
 

 

 

Självständigt arbete i 

speciallärarprogrammet, 15 hp 
 

Hur speciallärare och 

specialpedagoger arbetar med och 

följer upp screening och kartläggning 

av elevers läsförmåga 

Författare: Sofi Paulsen och 

Jennie Tengblad 

Handledare: Anna Fouganthine 

Examinator: Marianne Björn 

Termin: HT 19 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod:4PP224E 



  
 

i 
 

Titel 
Hur speciallärare och specialpedagoger arbetar med och följer upp screening och 

kartläggning av elevers läsförmåga 

 

English title 
How special education teachers work with screening, mapping and students’ reading 

ability 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
Utbildning i dag ställer höga krav på läsförmågan. Skolans uppdrag är att säkerhetsställa 

att eleverna lär sig att läsa. Ett sätt att följa elevers läsförmåga är att använda sig av 

screeningtest och kartläggningsmaterial i kombination med att följa upp och arbeta med 

resultaten. Tidig identifiering är av största vikt så att skolan sätter in rätt resurser i tid. 

Speciallärare och specialpedagoger spelar en stor roll i detta arbete.  

Syftet med vår undersökning är att se vilka screening- och kartläggningsmaterial i 

läsning som används i svensk grundskola samt att se hur resultaten från dessa följs upp. 

Frågeställningarna som vi söker svar på är: Vilka screeningtest och 

kartläggningsmaterial inom läsning används i Sveriges grundskolor? Hur följer skolan 

upp resultaten? samt Hur vill speciallärare och specialpedagoger arbeta med 

kartläggning och uppföljning? 

En enkätundersökning  skickades ut till alla Sveriges grundskolor, specifikt riktade till 

speciallärare och specialpedagoger. Resultatet, utifrån respondenternas svar, visar vilka 

screeningtest som används ute på skolorna, hur resultaten följs upp samt 

hur speciallärare och specialpedagoger önskar följa upp resultaten. 
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Inledning 
I dagens samhälle har kravet på läs- och skrivförmåga avsevärt ökat. I stort sett all 

utbildning ställer krav på god läs- och skrivförmåga. Ett av skolans viktigaste uppdrag 

är att säkerhetsställa att eleverna lär sig att läsa och skriva. Trots det påminns vi mer 

eller mindre dagligen om att elever inte är tillräckligt läs- och skrivkunniga. 

Vårterminen 2018 saknade 17 200 elever behörighet till nationella program (Skolverket 

2018). 

 

Tidig identifiering av elever som eventuellt kan komma att få svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen är avgörande för att sätta in rätt insatser i god tid. Skolan har dessutom 

begränsade resurser som måste användas på ett effektivt sätt, vilket gör att tidig 

identifiering är än mer betydelsefull. 

  

I dag finns en uppsjö av olika screeningtest, samtidigt som Skolverket tillhandahåller 

kartläggningsmaterial och bedömningsstöd samt nationella prov i årskurs tre, sex och 

nio. Skolverkets material är inte normerade, medan flertalet screeningtest som används i 

skolan är det. 

 

Vi arbetar på olika stadier och vår erfarenhet är att det på många skolor utförs 

screeningtest, framför allt för de lägre åldrarna, men att uppföljningen och tidiga 

insatser inte alltid är optimala. 

 

Det finns flera tidigare studier som tangerar vårt område men vi upplever att vi inte har 

fått svar på våra frågor vad det gäller vilka screeningtest som används förutom 

Skolverkets bedömningsstöd och nationella prov samt att vi är intresserade av att 

synliggöra uppföljningsarbetet och speciallärarens och specialpedagogens roll. 

Det är utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv relevant att undersöka vilka 

screeningtest som används i Sveriges skolor idag, samt hur man följer upp och 

säkerhetsställer att eleverna får de insatser som de behöver. Det är även intressant att 

belysa hur speciallärare och specialpedagoger önskar arbeta med uppföljningsarbetet. 

Det är utifrån denna utgångspunkt som vi motiverar detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

 

 
2 Bakgrund 
 

I denna del åskådliggörs bedömningar och tester ur ett historiskt och specialpedagogiskt 

perspektiv, samt vad skollagen och Skolverket skriver om tester och bedömning. Efter 

det kommer det två stycken om specialpedagogik och speciallärarens och 

specialpedagogens roll. Slutligen tas screening upp, där det även ingår en kort 

beskrivning av några vanligt förekommande tester samt kartläggnings-och 

bedömningsmaterial.  

 
2.1 Historik 

Redan för 2000-3000 år sedan utfördes kunskapsbedömningar i Kina. Trots att 

utbildningssystem saknades gjordes bedömningar med fokus på allmänna färdigheter 

som t.ex. musik. Under 1500-talet växte begåvningsteorier fram som framför allt 

tjänade ett meriterande ändamål. Klosterskolor och katedralskolor använde sig då även 

av olika bedömningsformer. I Skolförordningen från senare delen av 1500-talet står 

skrivet om bedömning som bland annat hade som funktion att vara ett didaktiskt stöd, 

det vill säga att bedömningen redan då hade ett formativt syfte (Lundahl 2017).  

 

Så tidigt som 1842, då den allmänna folkskolan infördes i Sverige, diskuterades 

förhållningssätt och bemötande av elever i svårigheter och/eller avvikande beteende 

som inte kunde tillgodogöra sig skolans undervisning. Det gällde även elever som hade 

brist på fattningsförmåga samt var ouppfostrade och fattiga, enligt 

Departementsutredningen 1986. Lösningen blev då att det ställdes lägre krav på dessa 

elever. Elever med funktionsnedsättning stod i stort sett utanför skolsystemet (DsU 

1986:13). 

  

Ellen Key (1900) skrev i sin bok Barnets århundrade, att en människa inte behöver 

kunna så mycket för att reda sig i livet. Att läsa väl innantill och att kunna stava var 

dock viktigt. Key (1900) skrev även att examen och betyg borde avskaffas. Målet borde 

istället vara att elever själva inhämtade sin kunskap och sina åsikter. Läraren kunde 

dock ge oförberedda redogörelser, muntligt eller skriftligt. Vinningen skulle vara att 

eleverna behöll sin “kunskapshåg” och “arbetsduglighet”. 

 

I början av 1900-talet fördes även livliga diskussioner kring svaga elevers situation och 

hjälp- och särklasser infördes. På 40-talet infördes  specialklasser. Klasserna var 

ämnade för elever med diagnostiserade handikapp (DsU 1986:13). I statens offentliga 

beredningar (SOU) går det att läsa om hur test användes i skolan. Redan på 1940-talet 

användes test för att kategorisera elever, enligt SOU 1948:27. Skolmognadstest, 

intelligenstest och test av den språkliga begåvningen användes som hjälp för att kunna 

fastställa betyg och studieväg, men även för att se vilka elever som var aktuella för så 

kallade hjälpklasser. Dock står det i SOU 1948:27 att dessa elever även behövde en 

pedagogisk, medicinsk och ett psykologiskt utlåtande för att bli berättigad till 

hjälpklass. På 1940-talet introducerades sedan nationella prov. Syftet var att 

standardisera bedömningen i Sveriges skolor (Waldow 2016). 

 

På 1960-talet skapades specialklasser utifrån kategorisering, t.ex. läsklass, hjälpklass 

och observationsklass. Det visade sig dock att specialklasserna inte hade haft den 

positiva effekt som man hade förväntat sig och målet var nu att integrationen skulle öka. 
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Synen på elever i svårigheter förändrades till viss del och man lyfte nu vikten av det 

sociala sammanhang som eleven befann sig i (SIA-utredningen; SOU 1974:53). 

 

Det visade även väg för Läroplanen för grundskolan, Lgr 80, där man talade om En 

skola för alla. En viktig uppgift för skolan var nu att motverka att elever hamnade i 

svårigheter. Elever som var i behov av stöd skulle ges det inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Även i Lpo 94 framhölls  att elevernas individuella behov skulle 

främjas. I slutet på 90-talet ansågs  att lärarna var i behov av specialpedagogiskt  

kompetens för att möta alla elever och dess olikheter inom ramen för ordinarie 

undervisning (SOU 1999:63). 

  

Speciallärare och specialpedagoger  har idag som uppdrag att dokumentera, ansvara för  

kartläggningar, göra utredningar och åtgärdsprogram. En annan arbetsuppgift för 

speciallärare och specialpedagoger är att leda samtal med t.ex. kollegor och 

vårdnadshavare, vilket tenderar att falla mer på specialpedagogers arbetsuppgifter 

medan speciallärare har en tendens att undervisa elever individuellt i större utsträckning 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm 2015). Göransson et al. skriver 

även att speciallärare och specialpedagoger besitter kunskaper kring att leda och bedriva 

utvecklingsarbete på skolan och/eller förskolan samt är skickliga i det  förebyggande 

arbetet. De båda yrkesgrupperna har också en central roll i elevhälsan. 

 

2.2 Skollagen och skolverket 

Skolverket skriver att skolans uppgift är att “Uppmärksamma och stödja elever i behov 

av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande” (Skolverket 2011 s. 12). Skolans uppgift är också att möta, stimulera och leda 

elever som obehindrat uppnår kunskapskraven så att även de utvecklas i sin 

kunskapsutveckling (Skollagen 2018:1098). Skolverket har ingen rekommendation på 

tester som bör genomföras på elever i specifika ämnen. De skriver istället om 

bedömning och har gett ut bedömningsstöd i flera ämnen för att främja en likvärdig 

bedömning och betygssättning i skolan. I årskurs ett är bedömningsstöden obligatoriska 

för matematik och svenska/svenska som andraspråk. I stödmaterialet 

Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket 2011) står det att om eleven ska ges goda 

förutsättningar för lärande, behöver bedömningen integreras i undervisningen och 

användas på ett medvetet och systematiskt sätt. Skolverket skriver att det är viktigt med 

variation när elever ska bedömas för att den ska bli så allsidig som möjligt. Enstaka test 

är osäkra eftersom de sällan görs under optimala förhållanden. Skolverkets 

bedömningsstöd är obligatoriskt i åk 1 och  de tillhandahåller även bedömningsstöd i åk 

2 och 3. Kartläggningsmaterialet i förskoleklass är även det obligatoriskt. Skolverket 

föreskriver att nationella prov i svenska och svenska som andraspråk ska genomföras i 

åk 3, 6 och 9. 

