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Titel 
Kartläggning av elevers läsutveckling inom grundsärskolan 

English title 

Mapping of the pupils reading development in school for children with learning disabilities 

Abstrakt 

Det finns en stor önskan hos elever att lära sig läsa. Detta är ofta en av de saker som kommer 

fram vid samtal med elever och föräldrar inför starten i grundsärskolan.   

 

Syftet med studien är att undersöka hur, när och vad som kartläggs inom läsutveckling hos 

elever i grundsärskola. 

 

Det är en demokratisk rättighet, för alla elever, att få utveckla sin läsförmåga. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning, av grundsärskolan, visade att eleverna inte ges 

tillräckligt med förutsättningar för att utveckla sina kunskaper i ämnet svenska. Dessutom är 

uppföljningen av elevernas utveckling i svenska bristfällig. Inom grundskolan har man olika 

kartläggningsverktyg och uppföljningssystem av elevernas läsutveckling under skolåren, 

men hur gör pedagogerna inom grundsärskolan? 

 

Vår teoretiska grund vilar på Vygotskijs tankar att eleven kontinuerligt utvecklas mentalt, 

och därmed dess förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Vår studie innehåller en 

kvantitativ metod i form av webenkät. Respondenterna är pedagoger som samtliga arbetar 

inom grundsärskolan och undervisar i ämnet svenska. Resultatet visar att de flesta skolor 

saknar plan för kartläggning av elevers läsutveckling inom grundsärskolan. De flesta 

pedagoger kartlägger dock regelbundet med något verktyg, som varierar från skola till skola 

och från pedagog till pedagog.  
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1 INLEDNING 

 

Det finns en stor önskan hos elever att lära sig läsa. Detta är ofta en av de saker som 

kommer fram vid samtal med elever och föräldrar inför starten i grundsärskolan. För 

barn med intellektuell funktionsnedsättning är särskolan en skolform där de kan ta 

del av en utbildning som är anpassad individuellt för dem. Utbildningen här ska så 

mycket som möjligt svara mot den som finns i grundskolan (Swärd & Florin, 2011). 

Under våra studier i specialpedagogik har vi fått upp ögonen för vikten av 

kartläggning och uppföljning av elevers läsutveckling. Inom grundskolan har man 

olika kartläggningsverktyg och uppföljningssystem av elevernas läsutveckling under 

skolåren, men hur gör pedagogerna inom grundsärskolan? 
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2 BAKGRUND 

 
Att få utveckla sin förmåga att läsa, skriva och samtala är en demokratisk rättighet för 

alla elever i Sverige och särskolan utgör inget undantag (Skolinspektionen 2014-04-14). 

 

Wittboldt (2008) bekräftar att många elevers största önskan, i grundsärskolan, är att 

lära sig läsa och de vet att man lär sig det i skolan. Om eleverna känner att det är för 

deras skull de lär sig läsa, skapas ytterligare motivation. 

 

Omsorg och trygghet är basalt, men skolan måste även arbeta med kunskap. Lärarna 

ska därför inte lägga undervisningen på för låg nivå, utan ge varje elev utmaningar så 

att de utvecklas kunskapsmässigt. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

grundsärskolan ges inte tillräckliga förutsättningar, så att eleverna kan utveckla sina 

kunskaper inom språket som sägs i grundsärskolans kursplan i svenska. Allt för 

många pedagoger lägger inte undervisningen utifrån varje individs behov och 

förutsättningar. Eleverna får inte heller tillräckligt med utmaningar för att utvecklas 

optimalt. Undervisningen bidrar för lite till interaktion emellan elever, eftersom 

undervisningen oftast sker individuellt. Vidare är Skolinspektionen kritisk till att 

uppföljningen av elevernas utveckling i svenska och även andra ämnen är bristfällig. 

Pedagogerna bör arbeta mer med uppföljning och bedömning (Skolinspektionen, 

2014-04-14). Inte heller får elever med utvecklingstörning konfronteras med texter 

tillräckligt mycket. Deras möjligheter att utveckla läsfärdighet, som skulle kunna 

användas naturligt, dagligen utnyttjas inte. Eleverna skulle på ett naturligt, enkelt 

sätt, kunna möta texter både i dagstidningar och skolans matsedel (Berthén, 2007). 

