförlitlighet och giltighet. Forskningsöversikten 

avslutas med en summering. 

Läs- och skrivinsatser 
Att läs- och skrivinsatser kan ge goda och bestående resultat har flera forskare kunnat påvisa. 

Bland andra Kjeldsen, Kärnä, Niemi, Olofsson och Witting (2014) som genomfört en 

longitudinell studie av läsutveckling. I studien undersöks läsutvecklingen från starten i 

förskoleklass till slutet av år 9. Hälften av deltagarna fick undervisning i fonologisk 

medvetenhet under året i förskoleklass. Fokus i studien låg i år 3 och 6 på avkodning och i år 9 

på läsförståelse. Studiens frågeställning var huruvida vinsterna i avkodningen bibehålls från år 

3 och sedan sträcker sig till läsförståelse i år 9.  Kunskapen om fonologisk medvetenhet hade 

vid tidpunkten för insatsen år 1997–1998 genomsyrat förskolan vilket gör det troligt att även 

kontrollgruppen kom i kontakt med träning i fonologisk medvetenhet. Trots detta visade 

effekterna av insatsen i form av träningsprogram i fonologisk medvetenhet att testgruppen 

presterade signifikant bättre på avkodningen i år 3 och skillnader mot kontrollgruppen syntes 

även i år 6. Testeleverna presterade även bättre i läsförståelse i år 9. Studien gav alltså empiriska 

resultat för sambandet mellan tidig träning i fonologisk medvetenhet och utveckling i 

ordavkodning och på sikt läsförståelse (Kjeldsen et al., 2014).  

I en annan studie har Wolff (2014) undersökt huruvida fonologisk medvetenhet kan förutspå 

läshastighet, läsförståelse och stavning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Studien 

undersökte också om det finns ett samband mellan RAN och läsförmåga liksom möjligheten att 

stärka RAN genom insatser. Den longitudinella läsinsatsstudien genomfördes bland 9-åriga 

elever med läs- och skrivsvårigheter.  Insatserna omfattade tre huvudsakliga delar; träning av 

fonem, läsförståelsestrategier och läshastighet. Resultatet bidrar till stödet för synsättet att både 

fonologisk medvetenhet och RAN oberoende av varandra påverkar den tidiga läsinlärningen 

och att båda är möjliga att utveckla och stärka genom träning. Wolff (2016) poängterar att det 

bland forskare råder samförstånd i att barn med bristfälliga fonologiska färdigheter får läs- och 

skrivsvårigheter. Därmed är det av stor betydelse att elever med läs- och skrivsvårigheter får 

möjlighet till riktade insatser, speciellt på kopplingen mellan fonem och grafem för att öka den 

fonologiska medvetenheten (Wolff, 2016; SBU, 2014). Vidare belyser Wolff (2016) vikten av 

att genomföra tidiga och intensiva insatser för att öka den fonologiska medvetenheten. 

Effektivast är om dessa insatser äger rum redan innan den formella läs- och skrivundervisningen 

tar fart, hellre än att vänta tills barnen är äldre, då en stor majoritet av de elever som påvisar 

läs- och skrivsvårigheter i de tidiga skolåren inte kommer att komma ifatt sina skolkamrater i 

de senare skolåren. Wolffs (2016) studie visade huvudsakligen att elever med 

avkodningssvårigheter som deltog i studiens läsinsats under skolår 3 fortfarande presterade 



10 

 

bättre vad gäller ordavkodningen 5 år senare jämfört med kontrollgruppen som inte genomgick 

läsinsatsen. Tidigare studie av Wolff (2011) hade visat att testgruppen presterade signifikant 

bättre än kontrollgruppen på stavning, läshastighet, läsförståelse och fonemisk medvetenhet vid 

mätningar omedelbart efter läsinsatsen och hade kvarstående effekter ett år senare. Vid 

uppföljningen 5 år efter läsinsatsen kunde endast signifikanta skillnader fortfarande påvisas på 

ordavkodningen, men uppföljningen kunde också påvisa att de elever som hade störst 

avkodningssvårigheter var de som hade mest att vinna av läsinsatsen (Wolff, 2016). Studiens 

läsinsats bestod av 12 veckors daglig träning à 40 minuter per tillfälle. Eleverna fick en-till-en-

undervisning i framför allt fonem-grafem-koppling men också läshastighet och läsförståelse. 

Wolff (2016) belyser också det faktum att den svenska skolans formella läsundervisning 

fokuserar mycket på fonem-grafem-kopplingen i år 1 medan en typisk undervisning i år 3, såväl 

i ordinarie undervisning som i undervisning riktad till elever i behov av särskilt stöd, fokuserar 

på läsförståelse, textgenrer och stavningsregler snarare än att fortsatt träna på fonem-grafem-

kopplingen. Detta faktum är viktigt att reflektera över då elever som ännu inte automatiserat 

avkodningen behöver få träning i fonem-grafem-koppling under längre tid. 

I en studie har McPhillips och Shevlin (2009) undersökt och utvärderat de särskilda stödinsatser 

som sätts in för elever med dyslexi i tre olika skolformer, lässkolor, speciella läsgrupper och 

generellt stöd i ordinarie undervisning. Resultatet visar att liknande undervisningsmetoder 

används i alla tre skolformerna, i ordinarie verksamhet såväl som i de särskilda 

undervisningssammanhangen. Bilden som framträder från samtliga tre skolmodeller är ett 

tillvägagångssätt som utgår från bottom-up-metoden, dvs läsningen går från delarna till 

helheten genom att utgå från bokstävernas koppling till språkljud. Det finns ett starkt fokus på 

fonetik, stavning och framför allt ordigenkänning. Resultat visar att lärare behöver ha kunskap 

om en mängd olika läsutvecklingsstrategier och insatser för att kunna matcha dessa med elevens 

behov, utveckling och individuella styrkor. McPhillips och Shevlin (2009) menar att elever med 

dyslexi inte behöver annorlunda undervisningsmetoder utan snarare en mer försiktig och ett 

mer intensivt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Vad som framkommer är dock att bristen på 

tid till samarbete mellan lärare och speciallärare är ett allvarligt hinder för ett effektivt stöd till 

dessa elever. Likaså visar studien att otillräcklig undervisningstid och varaktighet av lärarstöd 

för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter är ett problem. Dessa strukturella och 

organisatoriska hinder undergräver de intensiva och fokuserade stödinsatser elever med läs- och 

skrivsvårigheter så väl behöver. Trots att liknande metoder används i alla tre skolmodellerna 

visar studien tydligt att undervisningen är mer intensiv och mer fokuserad på barnets 

individuella styrkor och behov i specialundervisningen på specialskolorna och i de speciella 

undervisningsgrupperna. Där råder också högre förväntningar från lärarna som matchas med 

vårdnadshavarnas höga förväntningar och betydande delaktighet i deras barns utbildning.  Detta 

är viktiga faktorer för dessa elever. Specialskolorna och de speciella undervisningsgrupperna 

har också en högre varaktighet i undervisningstiden.  Studien visar att det inte finns någon 

tvekan om att dessa faktorer erbjuder en ram för effektiv läs- och skrivundervisning för alla 

elever, inte bara barnet med dyslexi. Slutsatsen blir därmed att den ordinarie undervisningen 

behöver se över hur de kan organisera en undervisning med högre intensitet och varaktighet i 

insatser, högre förväntningar, utökat samarbete med vårdnadshavare och som bättre möter upp 

elever utifrån deras styrkor och behov. 

Snowling (2013) lyfter att det under flera år betonats ett behov av tidig upptäckt och tidiga 

insatser för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter. Insatser behöver sättas in tidigt för att 

förhindra en nedåtgående spiral av minskad självkänsla och motivation hos eleven. Snowling 
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(2013) lyfter hur de senaste årens betoning av behovet av tidiga insatser lett till att mycket 

forskning riktats mot att hitta metoder för att kunna förutspå kommande språk-, läs- och 

skrivsvårigheter. I Snowlings (2013) studie påvisas samtidigt att lärarna genom fortlöpande 

observationer i den dagliga verksamheten kunde skapa sig en god bild av elevernas språkliga 

utveckling, medan screeningar ofta är både dyra och tidskrävande. Vidare beskriver Snowling 

(2013) att många insatser är för korta och därmed inte tar hänsyn till det faktiska behovet hos 

elever med dyslexi. Det finns därför ett brådskande behov av att utvärdera hur undervisningen 

för elever med språk- läs- och skrivsvårigheter organiseras. 

Kunskap om skriftspråksutveckling 
Alatalo (2012) har i en studie undersökt lärares möjligheter och hinder att genomföra skicklig 

läs- och skrivundervisning. Definitionen skicklig läs- och skrivundervisning innebär att med 

precision kunna identifiera var eleven befinner sig i sin språkliga utveckling och kunna hjälpa 

eleven att utveckla en god läsförmåga. Definitionen innefattade också förmågan att identifiera 

svårigheter och förmågan att sätta in rätt insatser som hjälper i den fortsatta läs- och 

skrivinlärningen. Studien visade att flertalet av lärarna inte var vana vid att reflektera över 

elevers läsutveckling och att de också hade svårt att systematiskt beskriva frågor som rörde den 

dagliga läs- och skrivundervisningen. Alatalo (2012) beskriver detta som bekymmersamt då 

förmågan att identifiera svårigheter och tidigt sätta in förebyggande insatser är avgörande för 

elevers fortsatta läs- och skrivutveckling. En stor del av de lärare, speciallärare och 

specialpedagoger som ingick i studien visade sig sakna delar av de grundläggande kunskaper 

som anses krävas för att ha förmågan att upptäcka och framgångsrikt undervisa elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Till dessa grundläggande kunskaper räknas kunskaper om skillnader 

mellan tal- och skriftspråk, språkets struktur och framförallt kunskap om de svenska 

stavningsreglerna. Likaså kunskap om läsinlärningens processer. Alatalo (2012) betonar i sin 

studie betydelsen av dessa kunskaper för att på bästa sätt kunna utveckla elevers läs- och 

skrivförmåga. Alatalo (2014, s.56) hävdar i en artikel att en bidragande orsak till att lärare, 

speciellt de som utbildats de senaste årtiondena, uppvisar ovana till bland annat reflektion över 

elevers läsutveckling kan vara lärarutbildningens ”alltför ensidiga fokusering på 

interaktivistiska förhållningssätt till lärande”. Alatalo (2014) menar att allt sedan det 

sociokulturella perspektivet blivit det dominerande perspektivet i läroplaner och undervisning 

har fokus flyttats från hur barn rent tekniskt lär sig att läsa till att istället fokusera på betydelsen 

av samspel, interaktion och meningsfullhet i undervisningen. Den tidigare metodiska 

läsundervisningen kom att ses som gammalmodig och förlegad och fokus hamnade istället på 

att skapa den viktiga inspirerande lärmiljön som premierade språkande i meningsfullt samspel. 

Specialundervisning för elever med svårigheter i avkodning och läsflyt var inte längre självklart 

utan åtgärder kunde istället hamna på att utveckla den språkliga lärmiljön i klassrummet. 

Alatalo (2014) menar att detta holistiska lärperspektiv inte alltid är tillräckligt och betonar att 

det finns mycket forskning som visar på nödvändigheten av att elever får individuell 

specialundervisning på läsprocessens olika delar för att kunna utveckla en god läsförmåga.  

Alatalo (2014) anser att forskning med ett sociokulturellt perspektiv missat att ta hänsyn till hur 

barn rent tekniskt lär sig att läsa. Kunskap om detta tekniska läsande innefattar bland annat 

kunskap om hur bokstäver omvandlas till språkljud, hur lekläsande övergår till alfabetiskt-

fonologiskt läsande och kunskap om vilken stöttning barn behöver för att kunna utveckla läsflyt 

och läsförståelse samt vilket stöd elever med läs- och skrivsvårigheter behöver. Det 

sociokulturella perspektivet med fokus på interaktion och miljö har enligt Alatalo (2014) fått 

en allt för dominerande ställning i definitionen av god läsundervisning. Som en följd av detta 
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menar Alatalo (2014) att lärare med utbildning från de senaste årtiondena inte fått med sig 

tillräckliga baskunskaper om barns läsinlärning. Därmed blir det svårare för dessa lärare att 

identifiera var i sin läsutveckling barnet befinner sig liksom svårare att stötta elever som riskerar 

att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Lärare behöver veta vad, hur och varför barn och elever 

lär sig. Alatalo (2017) gör år 2017 en ny studie där förskoleklasslärare fick ingå i ett 

kompetensutvecklingsprojekt som syftade till ökade ämneskunskaper inom barns 

skriftspråksutveckling. Projektet kombinerades med praktiska bedömningsaktiviteter och 

reflektion. Lärarna fick sedan beskriva vilket meningsskapande som sker i samband med 

bedömning av barns skriftspråkliga utveckling. Studien visar en bild av hur tidigare kunskap 

och erfarenheter omvärderas och används tillsammans med ny kunskap och nya erfarenheter. 

Lärarna i studien beskriver relativt samstämmigt hur deras nya kunskap och upptäckten av vilka 

elever som knäckt den alfabetiska koden gav dem en ny och viktig dimension till den 

pedagogiska praktiken. Samtidigt uttrycks vissa uppfattningar om att förskoleklassen främsta 

uppgift är att arbeta med barnens sociala utveckling. Studien visar hur nya kunskaper gör det 

möjligt för lärarna att i den dagliga leken och interaktionen följa, uppmärksamma och stimulera 

elevernas utveckling som textdeltagare, textanvändare och kritiska läsare. Alatalo (2017) 

poängterar att ytterligare studier behövs för att öka kunskapen om hur ämneskunskaper inom 

språk-, läs- och skrivutveckling kan stärka pedagogiken i förskoleklass i enlighet med vad 

styrdokumenten (Skolverket, 2017b) uttrycker om planering, utvärdering och undervisning 

utifrån varje elevs kunskapsutveckling. Lärare med kunskap att identifiera och tolka elevernas 

skriftspråkliga utveckling kan skapa en bild av vilka förmågor eleven har utvecklat och vilken 

den proximala utvecklingszonen är, det vill säga hur de utifrån elevens aktuella kunskap ska 

kunna stimulera och stötta till vidare lärande. Alatalo (2017) betonar att det inte räcker med en 

skriftspråksstimulerande miljö utan trycker på betydelsen av lärarens kunskap om 

skriftspråksutveckling samt lärarens uppmuntran, instruktion och återkoppling i lärandet. 

Även andra forskare lyfter behovet av gedigna kunskaper inom språk-, läs- och skrivutveckling 

för att med goda resultat kunna möta elevernas behov. Moats (2014) menar att för majoriteten 

av elever med inlärningssvårigheter bottnar svårigheterna i läs- och skrivsvårigheter. Moats 

(2014) hävdar att lärarutbildningarna inte ger sina lärarstudenter tillräckliga kunskaper inom 

språk-, läs- och skrivutveckling och att det finns ett ideologiskt motstånd mot att arbeta med 

explicita systematiska metoder i läs- och skrivundervisningen. Moats (2014) betonar att 

undervisning i läs- och skrivförmåga är en komplex uppgift och att lärare ofta känner sig 

oförberedda att möta elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. Lärarutbildningarna behöver lära 

ut kunskaper inom språk-, läs- och skrivpsykologi, språkstruktur, vetenskapliga begrepp inom 

läsinlärning, vetenskapliga teorier om individuella skillnader i inlärning samt kunskap om läs- 

och skrivmetoder. 

Konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter 
Blachman et al. (2014) lyfter i sin studie de konsekvenser läs- och skrivsvårigheter får för den 

enskilda individen såväl som för samhället när elever lämnar skolan utan att ha utvecklat en 

fullgod språk-, läs- och skrivförmåga. Vidare pekar de på den omfattande bevisning som finns 

för att tidiga läs- och skrivsvårigheter kommer att följa många elever in i vuxenlivet och att 

tidiga läs- och skrivinsatser har stor betydelse för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 

Blachman et al. (2014) har i en longitudinell uppföljningsstudie följt upp effekterna av en 

läsinsats genomförd i skolår 3 med uppföljning tio år senare. Resultatet visar att det är i de 

yngre åldrarna som läs- och skrivinsatser ger bäst resultat och också en accelererande effekt på 

den kommande läs- och skrivutvecklingen. Blachman et al. (2014) hävdar att det däremot är en 
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framtida utmaning att kunna hitta insatser som ger positiva spiraler i läs- och skrivutvecklingen 

om insatserna inte sätts in förrän på mellan- eller högstadiet. Där kommer insatserna mer att bli 

av bestående karaktär, det vill säga, eleven kommer att behöva fortlöpande stöd i sina läs- och 

skrivsvårigheter.  Insatser i senare åldrar liknas vid insulinbehandling, det ger inte det bestående 

skydd mot ytterligare läs- och skrivsvårigheter som tidiga insatser i den begynnande läs- och 

skrivinlärningen för elever med risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter kan ge (Blachman et 

al., 2014). 

Testers tillförlitlighet och giltighet 
År 2009 infördes nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för år 3 med syfte att 

så allsidigt som möjligt pröva elevers förmåga i ämnet och för att relativt tidigt identifiera läs- 

och skrivsvårigheter hos elever i år 3. Herkner, Westling Allodi och Olofsson (2014) visar dock 

i sin studie att trots att nationella prov introducerades i år 3 för att identifiera läs- och 

skrivsvårigheter visar resultatet i studien att ungefär tre fjärdedelar av eleverna med svag 

ordavkodningsförmåga kan förbli oidentifierade i de nationella proven i svenska. Endast en 

fjärdedel av eleverna i behov av extra stöd i sin läsutveckling identifierades i de nationella 

proven. Nationella proven i år 3 misslyckas alltså med att identifiera om den fonologiska 

ordavkodningen är på en åldersadekvat nivå för en elev i år 3. Detta kan innebära negativa 

konsekvenser för eleverna, inte minst i år 4 då problemen kan öka när texter blir mer avancerade 

och det ställs högre krav på automatiserad ordavkodningsförmåga. Herkner et al. (2014) menar 

att lärare som ser de nationella proven som ett tillförlitligt verktyg för att identifiera elever i 

behov av extra lässtöd riskerar att inte ge det stöd eleven är i behov av. Ett annat scenario är att 

lärare som använder sig av kompletterande diagnostiska verktyg visserligen blir medvetna om 

elevens läs- och skrivutvecklingsnivå, men kan ha svårt att argumentera för ytterligare resurser 

då eleven har klarat de nationella proven. Elever som trots brister i den automatiserade 

ordavkodningsförmågan ändå får godkänt på de nationella proven riskerar enligt Herkner et al. 

(2014) att bli lågprioriterade vid resursfördelningen av specialpedagogiskt stöd.  

Som tidigare beskrivits saknas i dagsläget tillräcklig forskning på tillförlitlighet och giltighet 

på de testers som används vid screeningar av elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter i den 

svenska skolan (SBU, 2014). I en studie av Keenan och Meenan (2014) undersöktes om olika 

läsförståelsediagnoser gav samma eller liknande resultat på elevens förmåga till läsförståelse. 

Resultatet visade att samstämmigheten mellan olika läsförståelsetester var större när 

läsförståelseförmågan huvudsakligen kunde förklaras med förmåga till avkodning, antingen 

beroende på testets utformning eller elevens individuella förmåga att avkoda. I praktiken 

innebar det att tester i de yngre åldrarna där avkodningen fortfarande är under utveckling mot 

att bli automatiserad var mer samstämmiga i sina resultat än testerna för de äldre åldrarna. När 

avkodningsförmågan är hög, som den ofta är i de äldre åldrarna, så står avkodningen för mindre 

skillnader i läsförståelse och skillnaderna blir istället större mellan olika testers resultat både 

vad gäller att identifiera elever som presterar högt och elever med läsförståelsesvårigheter. 

Utifrån studiens resultat betonar Keenan och Meenan (2014) att olika tester ger olika bilder av 

hur skicklig en elev är på olika delar av förmågan att skapa läsförståelse. Det gick alltså inte att 

rekommendera ett enskilt test som det bästa. Snarare visade resultatet att för att kunna göra en 

bred bedömning av elevers läsförståelseförmåga krävs att fler än ett test används. Forskarna 

föreslår ett mer mångfacetterat synsätt vid bedömning av läsförståelse där det tas hänsyn till 

komponenter som hörförståelse, ordförråd och arbetsminne för att kunna identifiera vari 

orsaken till svårigheterna ligger. Keenan och Meenan (2014) föreslår också att om fokus för det 

som ska testas och bedömas är förståelseförmåga, och inte ordavkodning, bör 
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hörförståelsetester övervägas. De poängterar att studien understryker komplexiteten i 

textförståelse och hur tester och diagnoser skiljer sig åt i sin bedömning av 

läsförståelseförmåga. Framför allt visar studien att bristen i samstämmighet av 

läsförståelseresultat visar att det finns olika delar av förståelsefärdigheter och att mycket få barn 

är svaga i samtliga dessa delar.  

Den senaste metoden för screening av läs- och skrivsvårigheter involverar artificiell intelligens, 

AI. I en studie gjord av Nilsson Benfatto et al. (2016) påvisas att det är möjligt att identifiera 9- 

till 10-åriga elever som riskerar bestående läs- och skrivsvårigheter genom att avläsa deras 

ögonrörelser vid läsning. Studien baseras på en lång rad av forskning inom kognitiv och 

psykolingvistisk forskning som konstaterat att med vilken lätthet eller svårighet ord bearbetas 

vid läsning har en omedelbar effekt på ögonrörelserna. Studiens resultat visar att det med hög 

precision går att identifiera elever som riskerar att få långvariga läs- och skrivsvårigheter. I den 

vetenskapliga artikeln problematiseras dilemmat att elever med dyslexi ofta har många års 

kamp med läs- och skrivsvårigheter bakom sig innan de får adekvat och professionellt stöd i 

skolan. Forskarna lyfter också SBU:s (2014) rapport som visar att majoriteten av de test som 

används idag saknar vetenskapligt stöd då de inte är tillräckligt utvärderade. Nilsson Benfatto 

et al. (2016) hävdar att jämfört med traditionella screeningmetoder som förlitar sig på muntliga 

eller skriftliga tester blir det digitala ögonrörelsetestet mer objektivt då ögonrörelserna varken 

kan ses som korrekta eller felaktiga utifrån några fördefinierade kriterier. Dessutom menar de 

att det är troligt att ett snabbt screeningtest av ögonrörelserna förmodligen upplevs mindre 

stressande för eleven jämfört med de traditionella screeningmetoderna. Eleven upplever 

sannolikt att den gör ett datortest för sig själv snarare än att eleven ska prestera inför en lärare. 

Nilsson Benfatto et al. (2016) avslutar artikeln med att poängtera att det är vanligt att olika 

neuropsykiatriska svårigheter överlappar varandra. Därför är det av stor vikt att följa upp elever 

som faller ut med fördjupande screeningar för att kunna möta varje elev utifrån dess individuella 

behov. Men som ett första steg för att tidigt identifiera elever i behov av särskilt stöd i sin språk- 

läs- och skrivutveckling menar de att AI kan vara mycket användbart. 

Summering 
Likheter i resultat i de studier jag lyft fram är betydelsen av att identifiera elever som kan 

komma att få läs- och skrivsvårigheter och att utreda och analysera elevens svårigheter för att 

sedan kunna sätta in adekvat stöd så snabbt som möjligt (Alatalo, 2012; 2017; Blachman et al., 

2014; Herkner 2014; Kjeldsen et al., 2014; McPhillips & Shevlin, 2009; Wolff, 2011; 2014; 

2016). En dominerande slutsats är vikten av tidiga insatser för att förhindra läs- och 

skrivsvårigheter.  Bristen på kunskap och tid till insatser samt otillräckliga resursinsatser lyfts i 

flera av studierna. Samtidigt visar studierna på att tidiga, systematiska och metodiska läs- och 

skrivinsatser kan ge goda och accelererande resultat. Att de nationella proven i år 3 misslyckas 

med att identifiera elever med svårigheter inom den fonologiska ordavkodningen och som ännu 

inte automatiserat ordavkodningen är ett intressant faktum för min studie (Herkner et al., 2014). 

I min forskningsöversikt valde jag också en artikel som nu har några år på nacken då jag fann 

det intressant att studera forskning kring stödinsatsers effektivitet och upplevelser av lärande 

och undervisning för elever med dyslexi (McPhillips & Shevlin, 2009). McPhillips och Shevlin 

(2009) betonar betydelsen av varaktighet och intensitet i den undervisning som ges. De trycker 

också på betydelsen av höga förväntningar från både lärare och vårdnadshavare liksom 

vårdnadshavarnas delaktighet som viktiga faktorer för en effektiv läs- och skrivundervisning. 

Att intensiva läs- och skrivinsatser är av stor betydelse visar bland andra även Wolff (2016) och 

Kjeldsen et al. (2014). I SBU:s (2014) litteraturöversikt framkommer ett stort behov av 
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forskning på de screeningar och tester som används i den svenska skolan för att vetenskapligt 

kunna säkerställa effekten av dem. Nilsson Benfatto (2016) lyfter AI som ett tidsbesparande 

instrument för att tidigt identifiera elever i behov av särskilt stöd i sin språk-, läs- och 

skrivutveckling. Keenan och Meenan (2014) menar att ett enskilt test sällan är tillräckligt då 

olika tester fokuserar på olika aspekter av läs- och skrivförmågan. Blachman et al. (2014) lyfter 

betydelsen av att skolan kan möta elevers olika behov av stöd i sin språk-, läs- och 

skrivutveckling. Om elever lämnar skolan med otillräcklig språk-, läs- och skrivförmåga 

kommer det att få konsekvenser för både den enskilda individen och för samhället. Snowling 

(2013) menar att elevens motivation och självkänsla har stort inflytande på elevens möjlighet 

att utveckla en god språk-, läs- och skrivförmåga. En balanserad språk-, läs- och 

skrivundervisning tar inte enbart hänsyn till utvecklingsperspektivet utan beaktar också vikten 

av en undervisning där innehåll, intressen, kontext, sociala samspel och meningsskapande får 

stort utrymme. Att min forskningsöversikt ändå fick en tyngdpunkt åt utvecklingsperspektivet 

beror på, som tidigare nämnt, att screeningar inom språk-, läs- och skrivutveckling i hög grad 

har just ett utvecklingsperspektiv.  

   



16 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Valet av teoretiska utgångspunkter är av betydelse för hur jag tolkar och skriver fram 

forskningslitteratur, metodologi, metod och inte minst har det betydelse för hur jag sedan tolkar 

studiens resultat och framför min diskussion. I mitt sökande efter lämplig teori föll valet på den 

hermeneutiska ansatsen som kom att bli de glasögon genom vilka jag tolkat mitt material. 

Hermeneutiken är en tolkningslära som lägger stor vikt vid forskarens förförståelse. Jag ville 

söka svar på mitt syfte och mina frågeställningar genom att tolka specialpedagogernas svar 

utifrån min förförståelse snarare än att försöka sätta min förförståelse åt sidan.  

Hermeneutik 
Ordet hermeneutik härrör från antikens Grekland och guden Hermes som bland annat hade till 

uppgift att verka som budbärare mellan gudarna och de dödliga. Hermes verkade också som 

gudarnas tolk och hjälpte de dödliga att tolka de olika gudomliga budskap och tecken som 

uppenbarade sig för människorna (Ödman, 2007). Även orakelprästerna vid templet i Delfi hade 

som uppgift att fungera som hermeneutiker genom att hjälpa till med att tolka guden Hermes 

bud som inte alltid var så entydiga (Helenius, 1990). Ödman (2007) beskriver att jämfört med 

det grekiska verbet hermeneuein som vanligtvis översätts med att tolka så är antikens innebörd 

mer komplext och innefattar tecken, tydning, råd och maning. Hermeneutiken skulle ingripa i 

människornas liv på ett djupare plan genom att skapa en förståelse som kunde ge människan 

nya perspektiv på tillvaron.  

Hermeneutiken syftade ursprungligen till att studera litterära, religiösa och rättsliga texter för 

att finna en gemensam förståelse och tolkning av en texts mening (Kvale, 1997). Begreppet text 

har successivt utvidgats till att idag även innefatta diskurser och handlingar. Forskarens 

förförståelse av det sociala, kulturella och historiska sammanhanget, kontexten, är en 

förutsättning för att nå ny kunskap. Ödman (1990) beskriver att det forskaren vill tolka kan vara 

uttalanden, gester, texter, handlingar, institutioner eller situationer. Förståelsen börjar aldrig från 

noll utan en förutsättning för att tolkningsprocessen ska kunna starta är att det finns en 

förförståelse (Helenius, 1989; Ödman1990). Förförståelsen beskrivs av Ödman (1990) som en 

tillfällig förståelse som det som ska tolkas får konturer i förhållande till. Hermeneutiken 

betraktas idag som en tolkningsteori med syfte att undersöka vad texter, handlingar, berättelser 

och språk betyder i olika sammanhang (Skott, 2004). Att genom förförståelse skapa ordning 

bland olika tecken och tolka och förstå dess innebörd (Ödman, 2007). Dialogen i hermeneutisk 

mening förs på lika villkor och hermeneutiska tolkningar ska aldrig tvinga sig på. Tolkningar 

av ett fenomen görs av den som tolkar men det är viktigt att förstå att fenomenet också kan ses 

på ett annat sätt ur en annan synvinkel. Ödman (2007, s.71) beskriver tolkning som ”en 

subjektiv akt som alltid görs från en viss aspekt”. För att undvika godtyckliga tolkningar är det 

av stor betydelse att tolkningarna baseras på kunskap och tidigare erfarenheter av det som ska 

tolkas. Här spelar en studies forsknings- och litteraturgenomgång en betydande roll. Det är 

också viktigt att läsaren kritiskt kan granska forskarens giltighetsanspråk. Detta görs möjligt 

om forskaren är noga med att synliggöra dokumentationen och de dialoger och argumentationer 

som forskaren fört med texten under tolkningsprocessen. Likaså är det viktigt att forskaren 

synliggör den egna förförståelsen så att läsaren kan bedöma på vilka grunder forskaren gör sina 

tolkningar. 

Den hermeneutiska cirkeln, eller snarare spiralen, är en metafor för den ständiga process som 

sker mellan delarna och helheten (Forsmark, 2009; Helenius, 1990; Kvale & Brinkmann, 2014; 
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Molander, 1988; Ödman, 2007). Då cirkeln kan ses som sluten har begreppet den hermeneutiska 

spiralen börjat användas för att symbolisera en öppen cirkel där förståelsen hela tiden förändras 

och fördjupas i en pågående kunskapsprocess. Utifrån det första vanligtvis diffusa intrycket av 

en text som helhet tolkas de enskilda delarna (Forsmark, 2009; Helenius, 1990; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Molander, 1988; Ödman, 2007). Delarna relateras sedan åter till helheten, 

deltolkningarna prövas mot helheten, och denna växling betraktas inom den hermeneutiska 

traditionen som en möjlighet till en successivt djupare förståelse. Forskaren behöver vara 

observant på att beroende på hur frågorna till texten formuleras bestäms vilka svar som blir 

möjliga. Hermeneutiken tillåter att det finns en legitim mångfald av tolkningar, men viktigt är 

då att forskningsfrågorna som ställs till texten formuleras tydligt och verkligen synliggörs.   

Ödman (1990) liknar den hermeneutiska analysprocessen vid att lägga ett pussel. I början 

upplevs alla separata pusselbitar som ett mer eller mindre kaos, men allt eftersom bitar börjar 

passa ihop och fogas samman blir mönster och större bilddelar allt mer framträdande. Forskaren 

arbetar från delar till helhet och tillbaka till delarna igen genom att tolka, pröva, pröva igen, 

tolka, omtolka och förstå. Kontexten och förförståelsen finns hela tiden med och i början av 

analysprocessen söker forskaren bilda sig en uppfattning om små helheter som tillsammans 

bildar en större helhet. Den hermeneutiska spiralen som begrepp betonar speciellt betydelsen 

av den dialektiska rörelsen mellan del och helhet liksom betydelsen av förförståelsen i den 

förståelseprocess som sker under det att pusslet läggs. 