  

2.3 Specialpedagogik 

Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och har sin upprinnelse inom ett flertal 

discipliner, däribland psykologi, medicin och sociologi (Persson 2013). Farrell (2014) 

nämner specifikt sociologi och psykologi medan Ahlberg (2013) även lyfter filosofi och 

pedagogik. Persson (2013) skriver att det inte är helt lätt att definiera 

specialpedagogiken eftersom de har sitt ursprung i många vetenskapsgrenar som 

dessutom skiljer sig åt. Specialpedagogiken är en fördjupad kompetens som bland annat 

har som uppgift att utgå från den enskilda eleven. Specialpedagogiken tar över när den 

ordinarie pedagogiken inte räcker till (Persson 2013). 
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Inom specialpedagogiken uppmärksammas två olika perspektiv, det relationella 

perspektivet kontra det kategoriska perspektivet. Det relationella perspektivet utgår ifrån 

att den specialpedagogiska verksamhet interagerar med annan pedagogisk verksamhet 

och förändringar i omgivningen möter eleven så att eleven ges möjlighet och 

förutsättningar att förverkliga uppsatta mål. Motsatsen, det kategoriska perspektivet, 

skapar inte dessa möjligheter för eleven då elevens svårigheter läggs på eleven (Persson 

2013). 

 

 

2.4 Speciallärarens och specialpedagogens roll  

Examensordningen (SFS 2011:688)  är ett dokument som visar på speciallärarens och 

specialpedagogens uppdrag. Göransson et al. (2015) skriver att examensordningen inte 

skiljer sig särskilt mycket åt för de båda yrkesgrupperna. Speciallärare och 

specialpedagoger omnämns inte i Skollagen, vidare är det upp till rektorn och 

förskolechefen att besluta om det specialpedagogiska stödet. Det ska dock finnas 

tillgång på lärare med kompetens av specialpedagogisk karaktär (Göransson et al. 

2015). I skollagen står det att det ska “finnas tillgång till personal med sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (Skollagen 

2010:800, 25 §). 

  

Göransson et al. (2015) kommer i sin forskningsrapport Speciella yrken? 

Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning fram till att speciallärare 

och specialpedagoger förväntas besitta en specifik kompetens i arbetet med att 

identifiera och arbeta med olika slag av problem som uppkommer i skolan. 

  

Göransson et al. (2015) menar att speciallärare och specialpedagoger utgår ifrån det 

relationella perspektivet, vilket innebär, som tidigare nämnts, att det är på grund av 

brister i miljön som problemet uppstår.  Elevers utveckling och likvärdighet är i fokus i 

det relationella perspektivet. 

 

2.5 Screening och kartläggning 

Screening har som syfte att ge läraren en uppfattning om den enskilda elevens förmåga 

inom läs-, skriv- och språkförmåga. Screening kan även användas som ett pedagogiskt 

verktyg för att bedöma undervisningens effekt men även till fortsatt planering i lärarens 

arbete (Roe 2014). Roe (2014) påpekar att det är viktigt att testerna är normerade och att 

inte ha en övertro till resultaten. Bjar (2011) framhåller också vikten av att testerna är 

standardiserade och normerade vilket innebär att det har provats ut på många elever 

samt att testresultaten har jämförts mot normeringen. 

  

Herkner (2011) skriver om vikten av att skolan utför screeningtest på alla elever, samt 

att det finns rutiner som gör att testen följs upp och medför insatser av 

specialpedagogiskt slag för att tidigt identifiera och motverka läs- och skrivsvårigheter. 

Även Snowling (2013) påpekar att tidig identifiering  är av största vikt. 

  

Druid Glentow (2006) skriver att en kartläggning  bör ge riktlinjer för hur det 

pedagogiska arbetet ska fortskrida samt synliggöra dess effekter på tidigare arbete. 
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2.5.1 Standardiserade tester, screeningar, kartläggnings- och bedömningsmaterial 

H4 och H5 är ett äldre högläsningsprov av Rikard Lindahl. Det som prövas är mekanisk 

avläsning vid högläsning under en minut. Testet är normerat på elever i årskurs 1-6 

(Lindahl 1963). 

  

Läskedjor är ett snabbt screeningtest som är utvecklat av Christer Jacobson. Det är 

normerat, mäter läsförmågan och då speciellt avkodning. Testet kan användas från 

årskurs 2 i grundskolan och upp till första året på gymnasiet (Jacobson 2014). 

  

Vilken bild är rätt? är ett screeningmaterial som är normerat och utförs på gruppnivå. 

Testet är utarbetat av Ingvar Lundberg. Eleverna läser på egen hand en eller flera 

meningar och avgör därefter vilken bild som bäst passar till texten. Det finns fyra bilder 

att välja mellan. Testet utförs i åk 2 och 3 och resultatet mäter läsflyt (Lundberg 2001). 

  

Fonolek är ett screeningmaterial som är normerat och utarbetat av Åke Olofsson och 

Ingegärd Hemmingsson. Fonolek är ett test som utförs på gruppnivå i syfte att bedöma 

fonologisk medvetenhet. Testet är utprovat vid flera tillfällen och vänder sig till åk 1 i 

grundskolan (Olofsson & Hemmingsson 1994). 

  

DLS är ett normerat diagnosmaterial som är framtaget av Birgitta Järpsten och Karin 

Taube. Testerna är utformat för elever i åk 2-9 samt åk 1 på gymnasiet och avser att 

pröva elevernas läs- och skrivförmåga. DLS är ett screeningmaterial på gruppnivå men 

som även beskriver enskilda färdigheter på individnivå. DLS är anpassat efter 

Läroplanen för grundskolan 2011 (Järpsten & Taube 2013). 

  

LäSt är ett normerat testmaterial som kartlägger och diagnostiserar elevers 

grundläggande färdigheter inom avkodning, stavning och läsförståelse. Testet är 

utformat för elever i låg- och mellanstadiet och framtaget av Åsa Elwér, Inger 

Fridolfsson, Stefan Samuelsson och Christina Wiklund (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson 

& Wiklund 2016). 

  

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin har arbetat fram kartläggningsmaterialet God 

läsutveckling, som även innehåller övningar. Materialet kan användas från förskoleklass 

och upp till åk 3-4. Författarna skriver att God läsutveckling är tänkt att användas som 

stöd och stimulans så att eleverna får en god läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2014). 

  

Nya språket lyfter är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk som är 

utarbetat för åk 1-6. Materialet är framtaget i enlighet med Läroplanen för grundskolan 

2011(Lgr 11). Nya språket lyfter är tänkt att vara  ett stöd i lärarens bedömning av 

språkliga förmågor i svenska och svenska som andraspråk. Tanken är att eleverna ska få 

syn på sin egen utveckling med hjälp av ett observationsschema (Skolverket 2012). 

  

Vi valde att ta med både Nationella prov samt Skolverkets bedömningsstöd som ett 

screeningtest, eftersom det görs på gruppnivå samt att det även där går att följa upp och 

arbeta med de resultat som ges. Nationella prov utförs i svenska och svenska som 

andraspråk i åk 3, 6 och 9. Skolverkets bedömningsstöd och de nationella proven är inte 

normerade. Vi har även valt att ta med kartläggnings- och bedömningsmaterial, som är 

vanligt förekommande på skolor. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att se vilka screening- och kartläggningsmaterial i 

läsning som används i svensk grundskola samt att se hur resultaten från dessa följs upp. 

  

Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

  

• Vilka screeningtest och kartläggningsmaterial inom läsning används i Sveriges 

grundskolor? 

• Hur följer skolan upp resultaten? 

• Hur vill speciallärare och specialpedagoger arbeta med kartläggning och 

uppföljning? 
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4 Teoretisk inramning  
Det här kapitlet inleds med en genomgång av vad läsning är och vilka delar den består 

av. Därefter förklaras olika begrepp med hjälp av testteori. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av teorin salutogenes. 

 

4.1  Läsning   

Enligt Nationalencyklopedin består läsning av två delar: avkodning och förståelse. 

Vidare är läsning en färdighet som är komplicerad och kräver övning och tid för att 

utvecklas (Ne.se 2019). Enligt Gough & Tunmer (1986) är läsning en produkt av 

faktorerna ordavkodning och språkförståelse. Om någon av delarna saknas, blir 

produkten 0. Modellen kallas för The simple view of reading och produkten beräknas: 

Läsning = Avkodning x Språkförståelse. Gough & Tunmer (1986) var tydliga med att 

förståelsen inte bara handlade om läsförståelse utan språkförståelse där det lexikala, 

syntaktiska och diskursen tolkas. Både läsförståelsen och hörförståelsen är beroende av 

dessa språkliga processer och därför kan begreppet språkförståelse användas som ett 

samlingsnamn för dessa (Levlin, 2014). Avkodningen och förståelsen samspelar med 

varandra (Carlström 2010; Ehri 2005; Elbro 2004; Kamhi & Catts 2011; Taube 2013). 

Avkodningen är dessutom en förutsättning för att komma igång med läsförståelsen (Ehri 

2005; Elwér 2009; Kamhi & Catts 2011; Wolff 2009). Vid ordavkodning segmenteras 

talet i mindre delar, fonem, som motsvaras av bokstavstecken (Lundberg & Herrlin 

2014). Den fonologiska läsningen är enligt Høien och Lundberg (2013) viktig för 

läsutvecklingen. 