Det är en risk att eleverna, utifrån deras egna utvecklingspotentialer, inte får 

tillräckligt med kunskaper att möta vardagen, i framtiden, som vuxna (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Att kunna läsa och skriva ingår i flera olika situationer. Medierna 

varierar och bland annat är datorn ett kommunikationsmedel som eleverna är väl 

bekanta med. Behovet av att kunna läsa ökar, trots att tekniken förändras hela tiden 

(Learning Media, 1997).  

 

Ett uppdrag som skolan har, är att förbereda eleverna att verka och leva i vårt 

informationssamhälle. Kunskaper och färdigheter är därför betydelsefulla. 
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket 2011b, s 9). 

 

Enligt läroplanens övergripande mål för grundsärskolan ska ”skolan ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda det svenska språket i tal 

och skrift på ett nyanserat sätt” (Skolverket, 2011b, s 13). Dess syfte för ämnet 

svenska är att undervisningen för grundsärskolans elever ska utveckla deras läsning 

samt bidra till intresse för att skriva och läsa. Eleverna ska ”ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att läsa, förstå och reflektera över olika texter” (Skolverket, 

2011b, s111). Det centrala innehållet i svenska, då det gäller läsa är för årskurs 1-6 

bland annat: ”Ordbilder i närmiljön, alfabetet och alfabetisk ordning. Sambandet 

mellan ljud och bokstav. Lässtrategier för att avkoda och förstå texter”. För årskurs 

7-9 är det centrala innehållet bland annat: ”Lässtrategier för att avkoda och förstå 

olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. Alfabetisk ordning” (Skolverket, 

2011b s 112-113). 

 

Lägsta kunskapskravet/betyg E för grundsärskolans elever, efter årskurs 6, är att 

kunna, med hjälp av bilder, läsa ord som är kända samt texter med bekant innehåll. 

Texten ska vara berättande. Lägsta kravet efter årskurs 9, är att kunna läsa olika 

texter, med stöd av bilder. För högsta betyg år 6 gäller att kunna läsa texter med flyt. 

Texten ska ha, för eleven, bekant innehåll. För högsta betyg A, efter årskurs 9, skall 

eleven kunna läsa olika texter med flyt (Skolverket, 2011b). 

 

Är det så att dessa kunskapskrav är för lågt satta, så att alltför många elever riskerar 

att inte klara av de samhälleliga krav som finns, på att till exempel kunna ta del av 

samhällsinformation och fylla i blanketter? Skulle skolans pedagoger ge eleverna 

mer utmaningar om kraven vore högre? Kan det vara så att särskolans verksamhet, 

trots kunskapskrav, ligger på förskolenivå, så som klippa, klistra, namnge bokstäver, 

siffror med mera? Anser alltför många pedagoger att särskolans elever inte kan lära 

sig att läsa och skriva på grund av sin utvecklingsstörning? Berthén tar upp i sin 

avhandling, att pedagoger inom särskolan, främst har förskole- och 

fritidspedagogutbildning (Berthén, 2007). Enligt Skolinspektionens granskning av 

grundsärskolan saknar varannan pedagog pedagogisk utbildning i ämnet svenska. 
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Var femte pedagog har förskollärar- eller fritidspedagogutbildning. Allt för många 

pedagoger saknar djupa kunskaper inom läs- och skrivutveckling, liksom i olika 

funktionsnedsättningar (Skolinspektionen, 2014-04-14).  Skulle eleverna få högre 

krav ställda på sig, samt adekvat undervisning och bemötande, om pedagogerna har 

lärarbakgrund inom ämnet svenska istället? På nätet hittas, angående kartläggning av 

läsutveckling, handlingsplaner från många kommuner samt en hel del akademiska 

uppsatser. Övervägande del är från grundskolans område och inte från 

grundsärskolans. Detta bekräftas även av Frithiof (2007), liksom av Reichenberg 

(2014-05-23). Det finns relativt mycket pedagogisk forskning om elever med 

funktionshinder i allmänhet, men inte då det gäller elever med utvecklingsstörning. 