Skott (2004) beskriver hur hermeneutiken dels innefattar det praktiska tolkningsarbetet men 

också ett kunskapsteoretiskt reflekterande över innebörden av att tolka. Hermeneutiken bär på 

så sätt med sig sin egen metateori enligt Skott (2004). Ödman (2007) poängterar att den tolkning 

som görs i en studie aldrig kan ses som slutgiltig. Med stöd i metaforen hermeneutisk spiral blir 

det tydligt att studiens tolkning enbart kan ses som en ögonblicksbild av forskarens 

förståelseutveckling, så som den ser ut just vid den tolkande analysen och slutsatsen. Om 

forskare i framtiden skulle se tillbaka på sin studie skulle det innebära att forskaren utifrån en 

ny position, med ny kunskap och nya erfarenheter, skulle kunna tolka empirin på ett annorlunda 

sätt. Det är just detta den hermeneutiska spiralen symboliserar, hur kunskap och förståelse hela 

tiden växer, prövas och omprövas allt eftersom ny kunskap och nya aspekter och erfarenheter 

kommer med i bilden. Jag vill dock betona att jag i denna studie inte är en forskare i ordets 

egentliga mening. Min studie i detta examensarbete syftar till att söka svar på specialpedagogers 

erfarenheter av arbetet med screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Att jag 

redan arbetar som speciallärare ger mig i den hermeneutiska ansatsen en förförståelse som 

kommer att påverka mina tolkningar av specialpedagogernas utsagor. Den kunskap och 

förförståelse jag bär med mig i början av studien kommer successivt att prövas och omprövas 

mot de nya kunskaper och erfarenheter jag kommer att möta genom inläsning av aktuell 

forskning och i tolkningsprocessen av min empiri och min kunskap kommer att successivt 

fördjupas i den hermeneutiska spiralen.  
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Metodologisk ansats och val av metod  

Syftet med min studie är att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av 

skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Under denna 

rubrik kommer jag att argumentera för mitt metodval, olika ställningstaganden och studiens 

genomförande.  

Kvalitativa intervjuer med hermeneutisk ansats 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker svar på människors upplevelser av deras livsvärld 

utifrån den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 1997).  I den kvalitativa undersökningen ligger 

fokus på ett mindre urval, forskaren är delaktig i processen och undersökningen är flexibel i sin 

form (Merriam, 1994). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att med en hermeneutisk 

forskningsansats kan forskaren ställa både specifika och fördjupande forskningsfrågor baserade 

på den förkunskap forskaren bär med sig. Hermeneutiken synliggör och betonar betydelsen av 

förförståelsen och genom att forskaren strävar efter att vara transparent möjliggör forskaren för 

läsaren att bedöma forskningsfrågornas påverkan på studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

Min förförståelse och personliga erfarenhet av attityder till screeningar hade gjort mig nyfiken 

på att undersöka vilka erfarenheter specialpedagoger i olika kommuner har av arbetet med 

screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Min förförståelse i arbetet med denna 

studie är präglad av mina förkunskaper som lärare och olika erfarenheter jag gjort i mitt yrke. 

Min lärarutbildning hade ett starkt fokus på det sociokulturella perspektivet på den 

skriftspråkliga undervisningen, där lärande i samspel, syfte, mottagare och inspirerande 

lärmiljöer betonades starkt. I mitt yrke har jag sedan kommit i kontakt med uppdrag att upprätta 

en kommunal läs- och skrivplan med rekommendationer på olika screeningar såväl som 

uppdrag att revidera lokala läs- och skrivplaner. Dessa läs- och skrivplaner syftar till att 

systematisera användningen av olika bedömningsstöd och screeningar på gruppnivå för att 

bland annat säkerställa att skolan upptäcker elever i behov av särskilt stöd i sin språk-, läs- och 

skrivutveckling. De erfarenheter jag har med mig är att lärare ute i klasserna har skilda åsikter 

om betydelsen och behovet av att screena.  En del lärare menar att de redan vet vilka elever som 

har läs- och skrivsvårigheter medan andra tycker att screeningarna ger dem värdefull kunskap 

och att de ibland blir överraskade av både högre och lägre resultat än vad de förväntat sig. 

Screeningresultat beskrivs också kunna ge kunskaper om hur undervisningen i klassen kan 

utvecklas vidare. Lärare kan också uttrycka en frustration över att screeningarna tar för mycket 

undervisningstid och att de ändå inte leder till utökade insatser. Min personliga förförståelse av 

screeningar är att de kan fungera som ett betydelsefullt verktyg för att utvärdera undervisningen 

såväl som att kartlägga enskilda elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Det är dock av stor 

vikt att vara medveten om att summativa tester kan bli missvisande. Analysen av resultaten 

behöver ta hänsyn till aspekter som organisatoriska förutsättningar, förförståelse, dagsform, och 

prestationskrav. Skolan behöver också reflektera över och möta upp screeningars påverkan på 

elevers självkänsla. 

Det finns en styrning mot utökad kontroll av elevers språk-, läs- och skrivutveckling genom 

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd (2018) såväl som kommuners och skolors läs- och 

skrivplaner samtidigt som erfarenheter av betydelsen av dessa skiljer sig åt. Dessa kontraster 

utgör en grund för hur jag kommer att tolka och förstå mitt resultat. Jag har i denna studie valt 

att skaffa mig större förförståelse av kontexten före intervjuernas genomförande genom att 
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lägga mycket tid på inläsning av tidigare forskning till min forskningsöversikt och genom att 

läsa in litteratur och styrdokument till min bakgrund. Jag har också fört ett pedagogiskt samtal 

med några lärare för att bli insatt i deras erfarenheter av skolans användning av screeningar av 

elevers läs- och skrivförmåga och organisationen av arbetet med elever som fallit ut i dessa 

screeningar. Lärarnas svar på dessa frågor gav mig en bredare förförståelse inför intervjuerna 

med specialpedagogerna. Som snart färdigutbildad speciallärare inom språk-, läs- och 

skrivutveckling bär jag med mig erfarenheter och kunskaper som under arbetet med uppsatsen 

fördjupas allt eftersom jag tar del av befintlig vetenskaplig forskning och de erfarenheter som 

specialpedagogerna ger uttryck för. Denna förförståelse kommer att fungera som den tillfälliga 

förståelse som min empiri kommer att få konturer emot under min tolkningsprocess. I en 

hermeneutisk studie påbörjas den hermeneutiska tolkningen redan då jag vid inläsning av 

litteratur och forskning stärker förförståelsen. Vid intervjutillfället startar den hermeneutiska 

tolkningsprocessen då tolkningen av uttalanden påverkar följdfrågor och upplägg av intervjun. 

Vid sammanställning av resultatet blir det därför naturligt att analysen finns med som en röd 

tråd genom hela resultatredovisningen då mina tolkningar styr hur jag väljer att presentera 

resultatet och vad jag ser som betydelsefullt.  

Hermeneutiken föreskriver ingen speciell analysmetod utan syftar till att söka kunskap om 

människors erfarenheter i ett visst sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa 

forskningsintervjun kan ses som ett samtal om den mänskliga livsvärlden. Under intervjun 

produceras muntliga meningar som sedan transkriberas till texter som tolkas. Kvale (1997) 

menar att hermeneutiken därmed blir dubbelt relevant för forskningsintervjun genom att först 

belysa intervjudialogerna som ligger till grund för den text som ska tolkas och sedan genom 

den dialog forskaren för med texten under processen där intervjutexterna tolkas. I 

hermeneutiken är språket av stor betydelse och finns hela tiden närvarande i de erfarenheter 

som söker förståelse (Skott, 2004). Forskarens och respondentens förförståelse och skapande 

av ny förståelse är del av den spiralprocess där beskrivningar, förklaringar och självförståelse 

tillsammans skapar ny kunskap och nya erfarenheter. Det är en ständig rörelse mellan del och 

helhet. Skott (2004, s.68) beskriver det som att ”helheten belyser delen liksom delen bygger 

upp, fördjupar och komplicerar helheten”. Berättelser, texter och handlingar tolkas alltid i en 

kontext, ett sammanhang, en situation, en tid och en kultur. 

Människors liv och erfarenheter liksom mänsklig text är kontextuella, delarna bildar mening 

genom att tillhöra en större kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskare med en hermeneutisk 

forskningsansats ska lyssna till de olika perspektiv som görs hörda i uttalanden och ta hänsyn 

till de antaganden som respondentens svar och forskarens frågor bygger på (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Allt eftersom tolkningsprocessen fortskrider, både under intervjuerna och 

under efterkommande bearbetning av empirin, fördjupas min förståelse successivt varpå 

konturerna framträder allt tydligare. De hermeneutiska tolkningar som görs är beroende av den 

förförståelse och de erfarenheter jag har med mig och om du som läsare av denna studie har 

andra erfarenheter och en annan förförståelse är det möjligt att du skulle ha gjort andra 

tolkningar av vissa uttalanden och funnit andra teman. 

De centrala hermeneutiska begrepp jag kommer att utgå ifrån vid min resultat- och 

analysredovisning är dialog, del, helhet, tolkning, tolkningsprocess, förförståelse, den 

hermeneutiska spiralen, innebörd, erfarenhet och förståelse.  
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Studiens urval och genomförande 
Jag hade först planerat att intervjua fem speciallärare som läst sin utbildning med inriktning 

mot språk-, läs- och skrivsvårigheter. Då det visade sig vara svårt att finna speciallärare med 

denna inriktning landade mitt urval slutligen på fem specialpedagoger. De fem 

specialpedagogerna i min studie är spridda över fyra kommuner i Västsverige, en av dem arbetar 

mot F-3 och övriga mot F-6. Jag inledde mitt sökande efter speciallärare mot språk-, läs- och 

skrivutveckling genom att kontakta rektorer på 12 skolor. Anledningen att jag kontaktade 

rektorerna var att speciallärare sällan står nämnda på skolors hemsidor. Jag presenterade mig 

och mitt examensarbetes syfte och frågeställningar och blev då hänvisad att ta kontakt med 

skolornas specialpedagoger istället. Nästa steg blev därför att via telefon kontakta 

specialpedagoger. Efter kontakt med sex specialpedagoger hade fem tackat ja till att delta i min 

studie.  Under dessa samtal presenterade jag mitt examensarbetes syfte och frågeställningar, 

upplyste om tillvägagångssätt och att studien kommer att följa Vetenskapsrådets (2017) råd för 

god forskningsetik. Tid för intervju bokades in under telefonsamtalen och därefter mejlade jag 

ut ett missivbrev (bilaga 1) som även innehöll bekräftelse på överenskommen tidpunkt för 

intervju.  

Intervjuerna kom att vara halvstrukturerade vilket innebar att jag höll mig till specifika 

frågeställningar men det fanns också en frihet i att kunna be respondenten om förtydliganden. 

Likaså kunde jag i den kvalitativa forskningsintervjun göra förändringar vad gäller frågornas 

ordningsföljd och utformning under själva intervjun (Merriam, 1994). Intervjuerna 

genomfördes sedan på avskilda lugna platser och spelades in med hjälp av två mobiltelefoner. 

Under intervjuerna hade jag en intervjuguide (bilaga 2) som utgångspunkt men ställde ofta 

fördjupande frågor till respondenterna för att få svar på oklarheter och fördjupa min förståelse 

av de erfarenheter som beskrevs för mig. Samtliga intervjuer tog ca. 60 minuter. Intervjuerna 

transkriberades sedan i sin helhet. I resultatdelen benämns specialpedagogerna med de fiktiva 

namnen Gerd, Rebecka, Lina, Bianca och Ofelia. I bilaga 3 där jag presenterar de screeningar 

specialpedagogerna berättar att de genomför valde jag att presentera screeningarna under Skola 

1, Skola 2 och så vidare för att minimera risken att uttalanden ska kunna kopplas till enskilda 

specialpedagoger om skolans läs- och skrivplan blir identifierad. Då jag inte gjort någon 

dokumentanalys av läs- och skrivplanerna utan endast sammanställt det som framkommit under 

intervjuerna minskar denna risk ytterligare då sammanställningen får ses som min tolkning av 

vilka screeningar som genomförs och inte är en exakt beskrivning av vad som står i respektive 

dokument. 

Som analysmetod valde jag tematisk analys. Att analysera empiri handlar om att dela upp texten 

i bitar, intervjun ses som sammansatt av enskilda beståndsdelar, och målet är att upptäcka 

budskap eller mening och att hitta mönster i materialet (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Med en hermeneutisk ansats blir tolkningen betydelsefull. Genom att sätta in något i ett större 

sammanhang, att relatera till kontext och förkunskaper, kan jag tolka min empiri och söka efter 

vilka konsekvenser som analysen och slutsatsen har för det jag söker. Rent praktiskt kom den 

tematiska analysen att innebära följande steg: 

 

• Jag inledde genom att transkribera intervjuerna ordagrant och med särskilt tydliga 

pauser och betoningar synliggjorda i utskriften.  

• De fem intervjuerna färgkodades med olika färger i Worddokumentet, Gerd (grön), 

Rebecka (röd), Lina (lila), Bianca (blå), Ofelia (orange).  
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• Jag försökte att skapa mig en första bild av empirins innebörd. 

• Därefter sammanställde jag intervjuerna utifrån teman och nyckelord som gav svar på 

min studies frågeställningar. 

• Intervjuerna skrevs också ut i pappersform och med färgpennor markerade jag teman 

och nyckelord som visade på både likheter och skillnader i svar på mina frågeställningar. 

• Respondenternas olika svar klipptes och klistrades in under de teman och nyckelord 

som skapats. 

• Under varje tema sökte jag sedan efter uttalanden och beskrivningar för att lättare 

urskilja likheter och skillnader i vad som framträdde i intervjuerna. Vad sågs som viktigt 

och vad sågs som självklart? Värjde sig vissa uttalanden mot något och vad var det som 

specialpedagogerna huvudsakligen ville få sagt? 

• I enlighet med den hermeneutiska spiralen, förde jag en dialog med texten för att tolka 

dess innebörd. Delarna (enskilda uttalanden) relaterades till helheten (den samlade 

bilden av specialpedagogernas uttalanden såväl som en större skolkontext och min 

förförståelse). Helheten relaterades sedan tillbaka till delarna och i denna växelprocess 

skedde en gradvis djupare förståelse av innebörden. Tolkningarna utkristalliserades 

successivt.  

• Därefter gjorde jag en sammanställning av resultat och analys.  

• I diskussionen kontextualiserade jag resultat och analys genom att koppla till bakgrund 

och tidigare forskning och därmed kom jag upp en nivå i den hermeneutiska spiralen. 

Etiska överväganden 
I all forskning är forskningsetiken en grundläggande del och handlar om de normer och 

principer som forskarsamhället reflekterat över och som har formulerats och motiverats så 

tydligt som möjligt. Dessa normer, principer, är tänkta att kunna fungera tillsammans och är 

också skapade för att ge vägledning till forskaren om hur denne ska uppnå en god forskningsetik 

i sin studie (Vetenskapsrådet, 2017). Jag är medveten om att min studie är ett examensarbete 

och därmed inte forskning, men även examensarbeten behöver ta hänsyn till delar av de 

forskningsetiska reglerna. Min studie följer därför God Forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017) 

och de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Syftet med dessa principer är att ge normer för förhållandet mellan 

forskare och undersökningsdeltagare så att det går att få en god balans mellan forskningskravet 

och individskyddet (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet (bilaga 1) informerade jag om att 

studien skulle följa de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) och att all 

information skulle behandlas med respekt och konfidentialitet. I min studie kom de 

forskningsetiska principerna att få följande betydelse; 

1. Informationskravet som innebär att jag informerade mina respondenter om studiens 

syfte och om vilka villkor som gällde för deras deltagande i studien. Jag upplyste också 

om att deltagandet var frivilligt och om rätten att avbryta sin medverkan när som helst 

under processen.  

2. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan.  
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3. Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om studiens deltagare ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Jag informerade om att deltagarna skulle avidentifieras 

och om det ändå skulle råda någon risk för identifikation skulle materialet tas bort från 

studien. 

4. Nyttjandekravet som innebär att uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamålet. Jag informerade om att underlaget till studien skulle komma att 

förstöras efter godkänd uppsats. 