  

Språkförståelsen omfattar både läsa och lyssna. Språkförståelse handlar inte enbart om 

att förstå hur en mening är uppbyggd. Med språkförståelse menas även att kunna tolka 

bilder, förstå vad som sägs mellan raderna och uppfatta ironi (Elbro 2004). Säker och 

snabb ordavkodning, dvs när avkodningen automatiseras, främjar läsförståelsen 

eftersom uppmärksamheten kan riktas mot förståelsen (Kamhi & Catts 2011). 

Att komma igång med läsprocessen är viktigt för att tidigt kunna identifiera elever i 

lässvårigheter (Snowling, 2013). De elever som har svårigheter med att komma igång 

med läsningen kommer efter i läsutvecklingen vilket i sin tur innebär att ordförrådet, 

läsförståelsen och motivationen blir lidande (Skolverket 2017). 

 

4.2  Testteori 

 Jacobson (2015) skriver att pedagoger behöver ha kunskap om testteori för att bättre 

förstå hur mätningar genomförs och hur test konstrueras. Då specialpedagoger och 

speciallärare ofta genomför olika test som sedan redovisas för lärare och föräldrar, är 

det viktigt att kunskapen finns att kunna prata om diagnostik och testresultat. Kunskap 

om testteori  ger förståelse och bättre möjligheter att tolka normeringsdata av olika 

testresultat, hur normerna är konstruerade och vilken typ av skala som använts. 

  

I Sverige finns en uppsjö av tester. Olika test har olika syften. Ett screeningtest görs i 

grupp och genererar en översiktlig information. Screeningtest ställer mindre krav på den 

som utför testerna jämfört med ett test som görs individuellt. Ett screeningtest går 

dessutom snabbt att utföra vilket gör att det är mer ekonomiskt. Individuella test 

genererar i en fördjupning av elevernas kunskaper. Det ställer högre krav på den som 

utför testerna och tar längre tid men det ges större möjligheter att göra iakttagelser under 

testsituationen (Jacobson 2015). 
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4.2.1 Reliabilitet 

 Reliabilitet handlar om hur noggrant ett mätinstrument mäter det som är tänkt att mätas, 

det vill säga hur pålitligt mätinstrumentet är. Om samma egenskap mäts om med lika 

villkor vid ett annat tillfälle bör resultatet alltså bli detsamma. När psykologiska 

variabler mäts, används parallella test för att säkerställa reliabiliteten. Det ena testet ska 

motsvara uppgifterna i det andra, både till innehåll, svarstyp och instruktioner. Båda 

tester ska få samma medeltal och spridning (Magnusson 2003). Elbro och Poulsen 

(2017) skriver att om ett test har hög reliabilitet är det ett stabilt test med bra frågor, 

som inte påverkas så mycket av irrelevanta faktorer. 

 
4.2.2 Validitet 

 Validitet, det vill säga testets giltighet, avser att säkerställa att ett test verkligen mäter 

det som är tänkt att mätas. Hög reliabilitet är nödvändigt för att kunna få hög validitet, 

men inte en förutsättning (Magnusson 2003). Elbro och Poulsen (2017) skriver att det 

finns språk- och lästester som inte mäter det som är tänkt att mätas. Läsförståelsetest 

kan ju till exempel även mäta ordförråd och testet har då en begränsad validitet. 

  
4.2.3 Skalor 

 En normalfördelningskurva är en symmetrisk klockformad fördelning som även kallas 

för Gauss kurva. Det är en teoretisk fördelning som är helt symmetrisk oberoende vilket 

skalvärde du väljer. Exempel på normaliserade skalor är T-poäng och stanine. T-poäng 

har medelvärdet 50 och stanine har medeltalet 5. Ett enkelt sätt att jämföra olika värden 

på en normalfördelningskurva är att ange ett resultat i percentilvärde (Magnusson 2003). 

Elbro & Poulsen (2017) skriver att percentil är den punkt där en viss del av testutövarna 

befinner sig, det vill säga procenten av en viss grupp som ligger på eller under en viss 

poäng. 

  

Nedan visas en bild av en normalfördelningskurva för att bättre förstå sambandet mellan 

stanine och percentil. 

  

 
 

 

Tabell 1. En Gausskurva där skalorna stanine och percentil finns med. 

  

4.3 Salutogenes 

Persson (2013) skriver att specialpedagogiken ibland har kritiserats för att den är 

teorilös, men att specialpedagogiken behöver granskas och att den granskningen 

behöver vara teoriförankrad. Ahlberg (2013) skriver, som vi tidigare har nämnt, att de 

som forskar inom specialpedagogik använder sig av olika teorier för att skapa kunskap 

som kan leda till både förändring och utveckling av skolan. Teorierna kan hämtas från 

de olika disciplinerna pedagogik, psykologi, sociologi, medicin och filosofi. 
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Salutogenes är en teori som har sitt ursprung ur medicinsk sociologi. Teorin handlar om 

att kunna hantera sin livssituation, så att tillvaron blir begriplig, hanterbar och 

meningsfull (Antonovsky 1987). Salutogenes grundades av Aaron Antonovsky och 

betyder hälsans ursprung, vilket fokuserar på det som är friskt och fungerar (Lindström 

& Eriksson 2005). Antonovsky (1987) skrev även om känsla av sammanhang 

(KASAM). Det innebär att det upplevda är begripligt, att resurser finns om något händer 

och att livet känns meningsfullt. Det meningsfulla är huvudingrediensen i känsla av 

sammanhang. Enligt Lindström och Eriksson (2005) är salutogenes en teori som kan 

tillämpas på individ-, grupp- och organisationsnivå och som upprätthåller och förbättrar 

hälsan. Även Price (2016) skriver om KASAM och kopplar ihop det med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Om stressfaktorer kan göras begripliga, kan dessa elever 

känna en stark känsla av sammanhang. 
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5 Tidigare forskning 
Nedan följer en redovisning av aktuell forskning som vi funnit relevanta utifrån vår 

studies syfte att finna svar på vilka screeningtest som används i Sveriges skolor idag, 

hur skolorna följer upp testen samt hur specialläraren och specialpedagogen önskar att 

arbeta med kartläggning och uppföljning. 

  

Åsa Wedin (2010) skriver i artikeln Bedöma eller döma? Språkbedömning och lästest i 

grundskolans tidigare år om vikten av att problematisera tester och dess resultat. 

Författaren beskriver vidare att fokus oftast ligger på resultaten, då i synnerhet på vad 

eleven inte lyckas med. Dessutom ifrågasätts sällan testerna enligt Wedin, vilket är en 

brist. Vidare skriver författaren att testerna fordrar att lärarna i stor utsträckning är 

insatta i testerna och att det är en process att planera och utföra dem. Wedin ifrågasätter 

om lästesterna är relevanta för alla elever och syftar då framför allt på 

andraspråkselever. Författaren menar även att det är viktigt att kritiskt granska testerna 

samt fundera över vilket synsätt på läsning som finns dolt i testerna, framför allt med 

tanke på att det utifrån testernas resultat ofta görs ett urval av elever som är i behov av 

specialundervisning.  

  

Helena Sjunnesson (2014) skriver i sin licentiatuppsats Bedömning av läsförståelse - 

och sen då? om hur konsekvenser av det ökade bedömningsuppdraget i grundskolan 

upplevs och tolkas av pedagoger. Sjunnessons forskningsansats är en fallstudie i en 

mindre kommun i Sverige där författaren använder sig av empiriskt material. 

Sjunnesson intervjuar bland annat berörda pedagoger men tittar även på 

sammanställningar av bedömningsresultat, uppdragsbeskrivningar och åtgärdsprogram. 

Det primära är bedömningen i läsförståelse i åk 4. Syftet med bedömningen är att följa 

elevernas utveckling, att upptäcka och få syn på  elever som annars inte skulle 

uppmärksammas men även som underlag för undervisning och resursfördelning. 

Bedömningsunderlaget som samlades in nyttjades också som bekräftelse på tidigare 

bedömningar och användes även för att jämföra med andra skolor i kommunen. 

  

Birgitta Herkner (2011) följer i sin studie Läsutveckling i årskurs 2-6 belyst genom 

standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3, fyra skolor  och lite 

drygt 400 elever som kontinuerligt testas genom standardiserade test och nationella prov 

i åk 3 inom läsförståelse och ordavkodning. Herkners syfte är att analysera och redovisa 

läs- och skrivförmågan från åk 2 till 6, samt att jämföra elevernas resultat på nationella 

prov i åk 3 med sedvanliga tester om elevers läs- och skrivutveckling. Det andra syftet 

med studien är att utvärdera om införandet av nationella prov i åk 3 visar 

på  förändringar för elevernas läsutveckling samt om det utifrån det nationella provet i 

åk 3 identifierar elever i behov av stöd eller elever i riskzon. I studien skriver Herkner 

att standardiserade test i läsförståelse är viktigt i förebyggande syfte för att få syn på och 

motverka svårigheter inom läsning genom att eleven kontinuerligt följs upp med 

diagnostiska test i läsförståelse. Författaren utgår i sin studie från the Simple View of 

reading. 

  

Maria Levlin (2014) beskriver i sin doktorsavhandling Lässvårigheter, språklig 

förmåga och skolresultat i tidiga skolår: en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3, 

behovet av tidig identifiering för att fånga upp de elever som är i riskzon att inte nå 

målen. Studien undersöker hur lässvårigheter har ett samband med språkförståelse. 