 

Chourbagi och Jönsson (2006) konstaterar att läs- och skrivsvårigheter upptäcks 

tidigt såväl i grundskola som i grundsärskola. De menar även att eleverna har 

liknande problem när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Vidare anser de att 

läsutvecklingen är den samma för båda elevgrupperna. Det ska beaktas att elever 

med utvecklingstörning kan ha svårare att lära sig läsa, på grund av begåvning, 

minnekapacitet, samspel och kommunikation. 

 

För pedagoger är det av vikt att veta var eleverna befinner sig i sin läsutveckling, 

samt vilka eventuella svårigheter de har. För att kunna kartlägga och dokumentera 

varje elevs utveckling, måste pedagogerna ha möjlighet att följa varje elev. Inom den 

ordinarie undervisningen sker det mesta av denna kartläggning. Eleverna får till 

exempel läsa högt för vuxen och göra små tester. Därutöver kan man göra mer 

formella lästester (Learning Media, 1997). Detta bekräftas av Druid Glentow (2006), 

som poängterar vikten av kartläggning som visar vad eleven har lärt sig och hur 

denne handskas med sin läsning. Kartläggning ger anvisningar hur det fortsatta 

arbetet ska läggas upp. 

 

Enligt finska LukiMat (2014-05-05) är en av skolans viktigaste uppgifter att eleverna 

lär sig läsa. LukiMat är webbaserad tjänst som erbjuder information och metoder 

inom Läs- och matematikinlärning. Det är ett samarbete mellan Niilo Mäki -

institutet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi och finansieras av undervisnings- 

och kulturministeriet. Vanligtvis räcker det att kartlägga elevers läsutveckling under 

de första tre-fyra åren i skolan. Har eleverna långsam utvecklingsprofil måste man 
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kartlägga ytterligare år. Det är viktigt att formella tester görs vid kartläggning, så att 

det inte blir en subjektiv bedömning. 

Detta stämmer överens med grundsärskolans elever, eftersom de flesta har en 

långsam utvecklingsprofil. Det finns risk att det blir en subjektiv bedömning av 

elevernas läsutveckling. 

Läsning är en färdighet som undervisas och lärs ut främst i skolans värld. Den är 

kulturell betingad, och anses vara en av de viktigaste färdigheterna att lära sig under 

de första skolåren (Snowling, 2005).  

 

Enligt LukiMat bör följande områden kartläggas för en god läsutveckling: 

Förutsättningar för god läsutveckling 

 Fonologisk medvetenhet 

 Bokstavskännedom 

 Korttidsminne 

 Benämning 

 Ordförråd 

 Förståelse av språkliga grundbegrepp 

 Förståelse av ord, tal och instruktioner 

 

Andra inlärningsförutsättningar som bör kartläggas 

 

 Synminne och gestaltningsförmåga 

 Finmotorik 

 Koncentrationsförmåga och arbetsförmåga 

 Motivation 

 Samspel 

 Allmän prestationsförmåga 

 Hälsotillstånd och fysiska ork (LukiMat 2014-05-05) 

 

Varför är det svårt att finna litteratur och forskning om läsutveckling inom 

grundsärskolan och hur ser det ut i praktiken? Kan det vara så att det inte anses 

tillräckligt fint att forska kring personer med funktionshinder, och att deras 

eventuella problem skylls på funktionshindret? Är det av historisk, kulturell tradition 
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som det inte efterfrågas forskning kring grundsärskolans elever, eller är det helt 

enkelt att det är få ute i samhället som tjänar på det? 

 

Vår studie har god relevans inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. 

Hammersley anser att en studie ska vara så viktig inom sitt område att den kan bidra 

till utveckling (Bryman, 2011). Enligt Swärd och Florin (2011), har alla elever rätt 

att bemötas med en pedagogik som överensstämmer med dennes kognitiva nivå. 
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3 TEORETISK BAKGRUND  

 

I detta kapitel presenteras centrala begrepp, bakgrundsteori, tidigare forskning samt 

aktuell forskning som har med kartläggning av elevers läsutveckling inom 

grundsärskolan. Ett antal centrala begrepp bildar byggstenar till teorin. Därutöver är 

dessa begrepp initialläge för att få till stånd en undersökning (Bryman, 2011). 

Studiens begrepp är: vad är läsning, fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse, motivation, kognitiv utveckling samt 

grundsärskolan. 