Maktförhållanden 
Det är viktigt att vara medveten om att en intervjusituation kan innebära olika maktförhållanden 

och att det kan vara svårt att mötas på lika villkor (Patel & Davidsson, 1991). Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver hur den kvalitativa intervjun rymmer en tydlig maktasymmetri 

mellan forskaren och respondenterna. Intervjun kan aldrig sägas vara ett samtal mellan 

jämbördiga parter då forskaren är den som styr intervjun, den som ställer frågor och beslutar 

om vilka frågor som ska följas upp och när intervjun ska avslutas. Forskaren sitter också på en 

vetenskaplig kunskap och förförståelse till intervjuämnet och studiens syfte. Jag strävade under 

intervjutillfällena efter ett öppet, respektfullt och tillitsfullt bemötande med en ärlig och positiv 

nyfikenhet på specialpedagogernas erfarenheter. Jag gav också specialpedagogerna möjlighet 

att efter intervjun lägga till sådant som de skulle vilja komplettera med.  

Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Inom kvantitativ forskning är begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet självklara. 

Reliabilitet beskriver forskningens tillförlitlighet och relateras ofta till frågan huruvida 

resultatet kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Då kvalitativ forskning syftar till att upptäcka, tolka och förstå fenomen och uppfattningar som 

blir synliga i studien används sällan reliabilitetsbegreppet (Patel & Davidsson, 1991). Min 

studie är kvalitativ med en hermeneutisk ansats och därmed använder jag mig av begreppen 

tillförlitlighet och giltighet. Kvalitativa studiers tillförlitlighet och giltighet grundar sig istället 

på forskarens förförståelse, val av teorier, urvalet, datainsamlingens genomförande och 

analysprocessen, med andra ord berörs hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 1991). 

Giltighetsbegreppet handlar om huruvida en metod undersöker det som den säger att den ska 

undersöka och forskarens hantverksskicklighet är av stor betydelse (Kvale & Brinkmann, 

2014). Forskaren påvisar studiens giltighet genom att under hela processen kontrollera, 

ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten. En mycket viktig del i att skapa trovärdighet i en 

kvalitativ studie är att som forskare anstränga sig för att skapa transparens vilket innebär att 

tydligt redogöra för de metodval, teorier, tankar, tvivel och resonemang som genomsyrar 

forskningsprocessen från början till slut (Svensson & Ahrne, 2015). Generaliserbarhet handlar 

om studiens trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2015). Generaliserbarhet kan också kopplas 

samman med om resultatet går att generalisera till andra arenor än just den arena där 

forskningen genomförts. I denna kvalitativa studie med hermeneutisk ansats är det dock 

oväsentligt att tänka i termer av generaliserbarhet då studien syftar till att undersöka och i 

hermeneutisk anda tolka de uttalanden och meningar som studiens respondenter gör gällande.  
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Resultat och analys 

Syftet med min studie är att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av 

skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. De frågor jag 

söker svar på är hur ändamålet med screeningar beskrivs, hur skolans arbete med screeningar 

av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ser ut och hur resultaten av screeningarna används. 

Resultat och analys presenteras under rubriker som representerar studiens tre frågeställningar 

och är kopplade till teman och nyckelord som utkristalliserats under den hermeneutiska 

tolkningen av mina intervjuer. Analysen bygger på de tolkningar jag gjort av mitt resultat i 

sökandet efter specialpedagogernas föreställningar, erfarenheter och antaganden. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. Som bilaga finns en sammanställning och kortfattad 

presentation av de bedömningsstöd, screeningar, tester och lästräningsprogram som nämns i 

resultatredovisningen (bilaga 3).  

Ändamålet med screeningar 
Specialpedagogernas beskrivningar av ändamålet med screeningar ger uttryck för att 

screeningarna syftar till att så tidigt som möjligt upptäcka elever i behov av särskilt stöd i sin 

språk-, läs- och skrivutveckling och att i tid fånga upp elever som kan riskera att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter. Följande citat representerar hur specialpedagogerna formulerar sig kring 

screeningarnas ändamål: 

Ja det är ju att så tidigt som möjligt upptäcka de elever som är i riskzonen. Det behöver ju inte ens 

vara så att vi tänker att vi vill upptäcka att det redan finns läs-och skrivsvårigheter, men att eleven är i 

riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Upptäcka tidigt. Och inte vänta för länge. Och sätta in 

rätt insatser. (Bianca) 

Syftet med screeningarna är ju definitivt att inte tappa barn, och där tycker jag ju att Skolverket har 

gjort helt rätt som har sagt att det är obligatoriskt i år 1. (….) Det som är viktigt är att vi inte tappar 

något barn. Och också att lärarna får ett kvitto på vad de har gjort. (….) Och sen är det ju jätteviktigt 

med analysen ihop med lärarna. (Gerd) 

Screeningen blir på något sätt skolans eller organisationens sätt att upptäcka och kartlägga alltså var 

eleverna befinner sig. (….) Framförallt handlar det om, utifrån hur jag har förstått det, att vi ska fånga 

upp på ett tidigt stadium. Och upptäcka de som har svårigheter eller långsammare språkutveckling. 

Och det är ju där någonstans man tänker då att ja, ett bristperspektiv då va, men vi är ju skyldiga också 

för att kunna sätta in stöd och rätt stöd tidigt. Och också som underlag för resursfördelning.  

(Rebecka) 

Screeeningresultaten framställs som ett underlag till resursfördelning på skolan och beskrivs 

också syfta till att utvärdera undervisningen på gruppnivå för att kunna anpassa undervisningen 

utifrån klassens behov.  

Jag tycker att det är en viktig funktion. (….) Det handlar om att både på individnivå hitta elever med 

svårigheter som man kan stötta och kompensera men det handlar också mycket om undervisningen på 

gruppnivå. Ja men det här ser jag på gruppnivå att det här klarar eleverna bra, där här klarar de mindre 

bra och det här behöver man utveckla. Och då behöver ju jag fundera över, hur lägger jag upp min 

undervisning så att den kan stötta upp i det här då? (Lina) 

Ja egentligen är ju ändamålet lika mycket att utvärdera skolans och lärarens undervisning som att 

utvärdera elevernas resultat. Vilket resultat har just den här undervisningen fått. (….) Men det är ju 

tydligt att olika inriktningar på undervisningen och innehållet får olika resultat. (Ofelia) 
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Några specialpedagoger lyfter också att screeningarna även har till syfte att upptäcka elever 

som presterar högt och behöver utmanas extra. När specialpedagogerna ska beskriva huruvida 

de upplever att de screeningar som görs uppfyller sitt ändamål problematiseras bland annat 

frågan om screeningar verkligen mäter det de syftar till. Elever kan av olika anledningar 

prestera lägre än sin förmåga på ett enskilt test vilket måste tas i beaktande vid analysen och 

fördjupande tester kan behöva göras. Analysen av screeningar lyfts som ett medel för att kunna 

ta beslut om resursfördelning och olika efterföljande insatser. Bianca förklarar att screeningarna 

som görs är tänkta som en garanti för att som allra senast innan slutet av år 2 ha upptäckt de 

elever som ligger inom någon slags riskzon. I Ofelias och Biancas verksamheter förs 

screeningresultat och resultat från bedömningsstöd och nationella prov in i ett dokument. 

Elevernas resultat färgmarkeras i rött, gult och grönt för att göra det visuellt tydligt var skolan 

behöver sätta in insatser. Ofelia menar att i och med att alla resultat samlas på ett ställe går det 

att följa elever och klasser över tid och det blir lättare att följa upp och utvärdera resultaten av 

insatserna. 

På frågan om screeningar ses som viktiga förklarar Ofelia bestämt att hennes övertygelse är att 

screeningar är helt grundläggande i skolans arbete med att följa elevernas språk-, läs- och 

skrivutveckling.  

Alltså jag anser att dem är helt grundläggande! (….) Det blir ju så subjektivt annars. Det blir en 

bedömnings som inte grundar sig på… som bara grundar sig på lärarens erfarenhet då. (….) Det blir 

ett medel för likvärdighet också, och en signal på vad man kan göra och behöver göra på gruppnivå. 

Som hjälper till att få bort fokus från individnivå som det blir väldigt mycket annars.  (Ofelia) 

Det framkommer också reflektioner över att det egna förhållningssättet till screeningar har 

förändrats över tid.  

Ja alltså nu tycker jag att screeningar är viktiga, men över tid har jag tyckt lite annorlunda. Det är ju 

det att någonstans är jag ju skolad i det här att vi ska tänka så positivt, vi ska tänka salutogent och vi 

ska inte fastna i det här med elevernas brister. (….) Men att vi följer elevernas språkliga utveckling är 

ju avgörande tänker jag. (….) Det handlar om hur vi använder det och hur vi analyserar, och vilken 

värdegrund vi har i vår analys. Screeningresultaten ska ju också användas till läraren. Alltså hur 

undervisar man. Gör jag rätt som lärare? (Rebecka) 

Vidare formuleras tankar om hur lärarutbildningarna över tid haft olika perspektiv. Min tolkning 

är att Rebecka och Lina ger uttryck för att skillnader i lärarutbildningarna får konsekvenser på 

undervisningskvalitén. De gamla lågstadielärarna beskrivs ha gedigna ämneskunskaper i 

metodisk språkundervisning medan utbildningarna runt millennieskiftet inte hade samma krav 

på att lärarna skulle ha med sig ämneskunskap i varken svenska eller matematik. 

Sen så kom man ut då till en verklighet där man blev placerad som klasslärare och det fick ju 

naturligtvis konsekvenser. (….) Det har varit nästan lite olika skolor inom det här med 

språkutveckling och det har varit lite olika metoder. Man ska bygga på lust å ena sidan och bara möta 

eleverna medan man å andra sidan ska jobba metodiskt med bokstäverna och ljuden och fonologisk 

medvetenhet. Jag tycker att det är intressant att se över tid. För någonstans så är det ju, jag tänker, med 

ödmjukhet, att det är ju inte barnens fel. (Rebecka) 

Lina poängterar att det också är en rektorsfråga att vid anställning av lärare vara medveten om 

betydelsen av att läraren verkligen har med sig tillräckligt med kunskap och högskolepoäng i 

språk-, läs- och skrivutveckling. 

Specialpedagogerna beskriver relativt samstämmigt att deras bild är att lärarna ute på skolorna 

är positiva till att använda screeningar och att det efterfrågas screeningar där dessa saknas i 
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dagsläget. Lärarna ser screeningarna som ett medel att utvärdera sina egna insatser och följa 

elevernas och undervisningens resultat.  

Lärarna tycker att det är av godo. Att man får syn på saker och ting. (….) Vad som kan komma ibland 

är ju att det inte får bli för stor arbetsbörda. Det får inte bli kartläggning, på kartläggning på 

kartläggning på bekostnad av undervisningen. Utan man som lärare måste känna att det fyller en 

funktion och att man har möjlighet att genomföra det. (Bianca) 

Lärarna kan i analysen konstatera att, ”Ja men jag har ju valt att fokusera på det här under den här 

terminen och då är det kanske inte så konstigt att de skriver resultat som visar det här och det här. Och 

vissa delar kanske inte är så lysande men jag förstår att vi behöver jobba mer med det”. (Ofelia) 

Screeningar beskrivs också som ett medel för ökad likvärdighet vad gäller bedömning. Skolor 

med homogena elevgrupper kan medföra att läraren får svårt att bedöma elevprestationerna på 

ett likvärdigt sätt. Lina lyfter risken med att man på mångkulturella skolor i socioekonomiskt 

utsatta områden kanske tenderar att bedöma att en elev kommit långt i sin kunskapsutveckling 

då eleven presterar bra utifrån den elevgrupp som eleven befinner sig i. På samma sätt finns det 

en risk att man ställer för höga krav på skolor där eleverna med gott stöd från hemmet kommit 

långt i sin kunskapsutveckling redan vid skolstart.  

Jag tycker att det är jättebra när det kom nationella prov i årskurs 3. Det är ju en form av screening, ett 

testmaterial som kollar på lägsta godkänd nivå, och jag menar (….) flera av de elever som vi har 

upplevt att de är godkända när vi har kollat på nationella proven för vi har fått koll på vad är lägsta 

nivån egentligen, dem hade vi aldrig godkänt för några år sedan innan nationella proven. Vi kände 

liksom att lägstanivån var mycket högre. Så där tycker jag liksom fyller den här funktionen, jamen för 

likvärdighetens skull i mångt och mycket. (Lina) 

Vid en sammanfattning av vilka konsekvenser specialpedagogerna uttrycker att 

screeningresultaten får på individ-, grupp- och organisationsnivå så handlar det på individnivå 

om att upptäcka elever med svårigheter inom läs- och skriv för att kunna sätta in extra 

anpassningar och intensivträning i eller utanför klassrummet. Likaså kan screeningresultaten 

ge svar på vilka elever som presterar högt och behöver få extra utmaningar. Rebecka poängterar 

att det är viktigt att inte glömma att ta hänsyn till elevernas egna upplevelser och önskemål. 

Eleverna måste få vara delaktiga och ha inflytande över de insatser som sätts in för att de ska 

bli så verkningsfulla som möjligt. En del barn tycker om att få arbeta på tu man hand med en 

vuxen medan andra barn hellre vill få stödet ihop med andra i klassrummet för att inte känna 

sig exkluderade. På gruppnivå formuleras att screeningresultaten används till att utvärdera 

undervisningen i klassrummet såväl som enskilda elevers språk-, läs- och skrivutveckling. På 

så sätt kan screeningarna leda till att den enskilde lärarens undervisning utvecklas utifrån de 

behov som blir synliga. Screeningarna ger också en möjlighet till systematisk uppföljning över 

tid. På organisationsnivå lyfts huvudsakligen resursfördelning som en konsekvens av 

screeningresultaten. Frågor gällande uppdrag att utveckla läs- och skrivplaner och hur forum 

för analys och diskussion kan vidareutvecklas lyfts av specialpedagogerna. Ofelia upplever att 

diskussion utifrån screeningresultaten på organisationsnivå bidragit till en större tydlighet. 

På organisationsnivå generellt så har ju analysresultatet gjort att man verkligen lyfter blicken. Man 

kan följa och se att dessa tester gör vi, och så här funkade det med förra gruppen. Ja det har varit 

tydliggörande och också att man blir stolt över skolans resultat och att jag som pedagog har bidragit 

till det. Och att man blir mer medveten om att undervisning får konsekvenser på olika sätt. Och det är 

ju också så att det blir väldigt mycket lättare med kunskapsöverlämningar, inte minst mellan år 3 till 4, 

att det finns så mycket mer att ta på. (….) Tidigare har det ju varit överlämningar där man bara 

diskuterar elevernas personliga egenskaper nästan, och det blir ju inte riktigt bra. (Ofelia)  
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Skolans arbete med screeningar  
Alla utom Rebecka har i dagsläget en kommunal läs- och skrivplan. Dessa planer beskrivs inte 

som styrande utan innehåller rekommendationer och är tänkta att användas som ett stöd i de 

enskilda skolornas val av screeningar. Däremot beskriver fyra av fem specialpedagoger att de 

har någon form av lokal läs- och skrivplan men utifrån specialpedagogernas beskrivningar är 

det tydligt att det råder stora skillnader på hur dessa ser ut. Den femte specialpedagogen 

förklarar att de tidigare inte har haft någon lokal läs- och skrivplan men att de nu har arbetat 

fram ett utkast som behöver färdigställas. Som en naturlig följd av Skolverkets (2018) införande 

av det obligatoriska bedömningsstödet i årskurs 1 i juni 2016 har de lokala läs- och 

skrivplanerna hos samtliga specialpedagoger behövt revideras. Hos några av 

specialpedagogerna är denna revision fortfarande under pågående process. Gerd beskriver hur 

de på hennes skola fortfarande håller på med en översyn och att det förs pedagogiska 

diskussioner kring vilka screeningar som ska göras nu när de obligatoriska bedömningsstöden 

tillkommit. Gerd lyfter att det är viktigt att verkligen fundera över ändamålet med de olika 

screeningar som väljs ut. Rebecka berättar att det i ett stort samarbete mellan ett femtiotal 

kommuner och NCS, nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, diskuterats vilka 

screeningmaterial som används ute i Västsveriges skolor och det är tydligt att nästan alla 

kommuner och skolor just nu sitter med uppdraget att antingen göra nya eller revidera befintliga 

läs- och skrivplaner. 