Levlin skriver vidare att det är språk- och läsförståelsen som framför allt påverkar 

skolresultaten, vilket främst visar sig på nationella proven i åk 3. I studien, där 44 elever 

i åk 2 deltog, gjordes ett screeningtest i  läsförståelse, stavning och avkodning. Utfallet 
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blev att undermålig läsförståelse i åk 2 medförde att risken var högre att komma att få 

svårigheter med språkförståelse i åk 3. Det visade sig att elever med stavnings- och 

avkodningssvårigheter inte hade några svårigheter med språkförståelsen i åk 3. 

Resultaten av studien pekar på att det inte enbart kan fokuseras på avkodningen vid 

svag läsförståelse utan insatser som förståelsestrategier, ordförråd och grammatik krävs 

för att utveckla läsförståelsen. Flera elever som inte lyckades på läsförståelsen på 

nationella prov i åk 3 hade redan identifierades på screeningtestet i läsförståelse i åk 2. 

Levlin menar att screening i läsförståelse tidigt kan identifiera och fånga upp elever som 

ligger i riskzon att inte nå målen. 
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6 Metod 
I metodavsnittet presenteras enkätundersökningen, urval och en beskrivning av 

genomförandet. Metodavsnittet tar även upp tillförlitlighet och giltighet samt avslutas 

med etiska ställningstagande och metoddiskussion. 

 
6.1 Enkätundersökning 

För att nå syftet valde vi att göra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. 

Vi hade som mål att göra en heltäckande bild av Sverige. För att nå det målet på en 

begränsad tid såg vi som enda möjlighet att göra det via en enkät till alla speciallärare 

och specialpedagoger, i detta fall en webbenkät (se bilaga B). Studien är av beskrivande 

karaktär. Enkäten består av 12 frågor. Fråga 1- 4 och 8 är slutna frågor med 

svarsalternativen ja, nej och vet ej. Fråga 5, 6, 10 och 12 har flervalsalternativ, fråga 7 

och 11 är  skattningsfrågor från skala 1-4 och fråga 9 är en öppen fråga. Frågorna 

framställdes via google formulär för att kartlägga hur det arbetas med screeningtester i 

läsning på skolorna. Fördelen med Google formulär var att rådatan direkt omvandlades 

till tabeller och diagram. Det gjorde bearbetningen av materialet relativt enkelt. Vi valde 

ändå att göra om tabellerna i Word, eftersom vi lade till viss information som kändes 

relevant. Den öppna frågan krävde dock mer bearbetning eftersom svaren behövde 

struktureras och grupperas för att få en tydlig överblick av alla de tankar och idéer vi 

fick in om hur speciallärare och specialpedagoger vill arbeta med elevers 

screeningresultat. Diskussioner fördes kring möjliga grupperingar och till sist landade vi 

i att dela in svaren i organisation- klass- och individnivå. Då det har genomsyrat vår 

speciallrarutbildning kändes det naturligt och relevant utifrån de kunskaper vi har fått 

till oss. Materialet som samlas in gjordes för första gången vilket innebär att det är en 

primärdataundersökning (Dahmström 2011). Fördelarna med metoden var att det gick 

snabbt att samla in materialet medan nackdelarna bland annat kan vara ett ökat bortfall 

(Dahmström 2011). Dahmström påpekar att det är viktigt att inte ha för många frågor 

samt att även ha öppna frågor för att kunna få möjlighet att utveckla svaren. Den 

kvantitativa metoden innebär att kunskapen lättare ska vara allmängiltig och replikerbar 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  

 

Innan enkäten skickades ut till alla Sveriges skolor gjordes en pilotstudie i början av 

maj månad, 2019. Deltagarna var sex speciallärare, som var kända för oss. Utifrån deras 

svar och kommentarer så omarbetades och justerades enkäten. Bland annat fick vi 

kommentarer om att vi inte hade ett svarsalternativ för osäkra respondenter, vilket lades 

till i form av “vet ej”. Detta glömdes tyvärr bort på fråga 6, vilket upptäcktes senare. Vi 

la även till Skolverkets bedömningsstöd som alternativ på fråga fem, efter ett påpekande 

från respondenterna i pilotstudien. Vi har även i början av utformningen av enkäten vid 

flera tillfällen varit i kontakt med en universitetslektor på Linnéuniversitetet och fått 

konkret återkoppling av våra enkätfrågor. Enkätstudien skickades ut den 13 maj 2019. 

Då vi var angelägna om att så snabbt som möjligt få in svaren, begränsades svarstiden 

till två veckor. I resultatdelen redovisas resultat och analys.  

 
6.2 Urval och bortfall 

Eftersom vi var intresserade av att ta reda på hur det arbetas med screening och 

kartläggning på Sveriges grundskolor ville vi  nå ut till så många skolor som möjligt. 

Adresserna finns tillgängliga på Skolverkets webbplats och vi har därför kunnat skicka 

ut enkäten till alla grundskolor i Sverige. Då adresserna är ställda till skolorna, eller i 

vissa fall till kommunens utbildningsenhet, har vi i det utskickade mailet uppmanat 
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mottagaren att  vidarebefordra mailet  till skolans speciallärare och specialpedagoger. I 

mailet presenterade vi oss själva och vårt arbete, samt förklarade vad vi menar med 

screening och lästest, så att inga oklarheter skulle uppstå. Vi valde att ta med både 

Nationella prov samt Skolverkets bedömningsstöd som ett screeningtest, eftersom det 

görs på gruppnivå och att det även där går att följa upp och arbeta med de resultat som 

ges. Totalt skickades enkäten ut till 3380 adresser, vilket i det här fallet innebar en 

totalundersökning. Av dessa var det 464 som svarade, vilket innebar ett stort bortfall på 

86,3 %. En anledning som kan ha påverkat det stora bortfallet var kanske tidpunkten på 

året då enkäten skickades ut. I skolvärlden är maj en mycket intensiv månad. Då vi i 

vårt utskick bad mottagaren att vidarebefordra enkäten till rätt respondent det vill säga 

speciallärare och specialpedagog, kan det ha medfört att alla respondenter inte har tagit 

del av enkäten. Shih och Fan  (2009) menar att enkäter som skickas ut via e-post har 20 

% lägre svarsfrekvens i jämförelse med de som skickas ut via brev. 

 

Vi har tidigare skrivit om reliabilitet och validitet, det vill säga hur tillförlitliga 

mätningar är och att mätningarna verkligen mäter det som är tänkt att mätas. 

Dahmström (2011) skriver att om ett formulär är alltför omfattande eller har frågor som 

är otestade och är dåligt utformade, kan formuläret ge mätfel. Speciellt om det handlar 

om frågor som är ledande eller värdeladdade. Om något är oklart med frågorna kan det 

också ge upphov till mätfel. Vi har försökt att utforma frågorna så att det ska vara enkelt 

att fylla i enkäten och har därför endast 12 frågor varav en fråga med öppet svar. Vi har 

försökt att tydligt förklara vad vi menar med screening och lästest för att undvika 

oklarheter kring frågeformuläret. Då enkäten handlar om screening i läsning, ser vi inte 

att någon fråga skulle kunna vara värdeladdad och ledande frågor har undvikits. Vi har 

valt att ha med ett “vet ej”-alternativ. Enligt Dahmström (2011) leder det till att fler 

svarar på enkäten och att färre respondenter anger felaktigt svar. 

 
6.3 Etiska ställningstaganden 

Som forskare  behöver vi beakta de etiska kraven och etiskt reflektera över vår studie 

och dess innehåll samt konsekvenser för de tillfrågande. Forskning kan inte genomföras 

utan tanke på etiska aspekter (Vetenskapsrådet 2017). 

Vidare skriver Vetenskapsrådet (2017) att det är viktigt att informera försökspersoner 

samt att samtycke ges, identitet får inte röjas vid publicering.  

 

För att skydda individen så finns det etiska krav på forskningen som utförs. I vår studie 

har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Ett av 

kraven är informationskravet som innebär att vi är skyldiga att informera deltagarna om 

syftet med undersökningen, som ska vara detaljerat beskriven. Det ska även tydligt 

framkomma att deltagandet sker på frivillig bas (Vetenskapsrådet 2002). I vår 

enkätstudie har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att ett 

informationsbrev skickats ut tillsammans med enkäten där det informerats om att 

deltagandet är frivilligt samt att svaren är anonyma och inte redovisas enskilt. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver vidare att om undersökningen inte är av etisk karaktär 

kan företrädare (t.ex. en skolledning) ge sitt samtycke om det faller inom de fastställda 

arbetsuppgifterna, vilket är fallet i denna enkätundersökning. Enkäten, som är en 

webbenkät, skickades ut tillsammans med konkret och detaljerad information om 

studiens syfte och betydelsen av att samla in kunskap kring ämnet. 
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6.4 Metoddiskussion 

Studien avser att undersöka vilka screeningtest som används och hur resultaten följs upp 

i Sverige i dag. Vidare avser studien att undersöka hur speciallärare och 

specialpedagoger önskar arbeta med kartläggning och uppföljning. 

 

Då endast 464 av 3380 svarade på vår enkät, vilket motsvarar 13,7%, är vi medvetna om 

att det är ett stort bortfall. Enligt Dahmström (2011) kan man inte veta vilka av de 

tillfrågade som valt att inte svara  på enkäten, vilket i sig är ett problem eftersom 

bortfallet riskerar att misstolkas. Det skulle till exempel kunna vara så att de 

speciallärare och specialpedagoger som inte screenar, väljer att inte svara på enkäten. 

En annan synvinkel är att de som upplever sitt arbete som stressande, inte svarar på 

enkäten då det skulle kunna ta tid från annat. Om endast de svarat som anser att de har 

tid och som arbetar med screening, kan det till viss del förklara det resultat som vi har 

fått. Å andra sidan går det inte att helt bortse från faktum att 464 speciallärare och 

specialpedagoger har svarat på vår enkät. Därför tänker vi att vissa slutsatser ändå skulle 

kunna dras utifrån resultaten, till exempel vilka test som är vanligast på skolorna i 

Sverige. Där tror vi inte att resultaten skulle skilja sig så mycket åt, även om 

procenttalet på respondenter varit större.  