Det som är viktigt är ju någonstans något nationellt, för vi ska ju ha en likvärdig skola, och det finns 

hjälp att få via NCS. Men det får inte bara komma uppifrån utan lärarna måste få känna att de är 

respekterade för det arbete de gör med eleverna. (Rebecka) 

Betydelsen av lärarnas delaktighet i valet av screeningar och utformningen av de lokala läs- och 

skrivplanerna är något som samtliga specialpedagoger betonar. På några skolor har ett första 

urval gjorts av ett mindre antal personer, ofta specialpedagog, speciallärare, förstelärare eller 

talpedagog. Sedan har förslaget presenterats för kollegiet som har fått tycka till. På andra skolor 

har man under ett helt läsår träffats kontinuerligt i pedagogiska samtal i arbetslagen för att 

utforma eller revidera planerna. Flera specialpedagoger lyfter att SBU:s rapport (2014) har en 

avgörande roll i valet av tillförlitliga screeningar och testmaterial. Skolorna har valt screeningar 

med hög validitet och reliabilitet. När specialpedagogerna ska beskriva skolans arbete med 

screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling så blir det tydligt att det skiljer sig åt. 

Vissa skolor använder sig nästan enbart av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd (bilaga 

3) och de nationella proven (bilaga 3) som en form av screening på gruppnivå medan andra 

skolor utöver dessa också systematiskt genomför ett antal andra screeningar. Bianca lyfter 

betydelsen av att skolan lyckas implementera det systematiska arbetet i arbetslagen. 

Där har vi ett stort arbete, att verkligen lyckas implementera det i arbetslagen. Vi måste försöka jobba 

systematiskt. Jag tycker att lärare ibland tenderar att ropa efter hjälp till elever utan att… (paus). För 

har man inte jobbat systematiskt och vet vad har vi gjort, då vet vi ju egentligen inte vad 

frågeställningen är. Vi vet inte vad det är som oroar så mycket. (….) Då får jag som specialpedagog gå 

in och fråga vad de har gjort hittills. (Bianca) 

Vid en genomgång och jämförelse av vilka screeningar som genomförs i varje årskurs från F-6 

är skillnaderna som störst i år 4-6 där vissa skolor inte gör några screeningar alls medan andra 

skolor systematiskt screenar hela vägen från förskoleklass upp till år 6. Bilaga 3 innehåller en 

sammanställning av de screeningar som specialpedagogerna under intervjuerna berättar att de 

genomför enligt sina respektive läs- och skrivplaner alternativt utkast till lokal läs- och 
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skrivplan. Att det saknas läs- och skrivplaner för år 4-6 på skolorna hos två specialpedagoger 

upplevs som problematiskt och beskrivs som ett stort dilemma. 

 

Vi skulle ju behöva göra en plan som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9. För nu känns det 

ibland att det går för långt och så upptäcker man att, oj, den här eleven har ju jättestora svårigheter. 

Eller den här eleven når inte upp till betygen. Vad gör vi nu då? Då blir det så stora utredningar helt 

plötsligt som ska göras istället för att… Och ibland kan vi känna att vi kanske har hittat dem tidigt i F-

3, sedan har vi en överlämning och så kanske man inte riktigt tar emot den överlämningen. Det har 

blivit ett brott mellan år 3 och år 4 som inte har varit bra. Det har inte fungerat. (Lina) 

Ingen av specialpedagogerna i denna studie arbetar idag på högstadiet och har därför inte 

beskrivit arbetet med screeningar i år 7- 9. Det uttrycks ändå en övertygelse om att screeningar 

är betydelsefulla att genomföra även på högstadiet.  

Även om en elev fixar nationella proven i år 6 så kan det finnas svårigheter som visar sig senare. (….) 

Jag har erfarenhet av elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter, alltså dyslexi, som 

kompenserar ganska länge. De har strategier så att de klarar läsförståelsen men när de kommer upp till 

högstadiet då faller det. (….) Det vi ser på högstadiet är ju att detta tar SÅ mycket energi för barnen, 

de får jobba så in i bänken. Och det är ju energi som skulle kunna användas till den kognitiva 

bearbetningen istället för att kompensera för avkodningen. Så jag tycker att man ska hålla i med 

screeningarna. (Bianca) 

Den bild som framträder är att genomförande och rättning av screeningar huvudsakligen är 

lärarens ansvar men ibland stöttar även speciallärare upp i vissa delar. Ett överraskande resultat 

i specialpedagogernas yttranden är att ingen av dem förefaller vara helt säker på hur lärarnas 

diagnostiserande arbetssätt i den dagliga undervisningen ser ut. Det beskrivs att det ser olika ut 

och att lärarna själva väljer hur de vill följa upp det dagliga lärandet. De medel för daglig 

kartläggning som nämns är matriser, kollegiala diskussioner, Bedömning för lärande, God 

läsutveckling, LUS och Nya språket lyfter (bilaga 3). Min tolkning av specialpedagogernas svar 

är att de mer eller mindre samstämmigt ger uttryck för att det skulle vara värdefullt om samtliga 

lärare använde sig av Nya språket lyfter (bilaga 3). Specialpedagogerna lyfter begreppet 

likvärdighet och betydelsen av att ha att ett likvärdigt dagligt diagnostiserande arbetssätt där 

lärare använder sig av samma bedömningsverktyg, så länge det med rimlig arbetsbelastning går 

att kombinera detta med de bedömningar som görs på kommunernas olika lärplattformar.  Lina 

menar att vissa lärare har väldigt god koll på var eleverna ligger kunskapsmässigt, men betonar 

att det inte gäller för alla lärare. Rebecka berättar att de i sitt arbete med att upprätta en lokal 

läs- och skrivplan också ska se över vilka kartläggningsmaterial som används i den dagliga 

undervisningen. De ska undersöka hur lärare arbetar med Nya språket lyfter (bilaga 3) i 

praktiken. 

Jag tänker att Nya språket lyfter (bilaga 3) inte bara är en bedömning utan det är ju också en 

presentation av hur läraren kan arbeta med sin undervisning. Och formativ bedömning. Och att man 

ser var i språkutvecklingen befinner jag mig och vart ska jag. (Rebecka) 

Att använda resultatet av screeningar  
Min tolkning av specialpedagogernas beskrivningar är att majoriteten av dem i dagsläget saknar 

en struktur för hur resultat och analys ska diskuteras i arbetslagen och förmedlas vidare uppåt. 

Bianca berättar att det har varit svårt att få rutin på att alla lärare ansvarar för att överlämna 

resultaten av screeningarna till specialpedagogen. Likaså finns det inget uttalat forum för när 

resultaten av screeningarna ska lyftas och Bianca efterfrågar större tydlighet vad gäller vem 
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som ska hålla i dessa screeningsamtal, vem som ansvarar för analysen och vad analysen sedan 

ska leda till.  

Det viktigaste är ju att analysera ihop med pedagogerna. (….) Men vi har inte fått klasskonferenserna 

att fungera till detta. (….) Så det är synd. Vi måste skriva fram analysen. Men planen, planen finns. 

Men sen så är det ju det här med att få den att fungera i verkligheten. (Bianca) 

Rebeckas skola lyfter resultaten och lärarens analys på klasskonferenserna men Rebecka ser ett 

behov av att också skapa tillfällen där specialpedagog, talpedagog, speciallärare och arbetslag 

kan diskutera resultat och analys. Hennes förhoppning är att den kommande läs- och 

skrivplanen ska innehålla ett sådant moment. Både Linas och Biancas resonemang lyfter 

betydelsen av att ha specialpedagogisk kompetens med i analysmomentet. 

Sen känner jag väl att när de gör DLS (bilaga 3) så genomför man det och räknar ut stanine, och sen 

tittar man på det snabbt istället för att titta på varför det blev ett sånt resultat. Är det till exempel en 

elev som inte har hunnit så är det ju flytet som vi testar, och inte läsförståelsen som brister. De kanske 

har hunnit 7 frågor med alla rätt…. Så man analyserar inte bakom siffrorna. Och där känner jag att jag 

får gå in och hjälpa till lite då. Det blir lätt väldigt kvantitativt och inte kvalitativt. (Bianca) 

Gerd förklarar att hon i sin roll som specialpedagog deltar i analysmomentet av screeningarna 

och att hennes uppgift är att ställa frågor och diskutera men att det är av stor betydelse att lärarna 

själva känner att de äger analysen. Vid analysmomenten finns också skolans rektor med. Ofelia 

berättar att de på hennes skola har möten liknande klasskonferenser två gånger per termin där 

screeningresultaten lyfts. Dessa möten behöver god struktur för att de ska hinna gå igenom 

resultat, stödbehov, resursfördelning och åtgärdsprogram. För att få en god överblick 

sammanställs alla screeningresultat och resultat från nationella prov i ett dokument där det går 

att följa elevers resultat och progression över tid. Med färgkodning i rött, gult och grönt får de 

en snabb visuell överblick på både individ- och gruppnivå. Också på Biancas skola är tanken 

att resultat och analys ska lyftas på klasskonferensen men Bianca beskriver att det är svårt att 

få till den mötesstruktur som krävs för att hinna med detta. 

Lina beskriver att skolan behöver systematisera screeningarbetet ytterligare så att analysen av 

bedömningsstödet blir lika effektivt som vid de nationella proven där de har ett bra systematiskt 

arbete. Vid de nationella proven gör läraren en analys och sedan tittar man på det i arbetslaget. 

Efter det samlar specialpedagogen in lärarlagens analyser och sammanställer analysen för att 

upptäcka mönster och eventuella behov av att fördjupa sig i vissa delar på gruppnivå. På 

klasskonferensen lyfts därefter hur skolan ska arbeta för att till exempel möta upp låga resultat 

på faktatexter. Behov på individnivå uppmärksammas också och brukar resultera i 

intensivperioder.  Lina betonar behovet av att utveckla det systematiska arbetet ”Vi behöver bli 

bättre rent systematiskt, för nu har vi en plan för vad vi gör, när och vem, men sen då? Det är 

ett arbete som vi har framför oss. Det måste vi bli bättre på.”.  

Samtliga specialpedagoger berättar att analysen av screeningresultaten ska följas upp med 

rektor så väl som utbildningsförvaltningen. Ofelia förklarar att utifrån screeningresultaten ska 

handlingsplaner lämnas till rektor. Rektor ska sedan på förvaltningsnivå redovisa arbetet med 

kartläggningarna och hur skolan planerar att arbeta för att höja måluppfyllelsen. 

En fråga jag ställde till samtliga specialpedagoger var huruvida det på deras skola finns en 

handlingsplan för vilka insatser som ska sättas in efter analys av screeningresultaten. Lina, Rebecka 

och Gerd menar att det inte finns någon färdig plan för vilka insatser som ska sättas in för de elever 

som hamnar lågt på screeningresultaten. Gerd förklarar att insatserna beror på faktorer som elevens 

behov och lärarens kompetens och förutsättningar i klassrummet.  
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På Ofelias skola finns inte heller någon färdig plan för efterföljande stödinsatser. Ofelia 

beskriver dock att de tidigare satte in specifika insatser om en elev till exempel hamnat på låga 

resultat på Bravkod, men numera anpassas insatserna utifrån varje arbetslag och lärare och 

sedan skrivs individuella handlingsplaner för berörda elever. Läs- och skrivplanen på Biancas 

skola innehåller vissa insatser som ska ske för de elever som hamnar lågt i screeningarna. Denna 

plan behöver enligt Bianca fyllas på så att där ligger fler specialpedagogiska insatser. Den 

tolkning jag gör är att endast Biancas skola i viss mån har en efterföljande handlingsplan för 

specialpedagogiska insatser och endast Ofelia är tydlig med att individuella handlingsplaner 

nedtecknas för vilka insatser som ska sättas in för elever som hamnat lågt i screeningarna.  

Rebecka förklarar att insatserna för de yngre eleverna på hennes skola ofta handlar om 

intensivträningsperiod med Bravkod eller någon liknande lästräningsmodell. Via Provia skapas 

också individuella tester i Lexia och särskilt stöd ges också genom olika appar på Ipads. Skolan 

erbjuder också inlästa läromedel och inläst skönlitteratur genom ett samarbete med 

skolbibliotekarien. Rebecka menar att de arbetar från lite olika håll med att stimulera till 

läsning. De vill att eleverna ska finna en läslust eller att uppskatta att själva bli lästa för. 

Anpassningar görs också i klassrummen och i undervisningen. Gerd beskriver att insatser på 

gruppnivå kan vara att klassen arbetar mer med bildstöd, textsamtal, skriva berättelser eller 

egna böcker. På uppmaning från specialpedagog uppmuntras lärarna att ha läsprojekt eller att 

arbeta mer ämnesintegrerat. Det är då viktigt att se över hur skolan jobbar med läsning i till 

exempel SO och NO. Gerd uppmuntrar också till ett språkutvecklande arbetssätt genom att på 

gruppnivå arbeta med ord och begrepp och att samtala kring bilder. På individnivå brukar skolan 

köra Bravkodträning (bilaga 3) i perioder om 6 veckor där läshastigheten följs upp.  Gerd 

betonar vikten av intensivträningsperioder med pauser emellan och lyfter också att ett gott 

samarbete med vårdnadshavarna kan ha god effekt på elevens språkliga utveckling. För elever 

med annat modersmål kan stödinsatserna handla om läsförståelseträning utifrån visuellt 

material men även elever med svenska som modersmål kan behöva läsförståelseträning. Gerd 

förklarar också att skolan arbetar mycket med skrivande på dator, då skrivandet är en mycket 

viktig del i språk-, läs- och skrivutvecklingen. De försöker också skapa positiva läsupplevelser. 

Bianca berättar att de har en plan i årskurs 2 som är inspirerad av Wolffs (2016) forskning på 

intensivträningsinsatser. Skolan har gjort en egen variant där de använder Wolffs (2016) resultat 

som en rekommendation på vad intensivträningen kan innehålla och när i tid, sedan har de bakat 

in detta i deras läs- och skrivplan. Specialpedagog eller speciallärare genomför sedan 

intensivträning med en grupp eller enskilda elever som hamnade lågt på screeningarna. Ibland 

kan det också vara klassläraren eller en resurs som genomför intensivträningsperioden, det 

beror på hur resursfördelningen i aktuell klass ser ut. Träningen ligger på 3 ggr per vecka á 30 

minuter, antingen enskilt eller i liten läsgrupp och insatsen pågår i 6 veckor. Som insats finns 

också läsgrupper. Likaså genomförs träning i fonologisk medvetenhet där eleverna får träna på 

att uppmärksamma kopplingen mellan bokstäver och språkljud och syntes och analys. Ibland 

kan dessa insatser hamna på gruppnivå till hela klassen. 

Insatser för elever med låga resultat kan på Ofelias skola handla om lästräning eller 

intensivträningsinsatser med Bravkod (bilaga 3) två gånger per vecka under en period, liksom 

träning av bokstavsljuden. De har läsgrupper där eleverna får träna på läsförståelse genom 

textfrågor på tre nivåer, på, mellan och bortom raderna. Det finns också skrivargrupper där 

eleverna får träna på olika textgenrer som berättande texter och faktatexter. Ofelia berättar att 

handlingsplanerna nästan enbart hamnar på gruppnivå och att de insatser som sätts in på 

gruppnivå utifrån screeningresultaten inte enbart är värdefulla för elever med läs- och 
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skrivsvårigheter utan nästan alltid är bra för hela klassen. Lina berättar att uppföljning av 

specialpedagog eller speciallärare sker med de elever som hamnat lågt. Ofta handlar insatserna 

om intensivperioder med fokus på ord, ljud och läslistor. Lina berättar att de kan behöva 

använda olika metoder utifrån vad som fungerar bäst för eleven. Vissa elever fungerar bra med 

analysmetoden där fokus börjar på bokstäverna som sedan knyts ihop till ord, medan andra 

elever utvecklas bättre med helordsmetoden. Lina betonar betydelsen av tidiga insatser och att 

dessa kan innebära att locka elever till läsning och skrivning genom att utgå ifrån deras intressen 

och erfarenhetsvärld. Skolan har också köpt in mycket språkmaterial.  