 

Trots att vi skickade ut en pilotstudie innan enkäten mailades ut, insåg vi senare att vi 

missat att fråga om information, som skulle ha varit oss behjälpliga senare i arbetet. Det 

hade till exempel varit bra om vi frågat respondenterna i vilket åldersspann de i 

huvudsak arbetar i. Det hade hjälpt oss i tolkningsarbetet som svar på frågan vilket eller 

vilka tester som används av speciallärarna och specialpedagogerna, eftersom testen har 

en bestämd målgrupp. 

 

I vår enkätundersökning strävade vi efter att nå ut till alla speciallärare och 

specialpedagoger i Sverige och genom det få en spridning. I resultatet, som är magert, 

går det ej att avgöra var i Sverige svaren kommer ifrån. Det hade enkelt kunnat lösas 

genom att respondenterna hade haft möjlighet att skriva i vilken kommun de arbetar i.  

 

Problemet med att vi inte hade mailadresser till samtliga speciallärare och 

specialpedagoger var troligtvis en anledning till att vi inte fick in svaren, å andra sidan 

hade det arbetet varit ogörligt med tanke på hur många  speciallärare och 

specialpedagoger som finns i Sverige samt med tanke på den begränsade tiden. 

 

Det är viktigt att poängtera att analysen på den öppna frågan har tolkats och 

kategoriserats av oss. Frågan var dock så omfattande att det hade varit svårt att redovisa 

samtliga svar. Om enkätundersökningen skulle göras om skulle troligtvis en helt annan 

tolkning och kategorisering framföras. Vår avsikt är dock att se så objektivt som möjligt 

på enkätsvaren. 
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7 Resultat och analys 
Här presenteras resultaten och analysen av enkätundersökningen på de frågor som vi 

sökte svar på utifrån våra frågeställningar: 

  

• Vilka screeningtest och kartläggningsmaterial inom läsning används i Sveriges 

grundskolor? 

• Hur följer skolan upp resultaten? 

• Hur vill speciallärare och specialpedagoger arbeta med kartläggning och 

uppföljning?  

 

Av 464 respondenter svarade 461 på frågan Vilka screeningtest inom läsning använder 

ni er av på skolan? Frågan hade flervalssvar och i figur 2 nedan kan man se hur 

respondenterna svarade. Staplarna representerar andelen svar i procent. 

 

 
  

Tabell 2. Olika screeningtest respondenterna uppger att de använder. 

 

Ovan presenteras de resultat som fler än 7,8 % kryssade i att de använde, resterande 

svar går att finna i tabellen övrigt. Utifrån tabellen går att utläsa att Nationella prov, 

DLS, Skolverkets bedömningsstöd, H4/H5 och läskedjor är vanligast förekommande. 

De rödmarkerade staplarna är test som är tänkta att användas för de lägre åldrarna. De 

grönmarkerade staplarna är test som vänder sig till åk 1-6. De blåmarkerade staplarna är 

test som vänder sig till åk 1-9. N inom parantes står för normerade test. Nationella prov 

är obligatoriskt i åk 3, 6 och 9 och Skolverkets bedömningsstöd är obligatoriskt i åk 1 

(Skolverket 2011a, reviderad 2018). 66,4 % svarade övrigt på frågan. Pedagogerna har 

bland annat använt Ängelholmsprovet, Läsettan, Lexplore, Lilla Duvan, Kartläggaren, 

LS och Bravkod.  

 

På grund av att nationella prov är obligatoriskt är det rimligt att nationella prov är det 

test som används mest frekvent. Likaledes är Skolverkets bedömningsstöd obligatoriskt 

i åk 1 vilket även det förklarar att det är ett av de vanligaste testerna i grundskolan. 
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Nationella prov och Skolverkets bedömningsstöd är inte normerade, något som Roe 

(2014) anser är viktigt. Även Bjar (2011) påpekar att det är väsentligt att använda sig av 

normerade test. Screeningtest fyller en viktig funktion i syfte att tidigt identifiera elever 

i svårigheter (Herkner 2011, Levlin 2014, Roe 2014). Skolverket (2011a, reviderad 

2018) har ingen inrådan på vilka tester som ska utföras i skolan, det står dock skrivet att 

goda förutsättningar ska skapas för eleverna och att bedömningen på ett systematiskt 

och medvetet sätt ska användas i undervisningen. Enligt Jacobsson (2015) har tester 

olika syften. Screeningtest, som DLS, Läskedjor, Vilken bild är rätt? och Fonolek, görs 

i grupp och ställer mindre krav på den som utför testet i jämförelse med individuella 

tester, som H4/H5 och LäSt. Screeningtest är mer ekonomiskt medan de individuella 

testerna ger en fördjupning av elevernas kunskaper. Roe (2014) skriver att man inte ska 

ha en övertro till screeningresultat. Anledningen till att det är färre som använder testet 

Fonolek kan vara att Skolverkets bedömningsstöd vänder sig till samma ålder och är 

obligatoriskt. Nya språket lyfter och God läsutveckling är kartläggningsmaterial som 

används på individnivå vilket gör att det är mer tidskrävande och kan då vara en orsak 

till att att det inte används lika frekvent. Å andra sidan vänder sig de båda 

kartläggningsmaterialen till samma åldersgrupp och har ett liknande upplägg där eleven 

följs upp kontinuerligt. Vid sammanslagning av de båda materialen så ligger de relativt 

högt. 

 

Av 464 respondenter svarade 461 på frågan Hur följer skolan upp och arbetar med 

resultaten? Frågan var en flervalsfråga och i figur 3 nedan kan man se hur 

respondenterna svarade. Staplarna representerar andelen svar i procent. 

 

 
  

Tabell 3 (resultatet anges i procent). Hur respondenterna angett att de arbetar med 

resultaten av de olika screeningtesterna. 

 

Ovan redovisas  resultaten av de alternativ respondenterna hade möjlighet att fylla i. Det 

fanns även ett alternativ för annat, som här redovisas i tabellen övrigt. 

I tabellen går det att utläsa att 85,2% av respondenterna använder resultaten som 

underlag för fortsatt arbete, 84,8% sammanställer resultaten från elevernas 
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screeningtest, samt att 81,1% använder resultaten för att se vilka elever som är i behov 

av stöd. 47,7% använder screeningtest innan och efter en intensiv träningsperiod i 

läsning. 27,1% skickar in resultaten till kommunen. 11,1% finns under svaret övrigt där 

pedagogerna bland annat nämner utvecklingssamtal, utredningar i förebyggande syfte 

och att det redovisas till elevhälsoteamet. 

 

Tre staplar utmärker sig genom att de är högre än de övriga, vilket inte är förvånande 

med tanke på Göranssons et al. (2015) beskrivning av speciallärares och 

specialpedagogers uppdrag som handlar om dokumentation, ansvar för kartläggningar, 

samtal med kollegor samt undervisning av elever individuellt. Utifrån de tre staplarna 

som utmärker sig går att utläsa att speciallärare och specialpedagoger sammanställer 

resultaten, ser vilka elever som är i behov av stöd samt använder det som underlag till 

fortsatt undervisning. Resultatsammanställningar kan vara ett sätt att identifiera elever i 

riskzon. Levlin (2014) betonar vikten av att tidigt identifiera elever som riskerar att inte 

nå målen. Herkner (2011) menar att det är viktigt att ha rutiner som resulterar i att 

testerna följs upp för att tidigt identifiera och hindra läs- och skrivsvårigheter. Snowling 

(2013) framhåller också vikten av tidig identifiering. Många respondenter uppger att de 

använder resultatet som underlag för fortsatt arbete, vilket Roe (2014) menar är ett av 

syftena med screening. Sjunnesson (2014) uppger i sin studie Bedömning av 

läsförståelse - och sen då? att flera pedagoger använder resultaten i syfte att följa upp 

och använda resultaten som underlag för fortsatt undervisning. Inte lika många anger att 

resultaten skickas in till kommunen och det är rimligt att anta att kommuner har olika 

rutiner för det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

18 

 

Av 464 respondenter svarade 464 på frågan Vad blir konsekvenserna av screeningen i 

ett vidare perspektiv? Frågan hade flervalssvar och i figur 4 nedan kan man se hur 

respondenterna svarade. Staplarna representerar andelen svar i procent. 

 

 
  

Tabell 4 (anges i procent). Hur respondenterna svarat kring konsekvenserna av 

screening i ett vidare perspektiv. 

Ovan redovisas  resultaten av de alternativ respondenterna hade möjlighet att fylla i.  

I tabellen går det att utläsa att 92,5 % elever i svårigheter fångas upp och synliggörs. 

86,4 % anser att konsekvenserna i ett vidare perspektiv skapar underlag för att möta 

eleverna på rätt nivå och 67,5 % anser att skolans behov synliggörs. 53 % anger att 

resurser fördelas inom skolan utifrån screeningtesterna. 47,4 % uppger att särbegåvade 

elever fångas upp och synliggörs. 7,1 % anger att screeningtester på elever skulle kunna 

användas till resursfördelning i kommunen. Ett fåtal, 3,9% har uppgett att 

undervisningstid tas från eleverna som hade kunnat användas på ett bättre sätt och 3,4% 
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uppger att tid tas från pedagogerna  som hade kunnat användas på ett bättre sätt. 4,5 % 

uppger annat alternativ. Här fanns ingen möjlighet att skriva ett eget svar. 

 

En övervägande del har svarat att de använder resultaten till att elever i svårigheter 

fångas upp och synliggörs, något som inte är uppseendeväckande då skolan har som 

uppgift att “…uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd” (Lgr 18 reviderad version, s. 11). Sjunnesson (2014) skriver att ett av 

syftena med bedömningen är att uppmärksamma  elever som inte tidigare har 

uppmärksammats. Relativt många har svarat att skolans behov synliggörs vilket 

Sjunnesson (2014) menar är ytterligare ett syfte med bedömningar. Den näst högsta 

stapeln visar att i ett vidare perspektiv kan testresultat leda till att pedagoger möter 

elever på rätt nivå. Göransson et al. (2015) skriver att speciallärare och 

specialpedagoger utgår från det relationella perspektivet. Det relationella perspektivet 

handlar om att ge elever rätt möjligheter och förutsättningar. Om svårigheterna istället 

läggs på eleven, blir perspektivet kategoriskt och skapar inte dessa möjligheter. 

Skolverket (2011a) skriver att elever ska ges goda förutsättningar för lärande och menar 

att så sker när bedömning integreras i undervisningen. Å andra sidan menar skolverket 

(2011a) att enstaka test sällan görs under optimala förhållanden och därför är osäkra. 

Relativt få har svarat att tid tas från eleverna och pedagogerna som hade kunnat 

användas på bättre sätt. En anledning till att de relativt låga procenten kan vara att 

pedagogerna i dag är medvetna om och ser vikten av att tidigt identifiera elever i 

svårigheter och att de ser positiva konsekvenser av screeningarbetet. Då resultaten för 

uppföljningsarbetet i figur 3 visade att få skickar in resultaten till kommunen, ser vi 

troligtvis konsekvenserna för detta i figur 4. Få har svarat att det i ett vidare perspektiv 

ser att det blir ett underlag för resursfördelning i kommunen. 
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Av 464 respondenter svarade 462 på frågan Vad är speciallärarens och 

specialpedagogens roll på din skola när screeningtesterna utförts? Frågan hade 

flervalssvar och i figur 5 nedan kan man se hur respondenterna svarade. Staplarna 

representerar andelen svar i procent. 

 
  

Tabell 5 (resultatet anges i procent). Hur respondenterna svarat om vad deras roll är 

när testerna utförts. 

Ovan redovisas  resultaten av de alternativ respondenterna hade möjlighet att fylla i. I 

tabellen går det att utläsa att flertalet, 78,6%, har uppgett att de arbetar enskilt med 

eleverna som har svårigheter i läsning utifrån resultatet på screeningtestet. Resultatet 

visar också att ett stort antal, 74,5%, speciallärare och specialpedagoger skriver 
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kartläggningar för elever i behov av särskilt stöd , 74% uppger att det handleder 

pedagoger. I de lägre staplarna uppger 25,1 %  att de arbetar med elever som är i behov 

av extra utmaningar och 1, 5% har kryssat i att de inte screenar elever. 10,4 % finner vi 

under övrigt där bland annat pedagogerna svarat att de är nyexaminerade och några har 

även skrivit alla alternativ under rubriken övrigt. 

 

Speciallärarens och specialpedagogens uppdrag är att bl.a att ansvara för kartläggningar, 

dokumentera och skriva utredningar. De har även som uppgift att leda samtal och 

undervisa elever enskilt samt att leda och bedriva utvecklingsarbete. Specialläraren och 

specialpedagogen har också som uppgift att arbeta förebyggande samt en central roll i 

elevhälsoarbetet (Göransson et al. 2015). Figur 5 visar att speciallärare och 

specialpedagoger arbetar med det som ingår i deras uppdrag men att det är relativt få 

som arbetar med de elever som behöver extra utmaningar, något som skollagen tar upp 

när de skriver att de elever som har lätt för att nå kunskapskraven har rätt att få den 

ledning och stimulans de behöver (Skollagen 2018:1098). En anledning skulle kunna 

vara att det är lärarna som arbetar med dessa elever i klassrummet och inte speciallärare 

och specialpedagoger. 

Av 464 respondenter svarade 459 på frågan Hur nöjda är ni med uppföljningsarbetet? 

Frågan är en graderad fråga från 1-4. I figur 6 nedan kan man se hur respondenterna 

svarade. Staplarna representerar andelen svar i procent. 

 
  

Tabell 6 (anges i procent). Hur nöjda respondenterna är med sitt uppföljningsarbete. 

Ovan redovisas  resultaten av de alternativ respondenterna hade möjlighet att fylla i. 

I tabellen går det att utläsa att flertalet, 77,8%, har uppgett att de är nöjda eller mycket 

nöjda med uppföljningsarbetet, varav 20,5 % är mycket nöjda. 18,7 % är ganska nöjda 

medan 3,5% inte alls är nöjda med uppföljningsarbetet. 

  

Speciallärare och specialpedagoger är generellt nöjda eller mycket nöjda med 

uppföljningsarbetet, vilket överensstämmer med den öppna frågan där många 

speciallärare och specialpedagoger är nöjda och önskar ingen förändring i sitt arbete. 
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Tabell 5 visar bland annat det arbete speciallärare och specialpedagoger utför med 

eleverna i lässvårigheter och  pedagogiska kartläggningar och tabell 4 handlar om vilka 

konsekvenser arbetet får i ett vidare perspektiv då elevernas behov fångas upp och 

synliggörs, underlag skapas för att möta eleverna på rätt nivå och skolans behov 

synliggörs. Det skulle kunna vara en möjlig orsak till att arbetet blir meningsfullt, och 

leder till meningsfulla, positiva effekter för eleverna vilket avspeglar sig på 

pedagogerna. 

Av 464 respondenter svarade 426 på frågan Hur skulle ni vilja följa upp och/eller 

arbeta med resultaten? på frågan. Frågan är en fritextfråga. I figur 7 nedan kan man se 

hur respondenterna svarade utifrån gruppindelningen: organisation-, klass- och 

individnivå. Cirkeln representerar svaren utifrån gruppindelningen. 

 

 
  

Tabell 7. Hur respondenterna angett att de skulle vilja arbeta med resultaten från 

screeningtesterna. Svaren har delats in i grupperna organisation-, klass- och 

individnivå. 

På organisationsnivå önskar knappt hälften av speciallärarna och specialpedagogerna, 

som svarat på enkäten, att se en förändring. Några önskar bland annat “att  rektor är 

mer delaktig”. Speciallärarna och specialpedagogerna önskar även att mer tid finns för 

analysarbetet ute på skolorna både i lärarlag och i elevhälsoteamet. En respondent 

skriver att det bör finnas “Tid tillsammans med lärare och skolledning för att göra 

analyser”. En annan pedagog uttrycker följande: “Vad kan göras i klassrummet med 

lärare, stöd av arbetslaget därefter diskussion med skolledning för resursfördelning”. 

Flera speciallärare och specialpedagoger önskar att de kunde återkoppla snabbare till 

rektorn “...så att eventuellt resursfördelningen påverkas”. Ett antal pedagoger kommer 

in på uppföljning på kommunnivå och en skriver och önskar  “Ett kommunövergripande 

beslut om vad, när, hur eleverna ska screenas/testas” samt att det ska finnas en 

“Tydlighet i vad resultaten ska leda till.” Några speciallärare och specialpedagoger  

önskar att läs- och skrivplaner görs och beslutas i kommunen. Ett antal speciallärare och 

specialpedagoger skulle vilja ha “Ännu tydligare riktlinjer och tydligare 

ansvarsfördelning”. Flera av speciallärarna och specialpedagogerna upplever att det 
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behövs fler speciallärare och specialpedagoger, samt att mer tid behövs. ”Vi skulle vilja 

ha fler specialpedagoger anställda på skolan. Helst en till varje årskurs. Det finns 

många elever med särskilda svårigheter som inte ges möjlighet till optimalt lärande”, 

skriver en pedagog. I skollagen står det att det ska “finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” 

(Skollagen 2010:800, 25 §). Samtidigt som speciallärare och specialpedagoger ute på 

skolorna talar om att tiden inte räcker till och önskar att det finns fler resurser så  

upplever vi utifrån svaren att respondenterna har ett driv och nya tankar om hur de vill 

arbeta. 

 

Speciallärare och specialpedagoger önskar också överlämningar mellan skolor men 

även inom respektive skola. ”Vi skulle vilja arbeta i ett längre perspektiv och följa 

resultat och utvärdera insatser från låg- till högstadiet. Vi arbetar endast med 

resultaten på högstadiet i dagsläget”. Någon nämner specifikt handledning med 

följande ord: “Att handleda ALLA lärare kring utvecklande läs- och skrivmodeller. Att 

strategier, modeller och kompensatoriska hjälpmedel inte fastnar på svensklektioner.” 

Ett antal nämner vikten av att implementera screeningarbetet i skolan. En pedagog vill 

“Fortsätta att utveckla screeningarna under hela året så att de blir i fas med övrigt i 

verksamheten så belastningen fördelas bättre under året. Att lärarna blir så vana med 

dem så de blir en del av undervisningen.  

 

Göransson et al. (2015) skriver att speciallärare och  specialpedagoger besitter 

kunskaper kring att leda och bedriva utvecklingsarbete på skolan och/eller förskolan 

vilket går hand i hand med vad pedagogerna själva önskar då de bland annat uttrycker 

en önskan om att leda samtal, handleda kollegor och ta del av utvecklingsarbetet i 

stort.   