Vi kan väl uppleva att vi har för lite tid. Med vissa elever skulle vi vilja arbeta mer intensivt. Men som 

nu när jag är ute en gång i veckan, ja det är ju bättre än ingenting alls. Men man skulle ju önska att när 

vi ser behov av intensivperiod att vi kunde sätta in en liten stund varje dag, för det vore mycket bättre 

tror jag. Ibland känns det ju som ett spott i havet. (….) Men sen får vi ju inte glömma bort det som har 

hänt i klassrummet efter Läslyftet (bilaga 3)! Pedagogerna är medvetna på ett helt annat sätt. Det har 

ju gett jättemycket! (Lina) 

Samtliga specialpedagoger ger på olika sätt uttryck för en otillräcklighet då stödbehovet för det 

mesta är större än vad skolan har förutsättningar att möta. Ingen av specialpedagogerna 

upplever att de insatser som sätts in är tillräckliga. 

Så är det ju brandkårsutryckningar, till exempel… vi har ju 6an för dem ska snart sluta…. Medan ettan 

får hålla näsan över vattenytan ibland…. Men då försöker jag tänka att vi måste tänka perioder- så att 

det blir insatser. (….) Alltså vi får tänka, vad klarar vi av just nu…. Men alltså det handlar ju om 

resurser, alltihop handlar ju om resurser. Och dem räcker aldrig. (Gerd) 

Något som flera specialpedagoger beskriver i samband med känslan av att resurserna inte är 

tillräckliga är att olika beteendestörningar och NPF-problematik, det vill säga problematik inom 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är väldigt resurskrävande. Det beskrivs hur enskilda 

elever ges resursstöd eller elevassistentstöd för att över huvud taget kunna få undervisningen i 

klassrummet att fungera.  Lina menar att utöver detta resursstöd så går även speciallärarens och 

specialpedagogens tid till dessa svårigheter, vilket gör att elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller matematiksvårigheter inte får det stöd de behöver.  Rebecka ger uttryck för funderingar 

kring om problemen angrips från fel håll. Istället för assistenter skulle skolan kunna anställa 

fler behöriga lärare så att elever med svårigheter kan få den bästa kompetensen. 

 
För varför upplevs man vara en beteendestörning? Någonstans är det ju det att vi vet att det hänger 

ihop med frustration och självbild och alla de där delarna. (….) Vi håller på väldigt mycket med 

beteendeproblematik tycker jag. Och det tar väldigt mycket kraft, och vi plåstrar där vi ser något 

symptom. Det är frågan om vi tar det från rätt håll. (Rebecka) 

Bianca menar att man alltid känner sig otillräcklig och att det är viktigt att synliggöra de insatser 

som genomförs och att utvärdera dem för att få ett mått på att insatserna leder någonstans. Det 

uttrycks ett behov av att systematisera utvärderingen av de insatser som sätts in. 

Som avslutande fråga under mina intervjuer bad jag specialpedagogerna att berätta om det finns 

något som de tycker är speciellt viktigt att skolan utvecklar för att kvalitetssäkra elevernas 

språk-, läs- och skrivutveckling. Här framkom olika intressanta tankegångar. Gerd efterfrågar 

en form av resultatuppföljningskonferenser där rektor, specialpedagog, speciallärare och 

arbetslag kan gå igenom resultat och analys av olika screeningar. Syftet med dessa konferenser 

skulle vara att i dialog knyta ihop resultat, bedömningar och undervisningen men också fungera 

som ett forum där rektor kan lyssna in lärarna och utmana dem vidare för att utveckla 

verksamheten. Rebecka hänvisar till språket som en demokratifråga och menar att skolan 
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behöver fokusera mer på ett arbete som leder till att eleverna får ett rikt språk med ett stort 

ordförråd och god förmåga att uttrycka sig och sina tankar. Rebecka menar också att vi behöver 

bli bättre på att fånga upp och utmana skolans högpresterande elever.  

Lina betonar betydelsen av att redan i förskoleklass bädda för en god språklig medvetenhet och 

att sedan i förskoleklass ta vid genom att arbeta intensivt med språkljud och bokstäver. Vidare 

behöver skolan vara noga med att inte tappa bort det viktiga arbetet med högläsning, textsamtal 

och textanalyser och på organisationsnivå säkerställa att läraren har full kompetens inom språk- 

läs- och skrivutveckling. Även Bianca betonar vikten av att systematiskt arbeta med den 

fonologiska medvetenheten och kopplingen mellan fonem och grafem. Att fokusera mycket mer 

på vilka språkljud vårt språk innehåller. Bianca har uppmärksammat elever högt upp i 

mellanstadieåldern som inte har reflekterat över att språket består av olika ljud eller vilka 

bokstavskombinationer som hör till olika ljud. Bianca ser även ett stort behov av att skolor 

arbetar mer systematiskt och dokumenterar så att det går att gå tillbaka och se vilka insatser 

som gjorts, vilka resultat de har fått och om träningen har varit adekvat, regelbunden och 

strukturerad.  

Ofelia tycker att det är svårt att lyfta en enskild faktor som skolan ska fokusera på för att 

utveckla och kvalitetssäkra elevernas språk-, läs- och skrivutveckling men väljer att betona 

betydelsen av elevernas tilltro till den egna förmågan. Ofelia menar att skolan behöver hjälpa 

eleverna att hantera utmaningar och att inte ge upp vid första motgång. Ofelia uttrycker en 

övertygelse om att förmågan att vara flitig och ihärdig och inte ge upp, att ha grit, är viktigare 

än någon annan enskild läs- och skrivåtgärd. 

Sammanfattning 
I min dialog med resultatet framträder en bild av att specialpedagogerna över lag är mycket 

positiva till screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling då det menar att dessa fyller 

många viktiga funktioner på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Det som 

utkristalliseras när jag tolkar innebörden av specialpedagogernas beskrivningar är att samtliga 

specialpedagoger ser ett behov av att säkerställa att det finns systematiska läs- och skrivplaner 

med screeningar och avstämningar i varje årskurs och som sträcker sig genom hela 

grundskoletiden. Jag uppfattar det som att lärarnas delaktighet i utformningen av dessa planer 

ses som en avgörande faktor för att de ska efterlevas och fungerar i praktiken. Relaterat till min 

erfarenhet att lärare på skolor har skilda uppfattningar om värdet av screeningar kan betoningen 

av lärarnas delaktighet ses som ett sätt att öka chansen att skolans lärare verkligen efterlever de 

läs- och skrivplaner som finns genom att de får vara med och uttrycka sina åsikter och påverka 

utformningen av de lokala läs- och skrivplanerna.  

I en kontext av uttalanden som lyfter behovet av ett tydligare och mer systematiskt språk-, läs- 

och skrivutvecklingsarbete, tolkar jag det som att majoriteten av specialpedagogerna ger uttryck 

för att även den enskilde lärarens diagnostiserande arbete i vardagen behöver systematiseras. 

Detta kan göras genom att skolan i läs- och skrivplanen beslutar om att använda exempelvis 

Nya Språket Lyfter (bilaga 3) som ett bedömningsstöd i lärarnas dagliga arbete. Det 

framkommer också tankar om skillnader i lärares kompetens inom språk-, läs- och 

skrivutveckling och att skillnader i lärarutbildningarna över tid har inneburit att lärare har olika 

mycket kompetens att upptäcka och möta elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. Läslyftet 

(bilaga 3) beskrivs ha ökat lärarnas kompetens vilket har gett positiv effekt på undervisningen 

i klassrummen då lärarna har en helt annan medvetenhet efter denna kompetensutveckling. 
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I en växelverkan mellan delarna (enskilda uttalanden) och helheten (den sammantagna bilden 

av specialpedagogernas erfarenheter) tolkar jag det som att ändamålet med screeningar ytterst 

handlar om att kvalitetssäkra elevernas utbildning och begrepp som blir synliga är just 

kvalitetssäkring, lärarkompetens, likvärdighet och tidiga insatser.  

När jag sätter enskilda uttalanden som betydelsen av elevers dagsform vid ett screeningtillfälle 

i relation till specialpedagogernas överlag positiva syn på betydelsen av screeningar så 

synliggörs ett motsatsförhållande. Å ena sidan lyfts dilemmat med att screeningen på grund av 

olika faktorer, som dagsform, prestationskrav, testets tillförlitlighet med mera kanske ändå inte 

lyckas ge en korrekt bild av elevens faktiska språk-, läs- och skrivförmåga samtidigt som 

screeningarna ändå ses som mycket betydelsefulla för likvärdigheten och för att säkerställa tidig 

upptäckt av språk-, läs- och skrivsvårigheter.  

När specialpedagogerna förklarar hur de i dagsläget använder de resultat som screeningarna ger 

gör jag tolkningen att specialpedagogernas erfarenhet är att formen för analysmomentet av 

screeningarna behöver utvecklas. Det synliggörs ett behov av att på organisationsnivå 

strukturera upp när och hur screeningarnas resultat- och analysdiskussioner ska gå till så att inte 

det viktiga analysmomentet prioriteras bort på grund av tidsbrist. Likaså betonas vikten av att 

analysen av screeningarna verkligen leder till adekvata insatser på individ och gruppnivå. 

Vanliga efterföljande insatser på individnivå är olika intensivträningsinsatser, gärna så tidigt 

som möjligt i åldrarna. På gruppnivå handlar det om att utveckla undervisningen såväl som att 

fokusera på moment i den språkliga undervisningen som framträtt i analysen av 

screeningresultaten. En gemensam uppfattning, som kanske är föga förvånande, är att de 

insatser som sätts in inte upplevs vara tillräckliga. Frågan är då huruvida screeningarna 

verkligen uppfyller ändamålet om det visar sig att skolor ändå inte riktigt hinner med att 

analysera eller sätta in insatser i den mån de skulle vilja. Frågan är också hur adekvata de 

insatser som genomförs blir om tiden och formen för efterföljande analys upplevs ha brister i 

dagsläget. Den något motsägelsefulla bild som därmed framträder kring specialpedagogernas 

beskrivningar av betydelsen av screeningar kan också relateras till mina erfarenheter av att 

lärare uttrycker en frustration över att screeningarna tar mycket undervisningstid men ändå inte 

leder till utökade insatser.  

Under den hermeneutiska tolkningsprocessen av min studies empiri har jag fört en dialog med 

texten och växlat mellan delar och helhet. Tolkningarna präglas av min förförståelse och 

innebörden av specialpedagogernas erfarenheter har successivt framträtt allt tydligare i den 

hermeneutiska spiralen. Min förståelse av de innebörder som specialpedagogerna ger uttryck 

för kan gestaltas av vissa områden och begrepp som utkristalliserats som särskilt betydelsefulla 

i relation till deras erfarenheter av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 

Sammanfattningsvis handlar dessa om kvalitetssäkring, lärarkompetens, likvärdighet, 

systematiskt arbete och behovet av adekvata insatser både vad gäller innehåll som intensitet. 

Det är dock tydligt att det enligt specialpedagogerna inte är lätt att organisatoriskt uppfylla det 

tänkta ändamålet med de screeningar och bedömningsstöd som genomförs. 
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Diskussion 

I metoddiskussion diskuterar och reflekterar jag över konsekvenser av mitt val av metod liksom 

vilka konsekvenser andra möjliga tillvägagångssätt kunde ha fått för mitt resultat. I 

resultatdiskussion kontextualiserar jag resultatet och analysen av min undersökning till den 

bakgrund och tidigare forskning jag lyft fram. Jag relaterar också till det specialpedagogiska 

fältet i allmänhet och mitt uppdrag som speciallärare i synnerhet. Med min förståelse och 

tolkning av resultatet hoppas jag komma upp en nivå i den hermeneutiska spiralen genom en 

fördjupad insikt av specialpedagogernas beskrivningar av sina erfarenheter av skolans 

användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Mitt examensarbete 

avslutas med förslag på framtida forskning och några avslutande ord om denna studie. 

 

Metoddiskussion 
Att denna studie har en hermeneutisk ansats betyder att jag själv, mina erfarenheter, min 

kunskap och min förförståelse finns med som en röd tråd genom hela denna studie. Det är mina 

val och mina tolkningar som styrt hur och vad jag har valt att presentera i min bakgrund och 

forskningsöversikt. Likaså är det mina val och tolkningar som ligger till grund för det resultat 

och den analys jag presenterat utifrån de fem transkriberade intervjuerna. I den avslutande 

diskussionen är det mina tankar och funderingar som synliggörs och som lyfts en nivå i den 

hermeneutiska spiralen. Med andra erfarenheter, kunskaper och annan förförståelse skulle 

tolkningarna av resultaten kunnat se annorlunda ut. 

Jag vill betona att denna studie fokuserar på screeningar och har sin tyngdpunkt i 

utvecklingsperspektivet vilket kan ha medfört att jag missat viktiga aspekter av screeningars 

koppling till det sociokulturella perspektivet.  

Från början var min ambition att genomföra denna studie med speciallärare mot språk-, läs- och 

skrivutveckling. På grund av svårigheterna med att få tag på speciallärare valde jag slutligen att 

rikta mig till specialpedagoger i min studie. Då specialpedagogutbildningen till skillnad mot 

speciallärarutbildningen inte kräver behörighet i ämnet svenska kan de olika professionernas 

erfarenheter skilja sig åt. I en annan studie hade jag velat lägga mer tid på att försöka hitta 

speciallärare mot språk-, läs- och skrivutveckling för att kunna jämföra de olika professionernas 

beskrivningar av sina erfarenheter av skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- 

och skrivutveckling.  

Specialpedagogerna i denna studie ger uttryck för att lärarna överlag är positiva till screeningar, 

jag är nyfiken på hur svaren skulle bli om studien istället riktats direkt till lärarna. Bristen på 

tid till analyser och bristen på efterföljande insatser kan ha stor påverkan på lärarnas inställning 

till screeningar så att de hellre lägger värdefull undervisningstid till att själva följa elevernas 

språk-, läs- och skrivutveckling i den dagliga undervisningen. Likaså kan screeningars betoning 

på utvecklingsperspektivet påverka hur lärare förhåller sig till dessa tester då de kan uppleva 

att testerna ger en allt för snäv bild av elevernas faktiska kunskaper då screeningar sällan lyckas 

ta hänsyn till elevernas språk-, läs- och skrivförmåga inom det funktionella och ideologiska 

perspektivet. Det hade också varit mycket intressant att få med elevernas egna upplevelser av 

och uppfattningar om screeningar. Här tror jag att bilden av screeningar hade kunnat nyanserats 

betydligt. Inte minst utifrån det faktum att en screening är en avstämningspunkt där elevers 

resultat kan påverkas starkt av dagsform, nervositet, prestationsångest, yttre störmoment, 

skillnader i förförståelse och liknande. 
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Jag hade i min studie kunnat be om att få in alla läs- och skrivplaner och granskat dem. Men 

genom att be mina respondenter berätta om de olika screeningarna fick jag med 

specialpedagogernas skildringar och tankar kring testerna, genomförandet och vad som 

fungerar och inte fungerar. Deras erfarenheter, som var det jag vill undersöka, kom fram under 

dessa genomgångar. Den sammanställning av screeningmaterial jag gjort kom därmed att 

baseras på hur jag uppfattat specialpedagogernas framställningar och är därför inte en 

avbildning av deras faktiska läs- och skrivplaner vilket är viktigt att ha med sig.  

Resultatdiskussion 
Syftet med min studie var att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av 

skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 

Frågeställningarna var Hur beskrivs ändamålet med screeningar, Hur ser skolans arbete med 

screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ut och Hur används resultaten av 

screeningarna. Begrepp och områden som framträder i min analys är likvärdighet, 

kvalitetssäkring, lärarkompetens, utökat systematiskt arbete och ett behov av adekvata insatser 

både vad gäller innehåll och intensitet.  