 

Ungefär hälften av speciallärarna och specialpedagogerna önskar se en förändring på 

klassnivå och många skriver hur de önskar att screeningresultaten ska användas som 

underlag för planering av undervisningen. “Använda resultat mer som underlag för 

fortsatt undervisning” och “Ännu mer fokus på hur läraren lägger upp undervisningen 

utifrån resultat” för att nämna två exempel. En del av respondenterna beskriver mer 

detaljerat vad screeningresultaten ska användas till i undervisningen: “Jobba mer med 

ansvarig klasslärare/arbetslag för hur man möter upp (på gruppnivå) de elever som är i 

behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd.” och: “Vi skulle vilja ha resurser 

att kunna utveckla läsningen mer med färdighetsträning i par/smågrupper i 

intensivperioder.” Några skriver om vikten av att engagera hela arbetslaget i 

screeningresultaten: “Analysera resultaten mer och diskutera i arbetslagen vad 

resultatet visar”. Någon nämner att det är viktigt att screeningresultaten inte bara leder 

till att elevernas svagheter synliggörs utan att fokus bör vara: “… på kvalitativa värden 

så som klassrumsklimat och lärandemiljö.” Av detta kan vi utläsa att speciallärare och 

specialpedagoger inser vikten av att screeningresultaten blir levande dokument som 

leder till förändrad undervisning och att samverkan är viktig. Det kan ske genom att 

arbetslaget träffas och diskuterar eller att specialläraren eller specialpedagogen sitter 

med klassläraren och gör en analys. Det stämmer väl överens med skolverkets tankar 

om att skolans uppgift är att “Uppmärksamma och stödja elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd” och “samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande” (Skolverket 2011b, reviderad version 2018, s.12). ”Vi behöver 

veta varför vi göra dessa tester, risken är att det blir en jakt på att få gröna och 

godkända elever och inte läsutveckling, menar en pedagog. En annan skriver att: Ibland 

görs djupare analyser av resultaten, men inte alltid så djupa. Det är viktigt att 
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resultaten får återverkningar i hur lärmiljöer organiseras och undervisning planeras, 

annars blir screeningen endast något som tar mycket undervisningstid från eleverna, 

men inte får effekt på undervisningen. I stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan 

(Skolverket 2011a) står det att bedömningen behöver integreras i undervisningen för att 

eleven ska ges goda förutsättningar för lärande. Vidare skriver Skolverket (2011a) att 

det är osäkert med enstaka test, då de sällan görs under optimala förhållanden. Jacobson 

(2015) skriver att det kan vara bristande kunskaper som gör att pedagoger inte tolkar 

resultaten på rätt sätt. De allra flesta tycker ändå att screening är viktigt och någon vill: 

“Få alla pedagoger att se vilket bra verktyg det är för sin undervisning och en bra 

grund till kartläggningen. Att kunna analysera resultaten tillsammans och sedan se 

progressionen av allt, efter att vi har undervisat utifrån resultaten. 

 

De flesta speciallärare och specialpedagoger har svarat att de önskar se en förändring på 

klass- och organisationsnivå vilket skulle kunna bero på att de enligt Göransson et al. 

(2015) har kunskaper kring att bedriva och leda utvecklingsarbete samt förebyggande 

arbete. Speciallärare och specialpedagoger önskar även mer tid till analysarbetet, bland 

annat i elevhälsan där Göransson et al. menar att det spelar en central roll.  

 

Relativt få önskar se en förändring på individnivå. Några speciallärare och 

specialpedagoger skulle dock önska att individualisera utifrån elevernas behov och 

resultat och vill arbeta med enskild undervisning. Någon uttrycker även vilka elever 

som borde få extra stöttning:  “Idag är det för det mesta 1 spec/skola vilket gör att de 

elever som ligger i gråzonen inte får den stöttning de är i behov av. Fokusering ligger 

på elever som hamnar på stanine 1-3 men fokus behöver också ligga på elever med 

stanine 3-4.” Persson (2013) skriver att specialpedagogiken har som uppgift att utgå 

ifrån den enskilda eleven eftersom det är en fördjupad kompetens som har som uppgift 

att ta vid när den ordinarie pedagogiken inte är tillräcklig, vilket kan vara en anledning 

till att vissa speciallärare och specialpedagoger  önskar arbeta med enskild 

undervisning. Å andra sidan talas det om specialpedagogik utifrån det relationella 

perspektivet som har sin utgångspunkt att integrera med annan verksamhet och då 

istället anpassa miljön efter omgivningen utifrån elevernas förutsättningar (Persson 

2013). 

 

En stor andel är nöjda med uppföljningsarbetet och önskar ingen förändring. Eftersom 

de inte beskrivit hur de vill arbeta med uppföljningsarbetet har vi valt att inte ta med de 

svaren i cirkeldiagrammet.  
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8 Resultatdiskussion och slutsatser 
I resultatdiskussionen kommer vi att börja med en beskrivning av vårt syfte och vilka 

förväntningar vi hade innan arbetet påbörjades. Sedan skriver vi om den tidigare 

forskning som gjorts inom området och kopplar det till annan forskning samt egna 

reflektioner huruvida vår forskning stämmer överens med var tidigare forskare kommit 

fram till. Avslutningsvis ser vi om vi har fått svar på våra frågor och sammanfattar det 

vi i studien kommit fram till, samt ger förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med vår undersökning var att se vilka screening- och kartläggningsinstrument i 

läsning som användes i svensk grundskola samt att se hur speciallärare och 

specialpedagoger vill arbeta med kartläggning och uppföljning.  

 

Syftet mynnade ut i frågeställningarna: 

• Vilka screeningtest och kartläggningsmaterial inom läsning används i Sveriges 

grundskolor? 

• Hur följer skolan upp resultaten? 

• Hur vill speciallärare och specialpedagoger arbeta med kartläggning och 

uppföljning?  

 

Våra förväntningar handlade om att få en klarare bild av speciallärares och 

specialpedagogers arbete med olika screening- och kartläggningsinstrument i läsning, 

belyst från en annan vinkel än vad som tidigare skrivits om. Vi är väl medvetna om att 

enkätundersökningen resulterade i ett magert resultat sett utifrån svarsfrekvensen då 

endast 13,7% svarade, men som vi tidigare har nämnt tror vi ändå att vi till viss del kan 

dra generella slutsatser utifrån vår studie. 

 

Wedin (2010) kom fram till att tester sällan ifrågasätts och vikten av att lärare är insatta 

kring hur tester fungerar, något som även Jacobson (2015) skriver om i Testteori för 

lärare. Skolverkets (2011a) åsikt i frågan är att enstaka test inte alltid är pålitliga då de 

sällan görs under optimala förhållanden. Vidare skriver Skolverket att de inte har några 

rekommendation på tester som bör genomföras på elever. Det gjorde att vi blev 

intresserade av vilka tester och bedömningsmaterial som används i Sveriges skolor i dag 

och om dessa är normerade.Vi kom fram till att de tester flertalet av våra respondenter 

uppger att de använder sig av, är normerade förutom de nationella proven. Roe (2014) 

påtalar att det är viktigt att inte ha en övertro till resultaten samt vikten av att testerna är 

normerade, något som även Bjar (2011) menar är väsentligt. Enligt testteori är det även 

viktigt att testerna har hög reliabilitet och validitet och där kunde vi se att testerna som 

de flesta använde skiljde sig åt. Troligtvis är det fortfarande så att tester sällan 

ifrågasätts och att kunskapen kring testteori är låg hos speciallärare och 

specialpedagoger. Vi tycker det är viktigt att besitta den kunskapen om hur tester 

analyseras, så att resultaten blir ett verktyg i undervisningen. 

 

Sjunnessons (2014) arbete beskriver hur bedömning kan leda till resursfördelning och 

fortsatt arbete i undervisningen, utifrån ett test som var ålagt av kommunen att utföra i 

vissa årskurser. Vi ville att speciallärare och specialpedagoger fritt skulle få berätta om 

hur de önskar arbeta med uppföljningsarbetet kring tester och kartläggning i läsning. 

Många av respondenterna i vår studie, uttryckte en önskan om just det fortsatta arbetet 

med undervisningen. Att resultaten än mer skulle användas i undervisningen och att mer 

tid för analys tillsammans med klasslärare vore önskvärt.  
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Med hjälp av screeningtester och efterföljande analys framkommer elevens svagheter, 

men något som inte får glömmas bort är att vi även får fram elevens styrkor och enligt 

teorin salutogenes är det viktigt att utgå från det som är bra och fungerar. Det i sin tur 

kan leda till att eleven upplever tillvaron som hanterbar, begriplig och meningsfull. 

 

Herkner (2011) skriver i sin studie att standardiserade test i läsförståelse är viktigt i 

förebyggande syfte för att få syn på och motverka svårigheter inom läsning vilket till 

viss del tangerar vår studie då en av våra frågeställningar innefattar hur speciallärare 

och specialpedagoger identifierar och följer upp och arbetar med resultaten. Levlin 

(2014) belyser i sin doktorsavhandling att screeningtest i läsförståelse tidigt kan 

identifiera och fånga upp elever som ligger i riskzon att inte nå målen. Snowling (2013) 

påpekar också att tidig identifiering är väsentligt. Herkner (2011) påpekar vikten av att 

alla elever utför screeningtest samt att testen följs upp och medför insatser av 

specialpedagogiskt slag för att tidigt identifiera och på så vis motverka att elever 

hamnar i läs- och skrivsvårigheter. Flera av våra respondenter nämner vikten av tidig 

identifiering och att en av konsekvenserna av screening är att fånga upp och synliggöra 

elever i svårigheter. Även om enstaka tester kan indikera fel resultat så är vår tolkning 

att de positiva effekterna överväger. Om enstaka test dessutom följs upp så är chansen 

större att elevernas svårigheter synliggörs och adekvat hjälp sätts in. Vidare upplever vi 

att det är tydligt att speciallärare och specialpedagoger ser vikten av att screena och 

kartlägga elever, följa upp och sätta in insatser i tid, framför allt på de lägre årskurserna 

i förebyggande syfte.  

 

Price (2016) skriver att känsla av sammanhang, KASAM kan hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter genom att göra stressfaktorer begripliga. Att bättre förstå elevernas 

svårigheter gör att möjligheterna utvecklas. Vår tanke är att detta kan ske med hjälp av 

de screening- och kartläggningsinstrument i läsning, som vår studie handlar om. Även 

Druid Glentow (2006) skriver om KASAM och då framför allt om vikten av 

begriplighet och meningsfullhet. Druid Glentow skriver också att så sker när kraven 

hamnar på rätt nivå. Forskare inom specialpedagogik använder sig av olika teorier för 

att skapa kunskap som i sin tur  kan leda till både förändring och utveckling i skolan 

(Ahlberg 2013). Med andra ord kan arbete med testresultat i undervisningen hjälpa oss 

att förstå elevers svårigheter och därmed lägga undervisningen på rätt nivå. Det i sin tur 

borde leda till att fler elever känner att undervisningen blir begriplig, som vi tidigare 

skrev om, men också att utveckling sker. 

 

Även om vår studie inte kommit fram till något som sticker ut inom området, har vi 

ändå fått veta att screeningtester och kartläggningsmaterial  används relativt frekvent på 

skolorna. Förutom de nationella proven och skolverkets bedömningsstöd, är det DLS, 

H4/H5 samt Läskedjor som används mest frekvent. Vi har också fått en inblick i hur 

skolan följer upp resultaten. De flesta använder resultaten som underlag för fortsatt 

arbete genom att  sammanställa resultaten för att få syn på vilka elever som är i behov 

av stöd. Speciallärare och specialpedagoger är positivt inställda till screeningtester och 

ett fåtal har uppgett att de inte arbetar med och inte heller anser att screeningtester är ett 

bra verktyg. I dag arbetar de allra flesta speciallärare och specialpedagoger med enskild 

undervisning, pedagogiska kartläggningar och handledning av pedagoger, i sitt 

uppföljningsarbete. Trots att många är nöjda med uppföljningsarbetet som sker på 

skolorna, så önskar en övervägande del en förändring på framför allt klass- och 

organisationsnivå. Vår bedömning är  att speciallärarna och specialpedagogerna spelar 

en central roll i uppföljningsarbetet. Vi upplever att vi fått svar på våra frågor även om 

det hade gett större tyngd till arbetet om fler svarat. 
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8.1 Framtida forskning 

Fokus i vår studie har varit hur speciallärare och specialpedagoger arbetar med 

screening- och kartläggningsmaterial. Intressant hade dock varit att undersöka vissa av 

dessa tester mer noggrant. Det finns idag en uppsjö av kartläggningsmaterial som 

speciallärare och specialpedagoger använder ute på skolorna. Utifrån vår studie 

framkom det att vissa kartläggningsmaterial används mer frekvent än andra. Det vore 

intressant om fortsatt forskning granskar testen för att uppmärksamma likheter och vad 

som skiljer dessa tester åt samt om det går att mer specifikt urskilja vad som utmärker 

ett bra screening- och kartläggningsmaterial. Vi tror att det skulle vara till stor hjälp för 

oss och andra speciallärare och specialpedagoger när vi väljer vilka tester som ska göras 

på elever. 

 

8.2 Slutord 

Krav på läs- och skrivförmågan har avsevärt ökat i dagens samhälle. Skolan har ett 

viktigt uppdrag att lära eleverna läsa. Idag lämnar många elever grundskolan utan 

behörig för vidare studier. Något som genomsyrar vårt arbete är vikten av tidig 

identifiering för att kunna sätta in rätt insatser. Fokus i denna studie har varit att få en 

inblick i screening- och kartläggningsmaterial som används på Sveriges skolor samt hur 

speciallärare och specialpedagoger följer upp och önskar följa upp testerna. Vårt intryck 

är att det finns en positiv inställning till screening- och kartläggningsarbetet men även 

en stark vilja att följa upp resultaten och använda dem som en del i planering för fortsatt 

arbete. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Missivbrev till speciallärare och specialpedagoger 

Hej! 
Vänligen vidarebefordra detta mejl till skolans speciallärare/specialpedagoger. 
Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning språk- läs- och skrivsvårigheter 

på Linnéuniversitetet. I vårt examensarbete har vi tänkt ta reda på hur screeningtester i läsning 

används i Sveriges grundskolor. Enkäten tar endast några minuter att fylla i och består av 11 

flervalsfrågor/värderingsfrågor samt en öppen fråga. Undersökningen är frivillig och 

anonym, men om vi ska kunna få en bild av hur det ser ut på Sveriges skolor är det viktigt att 

så många som möjligt svarar. Svaren kommer inte att redovisas enskilt utan i tabeller och 

diagram. Examensarbetet kommer, när det är klart, läggas upp på DiVA. Handledare: Anna 

Fouganthine. 
  
Vi vore tacksamma om ni kunde ta er tid att besvara den här enkäten senast den 29 maj 2019. 

 
Hälsningar, 
Jennie Tengblad och Sofi Paulsen 
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Bilaga B  Enkäten ”Screening läsning” 

 

Förklaring av begrepp som förekommer i enkäten: 

- Med läs- och skrivplan menar vi en plan som en skola, ett skolområde eller kanske 

hela kommunen följer. Där står angivet vilka screeningtest som ska göras inom läsning 

och skrivning och i vilka årskurser. 

- Med screeningtest inom läsning menar vi ett test som genomförs på gruppnivå, med 

avsikt att synliggöra elevernas styrkor och svagheter samt identifiera elever i riskzon. 

Även NP och kartläggningsmaterial räknas i denna undersökning som screeningtest. 

- I begreppet läsning ingår allt som har med läsning att göra t.ex. ordavkodning, 

läshastighet, läsflyt och läsförståelse. 

 

 

1. Har ni en läs- och skrivplan på skolan?  

o ( ) Ja  

o ( ) Nej  

o ( ) Vet ej  

 

2. Om ni har en läs- och skrivplan på skolan, följer ni den?  

o ( ) Ja  

o ( ) Nej  

o ( ) Vej ej  

 

3. Har ni en läs- och skrivplan i kommunen?  

o ( ) Ja  

o ( ) Nej  

o ( ) Vet ej  

 

4. Om ni har en läs- och skrivplan i kommunen, följer ni den?  

o ( ) Ja  

o ( ) Nej  

o ( ) Vet ej  

 

5. Vilka screeningtest inom läsning använder ni er av på skolan? 

(flervalsalternativ)  

o [ ] LS  

o [ ] DLS  

o [ ] Läskedjor  

o [ ] Lässtandarder  

o [ ] LäSt  

o [ ] SL 40 och 60  

o [ ] Vilken bild är rätt  

o [ ] Ängelholmsprovet  

o [ ] Skolverkets bedömningsstöd  

o [ ] Nationella Prov  

o [ ] H4 och H5  

o [ ] Fonolek  



  
 

c 

 

o [ ] LäsEttan  

o [ ] God läsutveckling  

o [ ] Nya språket lyfter  

o [ ] Annat test används  

o [ ] Vet ej  

  

6. Hur följer skolan upp/arbetar med resultaten? (flervalsalternativ)  

o [ ] Sammanställer resultaten  

o [ ] Resultaten skickas in till kommunen  

o [ ] Resulten ligger till grund för vilka elever som är i behov av särskilt stöd  

o [ ] Resultaten används som underlag för fortsatt undervisning  

o [ ] Testen används innan och efter en intensivträningsperiod  

o [ ] Annat 

 

7. Hur nöjda är ni med uppföljningsarbetet?  
 1 2 3 4  

Inte nöjd alls ( ) ( ) ( ) ( ) Mycket nöjd 

 

8. Vad är speciallärarens/specialpedagogens roll på din skola när 

screeningtesterna utförts? (flervalsalternativ)  

o [ ] Sammanställer resultaten  

o [ ] Följer upp eleverna i klassrummet med ordinarie lärare  

o [ ] Arbetar enskilt med elever som har svårigheter i läsning  

o [ ] Arbetar i mindre grupp med elever som har svårigheter i läsning  

o [ ] Skriver pedagogiska kartläggningar för elever som eventuellt är i behov av säskilt 

stöd  

o [ ] Arbetar enskilt eller i mindre grupp med elever som behöver extra utmaningar  

o [ ] Handleder pedagoger  

o [ ] Ser över klassens lärmiljö  

o [ ] Rapporterar till elevhälsoteamet  

o [ ] Vi screenar inte elever  

o [ ] Vet ej  

o [ ] Annat 

 

9. Hur skulle ni vilja följa upp och/eller arbeta med resultaten? 

 

 

10. I vilka årskurser görs screeningtesten inom läsning?  

o [ ] Förskoleklass  

o [ ] Åk 1  

o [ ] Åk 2  

o [ ] Åk 3  

o [ ] Åk 4  

o [ ] Åk 5  

o [ ] Åk 6  
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o [ ] Åk 7  

o [ ] Åk 8  

o [ ] Åk 9  

o [ ] Vet ej  

 

 

11. Hur viktigt tycker ni det är att screena eleverna?  
 1 2 3 4  

Inte viktigt alls ( ) ( ) ( ) ( ) Mycket viktigt 

 

 

12. Vad blir konsekvenserna av screeningen  

i ett vidare perspektiv? (flervalsalternativ)  

o [ ] Elever i svårigheter fångas upp och synliggörs  

o [ ] Särbegåvade elever fångas upp och synliggörs  

o [ ] Underlag skapas för att möta eleverna på rätt nivå  

o [ ] Skolans behov synliggörs  

o [ ] Resurser fördelas inom skolan utifrån screeningtester  

o [ ] Underlag för resursfördelning i kommunen  

o [ ] Undervisningstid tas från eleverna som hade kunnat användas på bättre sätt  

o [ ] Tid tas från pedagogerna som hade kunnat användas på bättre sätt  

o [ ] Annat  

 

 

 