En förutsättning för att skolan ska kunna möta varje elev där den befinner sig och kunna sätta 

in rätt stöd i rätt tid är att varje elevs kunskapsmässiga utveckling noggrant följs. Skolan har ett 

ansvar att skyndsamt sätta in extra anpassningar eller särskilt stöd när det finns en risk att en 

elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven (SFS, 2010:800). Bååth (2016) och Herkner (2011) 

lyfter fram det diagnostiserande arbetssättet som ett medel för att kontinuerligt kunna bedöma 

elevernas kunskapsmässiga utveckling. Att systematiskt screena elever kan då vara ett sätt att 

synliggöra elevernas kunskaper. De erfarenheter jag hade med mig var att lärare ute i klasserna 

har skilda åsikter om betydelsen och behovet av att screena. När specialpedagogerna i min 

studie beskriver ändamålet med screeningar av elevers språk-, läs- och skrivförmåga så är det 

tankar om likvärdighet, kvalitetssäkring, att upptäcka elevers svårigheter i tid och skillnader i 

lärarkompetens som blir synliga. De beskriver att screeningar syftar till att tidigt 

uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd för att så tidigt som möjligt kunna sätta in rätt 

insatser. Screeningar syftar också till att utvärdera undervisningen på gruppnivå.  

Skolverket (2017a) betonar i senaste lägesbedömningen betydelsen av att tidigt upptäcka 

stödbehov och sedan skyndsamt sätta in effektiva och adekvata insatser, då tidiga insatser är 

mer verkningsfulla än insatser för äldre elever. Vidare poängteras i lägesbedömningen vikten 

av ett styrsystem som kan fungera kompenserande för elevers skilda förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Det handlar alltså om att genom ett systematiskt arbete skapa den 

likvärdiga skola som enligt styrdokumenten är skolans uppdrag. I studien poängterar Ofelia att 

screeningar är helt grundläggande i skolans arbete med att följa elevernas språk-, läs- och 

skrivutveckling. Skillnader i lärarutbildningen och skillnader i lärarkompetens lyfts fram av 

flera specialpedagoger. Rebecka beskriver hur hon tidigare förhållit sig annorlunda till 

screeningar men att hon idag ser dem som viktiga. Hon problematiserar det faktum att 

lärarutbildningarna över tid haft olika perspektiv och att det följaktligen får konsekvenser för 

elevernas undervisning. Både Rebecka och Lina beskriver hur utvecklingen i lärarutbildningen 

gått från en grundlig språkutbildning som förespråkade systematiskt och metodiskt arbete med 

den fonologiska medvetenheten, till att under en period nästan uteslutande tala för betydelsen 

av det sociala samspelet och en skriftspråksstimulerande miljö i språk-, läs- och 

skrivundervisningen. Rebeckas och Linas beskrivningar stärks av Alatalo (2014) som menar att 

skolan under senare år fokuserat allt för ensidigt på det interaktivistiska förhållningssättet till 

språk-, läs och skrivundervisningen. Alatalo (2014) beskriver hur detta fört med sig att fokus 
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flyttats från metodisk undervisning i avkodning och läsflyt till att premiera lärande i ett socialt 

och meningsfullt sammanhang. Konsekvensen har enligt Alatalo (2014) blivit att i samband 

med att det sociokulturella perspektivet blev dominerande så tappade skolan bort fokuset på det 

viktiga tekniska läsandet som bland annat lägger stor vikt vid kunskap om kopplingen mellan 

fonem och grafem. Sentida forskning har kunnat påvisa att ett systematiskt arbete med fonem-

grafemkoppling för att utveckla den fonologiska medvetenheten är av stor betydelse för elevers 

möjligheter att utvecklas till goda läsare (Alatalo, 2014; Kjeldsen et al., 2014; SBU, 2014; 

Wolff, 2014). Alatalo (2014) och Moats (2014) hävdar att lärare som utbildat sig de senaste 

årtiondena inte fått med sig tillräckliga grundkunskaper för att kunna analysera var eleverna 

befinner sig i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Därmed får lärarna svårt att möta eleverna 

med adekvat undervisning och adekvata stödinsatser. Mot bakgrund av specialpedagogernas 

beskrivningar såväl som aktuell forskning kan screeningar ses som ett medel för ökad 

likvärdighet där normerade tester blir ett viktigt komplement till den undervisande lärarens 

enskilda bedömningar. Min tolkning av vad specialpedagogerna uttrycker är att screeningar 

skulle kunna öka likvärdigheten genom att skolan lättare kan utvärdera effekten av 

undervisningen såväl som att minska risken att lärare missar att uppmärksamma elevers läs- 

och skrivsvårigheter. Samtidigt beskrivs svårigheter i att organisatoriskt få tid till forum för 

resultat- och analysdiskussioner såväl som tid till adekvata och intensiva insatser vilket kan 

ifrågasätta värdet av att genomföra screeningar.   

Kopplat till de specialpedagogiska perspektiven är min tolkning av vad specialpedagogerna ger 

uttryck för att de ser på screeningar utifrån både ett kategoriskt och relationellt perspektiv. 

Specialpedagogerna ger uttryck för att screeningresultaten relateras till både individuella 

svårigheter hos elever såväl som brister i undervisningen. Med tanke på den stress och känsla 

av misslyckande elever kan uppleva vid provsituationer och screeningar är det viktigt att skolan 

är tydlig med vad ändamålet med screeningar är. Ändamålet handlar enligt specialpedagogerna 

både om att upptäcka enskilda elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter såväl som att kartlägga 

vilken effekt undervisningen haft för att läraren sedan ska kunna utveckla och anpassa 

undervisningen. Genom att förklara för eleverna hur skolan ser på screeningars ändamål kan 

själva screeningtillfället förhoppningsvis avdramatiseras. Med stöd av resultat från screeningar 

av elevers språk-, läs- och skrivutveckling kan lärare utvärdera och utveckla den egna 

undervisningen samtidigt som resultaten fungerar som ett stöd i att uppmärksamma elever i 

behov av extra stöd och extra utmaningar (Roe, 2014).  

Det är intressant att reflektera över vilka konsekvenser de olika lärarutbildningarnas perspektiv 

har medfört för blivande lärares förutsättningar att genomföra en skicklig läs- och 

skrivundervisning liksom för elevers möjlighet till en god språk-, läs- och skrivutveckling. 

Risken med ett allt för starkt betona värdet av det ena eller det andra perspektivet är att 

betydelsen av en balanserad språk-, läs- och skrivundervisning kommer i skymundan. En 

framgångsrik språk-, läs- och skrivundervisning tar hänsyn till flera perspektiv och kan på så 

sätt finna olika vägar in i språkandets, läsandets och skrivandets värld och vara till stöd i elevens 

språkliga utveckling (Bjar & Liberg, 2010). I min studie lyfts fram att rektorer behöver vara 

medvetna om vikten av att lärare har med sig tillräckliga kunskaper i språk-, läs- och 

skrivundervisning. Hur skolan ska hantera denna fråga i ett läge av en allt mer växande lärarbrist 

är minst sagt bekymmersamt. Detta faktum kan i förlängningen få konsekvenser för skolans 

möjlighet att bedriva en likvärdig undervisning. 

Specialpedagogerna i min studie uttrycker ett behov av att skolan har ett väl fungerande 

systematiskt arbete med elevers språk-, läs- och skrivundervisning. Det som beskrivs är ett 
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behov av att ytterligare stärka och utveckla det systematiska arbetet vad gäller lärares 

diagnostiserande arbetssätt, skolornas läs- och skrivplaner, forum för resultat- och 

analysredovisning liksom ett behov av att systematisera de efterföljande läs- och 

skrivinsatserna. Det diagnostiserande arbetssättet i vardagen är enligt Bååth (2016) ett medel 

för att i den dagliga verksamheten kunna övervaka elevernas progression och utveckling i det 

dagliga språkandet, läsandet och skrivandet. Skolverkets Nya språket lyfter (bilaga 3) är tänkt 

att fungera som ett verktyg för lärare i årskurserna 1–6 för att tydliggöra progressionen i elevers 

språkutveckling och är ett av materialen som omnämns av specialpedagogerna. Att ha kunskap 

om hur enskilda lärare arbetar diagnostiserande och att skriva in exempelvis Nya språket lyfter 

(bilaga 3) som ett verktyg lärare ska använda sig av är, enligt min tolkning av 

specialpedagogernas uttalanden, ett sätt för skolan att öka likvärdigheten i den undervisning 

som bedrivs. Det blir en styrning med syfte att säkerställa ett likvärdigt diagnostiserande 

arbetssätt ute i klasserna. 

Specialpedagogerna förklarar att det är viktigt att det finns läs- och skrivplaner som innefattar 

samtliga årskurser i grundskolan. Det råder i dagsläget stora skillnader på utformningen av de 

läs- och skrivplaner som beskrivs vilket skulle kunna få konsekvenser för likvärdigheten. På 

vissa skolor sker systematiska avstämningar med screeningar i alla årskurser medan andra 

skolor endast screenar systematiskt i skolår F-3. Vad som blir synligt i studien är också att 

nationella proven i år 3 ses som en form av screening vilket är problematiskt med tanke på att 

forskning nu visat att nationella proven i år 3 missar att upptäcka 75% av de elever som med 

andra tester bedöms ha läs- och skrivsvårigheter (Herkner et al., 2014). Vidare saknas 

screeningar i skolår 4–6 på två skolor vilket kan ses som bekymmersamt med tanke på the 4th 

grade slump, det vill säga det faktum att elever som tidigare inte bedömts ha läs- och 

skrivsvårigheter i år 4–6 plötsligt kan visa på svårigheter då de möter längre och mer 

komplicerade texter (Herkner, 2011; Myrberg, 2007).  Det är också problematiskt att det saknas 

tillräckligt med forskning på majoriteten av de screeningar som används idag (SBU, 2014). Om 

det ska bli en likvärdighet behöver skolor använda sig av screeningar, bedömningsstöd och 

tester som verkligen ger de svar som är syftet så att vi inte luras att tro att elever presterar i nivå 

med vad som är rimligt för åldern och missar elever som har rätt till ytterligare stödinsatser. 

Forskning visar att de bästa resultaten med accelererande effekt på läs- och skrivutvecklingen 

fås om stödinsatserna sätts in så tidigt som möjligt (Blachman et al., 2014).  Men då måste 

skolan också ha evidensbaserade verktyg, screeningar, som klarar att upptäcka elever i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. SBU:s (2014) rapport beskrivs i studien som en 

välkommen och välbehövlig sammanställning av aktuella screeningar. Rapporten används i 

valet av screeningar då den, trots avsaknaden av tillräcklig forskning, ändå kunnat påvisa vilka 

tester och screeningar som bedöms ha hög validitet och reliabilitet.  

Efter att screeningar och tester har genomförts och resultatet är sammanställt behöver en analys 

av resultatet göras för att kunna sätta in adekvata insatser på organisations-, grupp- och 

individnivå. Även om alla specialpedagoger i studien beskriver hur de i dagsläget hanterar 

screeningresultaten och analysdelen så framträder en bild av att det finns ett behov av att 

ytterligare förtydliga, effektivisera och systematisera de forum där resultat och 

analysdiskussionerna sker. Det poängteras att den specialpedagogiska kompetensen är viktig i 

analysmomentet liksom rektors delaktighet och ledarskap för att få en fungerande struktur i 

dessa forum. Skolan får inte heller glömma att ta hänsyn till faktorer som dagsform, 

förförståelse och prestationsångest i analysen av screeningresultat. Likaså är det av mycket stor 

betydelse att elevers resultat analyseras på gruppnivå för att utvärdera vilken effekt 
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undervisningen har haft och vilka brister i undervisningen som eventuellt kan påvisas. Efter 

analysen behöver handlingsplaner för efterföljande insatser upprättas. De tydliga rutiner som 

efterfrågas av specialpedagogerna stämmer väl överens med vad Herkner (2011) lyfter. Herkner 

(2011) menar att om skolor ska kunna identifiera elever som kan tänkas få problem med sin läs- 

och skrivinlärning behöver det finnas rutiner där alla elever genomför screeningar samt att det 

finns en efterföljande handlingsplan för specialpedagogiska insatser. Det vill säga en plan för 

hur skolan ska kunna sätta in rätt insatser efter att analyser av screeningar och tester är 

gjorda. Specialpedagogerna i min studie beskriver att olika efterföljande insatser sker efter 

screeningarnas resultat och analys sammanställts men endast Ofelia är tydlig med att skriftliga 

handlingsplaner nedtecknas. Bianca i sin tur betonar betydelsen av att skolan verkligen 

utvärderar de insatser som genomförs för att få ett mått på huruvida insatserna är verkningsfulla. 

Att det finns ett behov av att skapa större tydlighet och systematik i arbetet kring screeningar 

är tydligt. Bland annat Linas kommentar synliggör detta, ”Vi behöver bli bättre rent 

systematiskt, för nu har vi en plan för vad vi gör, när och vem, men sen då? Det är ett arbete 

som vi har framför oss. Det måste vi bli bättre på.”.  

Samtliga specialpedagoger i studien beskriver att det efter analysen sätts in olika insatser på 

organisations-, grupp- och individnivå. Det handlar ofta om resursfördelning på 

organisationsnivå, på gruppnivå sker förändringar i undervisningen utifrån vad som 

framkommit i analysen och på individnivå handlar det ofta om att sätta in 

intensivträningsperioder. De olika efterföljande stödinsatser som beskrivs av 

specialpedagogerna i studien stämmer väl överens med den typ av stöd som enligt forskning 

visat sig vara mest verkningsfullt. Det handlar om intensivträningsperioder med läslistor, 

fonem-grafem-koppling, träning i läshastighet och läsförståelsestrategier (Kjeldsen et al. 2014, 

Wolff, 2011; 2014; 2016).  

Det var mycket intressant att höra hur Biancas skola inspirerats av Wolffs (2016) forskning på 

intensivträningsinsatser och utgått från de evidensbaserade insatser som Wolff (2016) i sin 

forskning använde. Den stora skillnaden mellan Wolffs (2016) insatser och de insatser som görs 

på Biancas skola handlar främst om skillnad i intensiteten av insatserna. I Wolffs studie bestod 

intensivträningen av 12 veckors daglig 40-minuters träning i framförallt fonem-grafem-

koppling, läshastighet och läsförståelse. Medan Biancas skola under 6 veckor försöker få till 3 

träningstillfällen per vecka á 30 minuter, antingen enskilt eller i liten grupp. Det är spännande 

att Biancas skola har systematiserat intensivträningsperioderna genom att utgå från senaste 

forskningen för att effektivisera stödet så mycket som möjligt. Frågan är dock vilka skillnader 

i forskningsresultat det hade blivit om Wolffs (2016) studie genomförts med motsvarande 

insatser och motsvarande intensitet som på Biancas skola. Att intensiteten i de insatser som görs 

är av stor vikt är många forskare enade om (Kjeldsen et al., 2014; McPhillips & Shevlin, 2009; 

Wolff 2014; 2016).  

I min studie uttrycker samtliga specialpedagoger en känsla av otillräcklighet och elevernas 

stödbehov beskrivs vara större än vad skolorna har förutsättningar att möta. Det görs insatser, 

som visserligen ger resultat, men som inte upplevs tillräckliga. McPhillips och Shevlins (2009) 

och Snowling (2013) poängterar att det är ett stort bekymmer att elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte får tillräcklig undervisningstid eller tillräcklig varaktighet i de stödinsatser 

som ges. Även bristen på tid till samarbete mellan speciallärare och lärare är ett allvarligt 

problem enligt McPhillips och Shevlin (2009) som lyfter fram hur dessa organisatoriska och 

strukturella hinder omöjliggör de intensiva och fokuserade läsinsatser som elever med läs- och 

skrivsvårigheter behöver ha. Skulle skolan med vissa organisatoriska förändringar kunna 
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frigöra resurser så att Biancas skola kan ge lika mycket tid för insatsen som i Wolffs studie? 

Kanske måste skolan tänka om och hitta nya vägar för att kunna möta upp de behov som finns? 

Rebecka beskrev en känsla av att skolan angrep vissa situationer från fel håll. Elever som skapar 

oro i klassen kanske inte skulle behöva en resursperson i första hand, utan snarare från tidig 

ålder ges intensivträningsinsatser som gör det möjligt för eleven att med tillräckliga 

baskunskaper kunna hänga med i undervisningen och därmed ha en bibehållen självkänsla och 

tilltro till den egna förmågan. Om elever redan tidigt får förutsättningar att kunna delta i 

undervisningen kanske vissa beteendeyttringar som är resultatet av dålig självkänsla, 

otillräcklig undervisning och träning skulle kunna minskas.  

Då tidsfaktorn lyfts fram som avgörande samtidigt som en bristvara, speciellt i beskrivningar 

av en känsla av att insatserna inte är tillräckliga eller tillräckligt intensiva, skulle kanske AI 

kunna få en avgörande roll? Att tidigt screena elever med hjälp av tidseffektiv AI (Nilsson 

Benfatto et al.,2016) skulle kunna ge mer tid över till den så viktiga specialpedagogiska 

undervisningen och till evidensbaserade, systematiska intensivträningsperioder likt Wolffs 

(2016). AI-verktyget kan dock enbart konstatera att läs- och skrivsvårigheter finns men för att 

kunna fastställa orsaken till läs-och skrivsvårigheter krävs vidare utredningar. Det kan till 

exempel bero på att eleven har problem med synen såväl som dyslexi eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Screening med AI kan också behöva kompletteras med tester i till 

exempel ordkunskap och ordförståelse för att kunna utvärdera undervisningen på gruppnivå.   

Att screeningar av elevers kunskaper fortsatt kommer vara en del av den svenska skolan är 

tydligt. De senaste årens styrning med ett utökat antal obligatoriska bedömningsstöd och 

nationella prov liksom kommuners och skolors arbete med läs- och skrivplaner innehållande 

screeningar är ett tydligt tecken på detta. Viktigt i arbetet med dessa screeningar är att analysen 

blir balanserad. Det innebär att olika perspektiv på språk-, läs- och skrivutveckling behöver tas 

i beaktande. Resultaten på olika screeningar behöver kopplas i lika hög grad till grupp-, och 

organisationsnivå som till individnivå. Ett lågt resultat på en screening kan ha sitt ursprung i 

individuella svårigheter hos eleven såväl som i brister i undervisningen eller andra yttre 

faktorer. Om screeningarna ska fylla något ändamål är det av stor betydelse att de resulterar i 

adekvata insatser. Med rätt insatser och stöd kan skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter att 

tillägna sig en god språk-, läs- och skrivförmåga. 

Förslag till framtida forskning 
Det hade varit mycket intressant att göra motsvarande studie på olika skolor som idag har börjat 

använda sig av AI. Hur ser dessa skolors lärare och specialpedagoger på screeningar och vilka 

konsekvenser har det fått på individ-, grupp- och organisationsnivå att de har börjat använda 

AI? Upplever de att det finns mer tid över till det så betydelsefulla metodiska och intensiva 

stödet som elever med läs- och skrivsvårigheter behöver? Hur upplever eleverna detta test till 

skillnad mot tidigare sätt att screena?  

Jag ser också ett behov av forskning som förenar screening ur ett utvecklingsperspektiv med 

det sociokulturella perspektivet för att kunna ge en mer nyanserad bild av screeningars 

konsekvenser på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Slutord  
Studiens syfte var att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av skolans 

användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Specialpedagogernas 

samlade erfarenheter har givit mig som snart nyutexaminerad speciallärare en god inblick i 
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screeningars implikationer på individ-, grupp- och organisationsnivå och vilka 

utvecklingsområden som finns. Denna kunskap kommer att vara av stort värde för mig i mitt 

fortsatta yrkesliv som speciallärare. Tidiga och mer intensiva insatser, kunskap om barns 

skriftspråkliga utveckling och ett systematiskt arbete beskrivs som avgörande faktorer. Jag ser 

fram emot att vara en del i utvecklingsarbetet mot en skola som kan ge våra elever mer 

likvärdiga förutsättningar att som vuxna samhällsmedborgare kunna delta i samhället fullt ut. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
             XXXXX den 5 februari 2018 

 

 
Hej! 

Sänder här en bekräftelse på att vi har bokat en tid för intervju x-dagen den x/x kl. xx.xx. 

Intervjun beräknas ta som högst en timma.  

 

I mitt examensarbete på speciallärarutbildningen mot språk-, läs- och skrivutveckling kommer 

jag att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Syftet med min studie är att söka svar på hur 

speciallärare/specialpedagoger beskriver deras erfarenheter av skolans användning av 

screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling.  

Jag söker svar på följande frågor:   

❖ Hur beskrivs ändamålet med screeningar? 

❖ Hur ser skolans arbete med screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling 

ut? 

❖ Hur används resultaten av screeningarna? 

Jag kommer i min studie att sammanlagt intervjua 5 specialpedagoger eller speciallärare mot 

språk-, läs- och skrivutveckling som arbetar på skolor mot F-6 eller F-9. För att underlätta 

bearbetningen av intervjuerna kommer jag att spela in intervjuerna. 

 

Min studie följer de etiska reglerna för datainsamling (Vetenskapsrådet, 2017). All information 

jag tillhandahåller under min studie kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga 

respondenter eller skolor kommer att namnges i materialet. Om jag vid bearbetning av 

intervjuerna bedömer att det finns risk till identifikation kommer jag att plocka bort den 

informationen. Dokumentationen kommer att förvaras på ett säkert ställe och enbart hanteras 

av mig och eventuellt min handledare. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer all 

dokumentation att förstöras. 

 

Jag vill informera om att ditt deltagande i denna studie är frivilligt och att du har möjlighet att 

avbryta din medverkan. Din medverkan är dock av största betydelse för min studie och jag är 

mycket tacksamma för att du har valt att medverka. 

 

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig! 

 

 

Med vänliga hälsningar// Maria Bylund 

Mobil: XXXX 

Mejl: XXXX 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

 
Hur beskrivs ändamålet med screeningar? 

● Vad är ändamålet med att genomföra screeningar? 

● Upplevs screeningarna uppfylla sitt ändamål, varför/varför inte?  

● Anses screeningar vara viktiga i arbetet med elevers språk-, läs- och skrivutveckling, 

varför/varför inte? 

 

Hur ser skolans arbete med screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ut? 

● Arbetar ni utifrån någon läs- och skrivplan? 

● Vilka screeningar görs idag? 

● Hur väljs de ut?  

● Genomförs utvalda screeningar systematiskt?  

● Vem genomför, rättar och analyserar screeningarna? 

● Vilka tankar finns kring screeningar och deras genomförande? 

● Hur yttrar sig det diagnostiserande arbetssättet i vardagen, dvs. hur följs/övervakas ele-

vernas utveckling och progression i det dagliga språkandet, läsandet och skrivandet?  

 

Hur används resultaten av screeningarna?  

● Hur förmedlas analysresultatet? 

● Finns handlingsplan för vilka insatser som ska sättas in efter Screeningresultaten? 

● Vilka konsekvenser får screeningresultatet på individ-, grupp- och organisationsnivå? 

o Vilka insatser görs?  

o Hur utvärderas insatserna? 

o Upplevs de stödinsatser som sätts in tillräckliga? 

o Vilka insatser sätts in för elever som ses som svaga läsare? Upplevs dessa fun-

gera organisatoriskt? Ger insatserna de resultat som är syftet? 

● Finns det något du/ni upplever är speciellt viktigt att skolan fokuserar på att utveckla 

för att kvalitetssäkra elevernas språk-, läs- och skrivutveckling? 
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Bilaga 3 

 
 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 

För-
skole-
klass 

*Bornholms.  
*Fonolek  
 

*Bornholms.  *Bornholms.  *Bornholms. 
*Alt. Trulle 
*Bokstavs-
kännedom  

*Fonolek 
*Bravkod- H4/H5  
*LUS 

År 1 *Bedömnings- 
stödet  
*DLS-rättstavning  
*DLS- 
läsförståelse 
*Bygga svenska 
 

*Bedömnings-
stödet 
 

*Bedömnings-
stödet  
*Bokstavstest 

*Bedömnings-
stödet 
*Fonolek 
*LäsKedjor 
*DLSbas 
läsförståelse 
(klasscreening enligt 
Wolff (2016)) 

*Bedömnings-
stödet  

*Bravkod-H4/H5 

*LUS 

 

År 2 *Bedömnings- 
stödet  
*Bygga svenska 

*Bravkod-H4/H5 
 

*Bedömnings- 
stödet  
 

*Bedömnings- 
stödet  
*H4/H5 
*Vilken bild är 
rätt? 
*DLS- 
läsförståelse  

*Bravkod-H4/H5 
*Vilken bild är 
rätt? 

  

 

År 3 *Bedömnings- 
stödet  
*NP 
*Bygga svenska 
 

*Bravkod-H4/H5 
*NP 
 

*Vilken bild är 
rätt?  
*NP 
*uppföljning av 

bedömningsstödet för 
enskilda elever 

*Bedömnings- 
stödet 
*H4/H5 
*träning inför NP  
*NP 
 

*Bedömnings- 
Stödet 
*NP 
*Vilken bild är 
rätt? 
 

År 4 *DLS- 
rättstavning 
*Bygga svenska 
 

- 

(Läs- och skrivplan 
saknas i år 4–6 och 
screeningar 
genomförs inte. 
Uppdrag att göra en 
läs och skrivplan för 
år 4-6 finns.) 

 

- 

(Läs- och skrivplan 
saknas i år 4–6 och 
screeningar 
genomförs inte.) 

 

*DLS- 
rättstavning  

*DLS-
läsförståelse 

 

*DLS-rättstavning 
*DLS- 
ordförståelse 
*Bravkod  
*LäSt-
läsförståelse 
*LäSt- 
rättstavning 
*LUS 

År 5 *DLS- 
rättstavning  
*Bygga svenska 
*Vi söker efter texter 
för att följa upp 
läsförståelsen.  

- - 

 

*DLS-
ordförståelse 
*Skolverkets 
bedömar-träning; 
skrivuppgift och 
läsförståelse 
Cirkusflickan 

 

*DLS-
hörförståelse 
*Bravkod 
*Skolverkets 
bedömarträning; 
skrivuppgift 

*Tummen Upp- 
olika material bl.a. 
göra en presentation 
*LUS 

År 6 *Bygga svenska 

*NP 

- 

 

- 

 

*Skolverkets 
bedömar-träning; 
läsförståelse och 
skrivuppgift. 

*NP 

*Förberedande 
uppgifter från 
skolverkets 
bedömnings-portal 
inför NP 

*NP 
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Forts. bilaga 3 

 
Nedan följer en kort beskrivning av de screeningar, bedömningsstöd och material som lyfts 

fram av specialpedagogerna och som finns med i sammanställningen ovan. 

 
Skolverkets bedömningsstöd  

Bedömarträning. Ett material för undervisande lärare i svenska och svenska som andraspråk i 

årskurs 6 med syfte att utveckla lärares bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga 

förmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella 

provet (Skolverket, 2018a). 

Bedömning för lärande, är ett material från Pedagogiskt centrum i Göteborg som lutar sig mot 

framför allt Dylans Wiliam och Christian Lundahls forskning om bedömning och materialet 

utgår från fem nyckelstrategier som främjar lärandet. Bedömning för lärande (BFL) beskrivs 

som ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens 

kvalitet och effektivitet. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav och använda sig av en 

bedömning som både mäter och stödjer lärandet, beskrivs som avgörande för planeringen av 

undervisningen i det formativa förhållningssättet. (Pedagogiskt centrum, 2018).  

 

Bedömningsstödet i läs och skrivutveckling årskurs 1–3, är sedan 1 juli 2016 obligatoriskt i 

årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Syftet är att underlätta för lärare att kunna följa 

elevernas kunskap i årskurs 1–3 och att tidigt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter samt även synliggöra elever som 

kommit långt i sin läs- och skrivutveckling och behöver extra utmaningar. Från den 1 juli 2018 

kommer ett reviderat bedömningsstöd som ger tydligare underlag för bedömning, analys av 

bedömningar och också mer information om vilket stöd elever kan behöva få (Skolverket, 

2018b).  

  

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Materialet riktar 

sig till alla lärare och finns för årskurserna 1-3, 4-6, 7-9 i grundskolan (Skolverket, 2018c). 

Nya språket lyfter är ett verktyg för lärare i årskurserna 1–6 för att tydliggöra progressionen i 

elevers språkutveckling med fokus framförallt på elevens läsutveckling. Nya språket lyfter 

fungerar som en länk mellan styrdokument, kursplaner, nationella prov och Språket på väg som 

är ett bedömningsstöd för årskurserna 7–9 med fokus på elevernas språkutveckling (Skolverket, 

2018e). 

Nationella prov 

Med NP åsyftas Skolverkets nationella prov för år 3 alternativt år 6 (Skolverket, 2018f). 

Övriga material 

Bokstavskännedom (bokstavstestet). Det finns ett flertal olika testmaterial som alla syftar till att 

kartlägga elevernas förmåga att identifiera bokstäver, vilket spelar en avgörande roll i elevernas 

förmåga att ordavkoda. 

Bornholmsmodellen är ett material som bygger på betydelsen av att elever får arbeta strukturerat 

med språklekar för att öva upp sin språkliga, fonologiska, medvetenhet. Bornholmsmodellen 

innefattar konkret metodik, konkret material, kartläggningsmaterial mm. (Lundberg, 2007). 
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BRAVKOD är ett strukturerat träningsmaterial för elever som behöver automatisera 

avkodningen vid läsning. Materialet innehåller också ett läshastighetstest, antal rätt avkodade 

ord på 1 minut (Jönsson, 2014).  

DLSbas, är ett screeningmaterial för år 1 och 2 som omfattar tre delprov, läslust, läsning och 

skrivning (Järpsten, 2004). 

DLS för skolår 2 och 3 - reviderad version, är ett diagnostiskt material för analys av läs- och 

skrivförmåga i skolår 2 och 3.  DLS för skolår 2 omfattar fyra delprov: Läsförståelse, 

Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: 

Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min 

läsning och skrivning (Järpsten & Taube, 2013). 

DLS för skolår 4–6, är ett diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga för skolår 

4–6. Materialet består av fyra delprov, rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse 

(Järpsten & Taube, 2010).  

Fonolek, screening av fonologisk medvetenhet från 6 år (Hemmingsson & Olofsson, 2015). 

God läsutveckling innehåller material för kartläggning och övningar kopplade till läsningens 

fem dimensioner, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. Elevernas individuella läsutveckling synliggörs genom att framstegen kartläggs och 

markeras på ett schema (Lundberg & Herrlin, 2014).  

H4/H5, kommer ursprungligen från 1950-talet och är ett läshastighetstest som mäter antal rätt 

avkodade ord på 1 minut. Detta test ingår i ett flertal olika material. 

LUS, eller Nya Lusboken. Läsutvecklingsschemat LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument 

där läraren kan följa elevernas läsutveckling steg för steg och utgår från lärarens samlade 

bedömarkompetens (Sundblad, Allard & Rudqvist, 2001). 

LäsKedjor–2 screenar elevers ordigenkänning och ordavkodningsförmåga från skolår 1 till och 

med första året på gymnasiet (Jacobson, 2014). 

Läslyftet, är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling där lärare 

kompetensutvecklas genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av 

moduler på Lärportalen (Skolverket, 2018d). 

LäSt, är ett material för kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- 

och stavningsförmåga samt läsförståelse för skolår 1-6 (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & 

Wiklund, 2016).  

TIL, Tidig Intensiv Lästräning, är ett metodiskt lästräningsprogram för barn som inte kommit 

igång med sin läsning (Dahlin, 2006). 

Trulle, är ett basläromedel i svenska för F-1 som bland annat utgår från övningar i ljudanalys 

och språklig medvetenhet (Bryntse & Palmkvist, 1997).   

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4-6, är ett kartläggningsmaterial som innehåller 

övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11. 

(Wendéus, 2013). 

Vilken bild är rätt? Klassdiagnos av läsförståelse för årskurs 2 och 3 med tester som visar 

elevens läsfärdigheter och fungerar som ett verktyg att följa klassens utveckling (Lundberg, 

2001). 
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Wolff (2016). Skola 4 har inspirerats av Wolff (2016) och använder liknande tester som Wolff 

använde i sin studie. 
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