 

3.1 Läsning 

Enligt Gough och Tunmer (1986)  är läsning både avkodning och förståelse. Det kan 

ses som formeln enligt teorin om läsning: the simple view of reading, Läsning = 

Avkodning x Förståelse. Avkodningen är viktig främst i den tidigare läsutvecklingen 

och förståelsen är viktigare då eleven kan avkoda ord. Dalby lade, år 1992, 

motivationsfaktorn till läsformeln: Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x 

Motivation. För att läsning överhuvudtaget ska komma igång, måste både 

motivation, avkodning av ord samt förståelse av orden finnas (Taube, 2007). 

 

Läsning är en invecklad förmåga som kräver lång tid och betydande träning för att 

förbättras. Det finns två huvuddelar: avkodning och förståelse. Avkodning är att 

känna igen eller urskilja ord som är skrivna. När språkliga meddelande tolkas av 

läsare finns förståelse. När förståelse och avkodning fungerar bra har läsaren god 

färdighet i läsning (Lundberg & Herrlin, 2005 ). 

 

Att kunna läsa obehindrat uppnås genom att förståelse, kunskaper och färdigheter 

kombineras sammanhängande. För att uppnå full förståelse av textens betydelse 

måste såväl nybörjaren som en läsande vuxen, använda information från många håll, 

så som förförståelse (Learning Media, 1997). 
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3.1.1 Fonologisk medvetenhet 

Att vara fonologisk medveten innebär att ha medvetenhet om språkets ljud i enheter, 

fonem. Det krävs att man förstår att det talade ordet går att dela upp i fonem. 

Fonologisk medvetenhet är primärt för den första ordavkodningen, eftersom det 

fodras förståelse att bokstäver företräder ett fonem. Även om barnet ännu inte 

kommit lång i sin fonologiska medvetenhet, betyder det dock inte att barnet inte kan 

komma igång med sin ordavkodning. Det finns en gemensam utveckling mellan 

dessa två begrepp (Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Enligt Liberg (Skolverket 2014-09-11) innebär starten, i att bli fonologisk medveten, 

att barnet tänker på språket självständigt, uppmärksammar dess form och hur det 

sägs. Det innebär att barnet även kan tala om de enskilda orden. Här fordras även 

viss kognitiv förmåga för att kunna särskilja språkets form istället för betydelse.      

  

3.1.2 Bokstavskännedom 

Att kunna känna igen och kunna namnge bokstäver behöver inte betyda att man har 

kommit igång med sin läsinlärning. Däremot är det ett gott tecken på att 

läsinlärningen kommer gå bra. Barn som undrar om bokstäver, är frågvisa på namn, 

skyltar med mera är oftast språkligt vetgiriga. Namnen på bokstäverna är en hjälp 

inför den kommande ljudningen. Ett av de tidiga tecknen på dyslexi är just att barnet 

inte är språkligt vetgirigt (Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Igenkännande av bokstäver och dess ljud är en viktig ingrediens av läsinlärningen. 

Att säkert kunna känna igen ord kräver ett snabbt igenkännande av ordets bokstäver. 

Elever som har svårt att lägga bokstavstecken på minnet, behöver extra stöd 

(Skolverket 2014-09-11). Just att memorera och komma ihåg, arbetsminnet, är något 

som är viktigt vid läsinlärning (Lundberg & Sterner, 2006).  

 

Snow och Juel menar att läsaren inte automatiskt kodar av varje bokstav i ett ord. Det 

bearbetas parallellt när läsaren ser olika bokstavskombinationer. Själva 

bearbetningen av bokstäver i ord kan bli bättre genom att läsaren får kunskaper om 

olika ortografiska mönster, det vill säga mönster i stavning (Snowling & Hulme, 

2005).  



 

11 

 

3.1.3 Ordavkodning 

Ordavkodning, att kunna känna igen de skrivna orden, är ett givet villkor för att 

kunna läsa en text. Tidigt lär sig många barn att känna igen det egna namnet, skyltar 

och dylikt, utan att kunna läsa, så kallade ordbilder. Då barnet känner igen flera 

bokstäver, försöker de läsa genom att gissa sig till efter ordets första bokstav. I texter 

möter barnet upprepade småord. Dessa bör de lära sig avläsa utan ljudning, för då går 

läsningen snabbare. När barnet förstått att bokstäver består av ljud och tillsammans 

blir ord, den så kallade alfabetiska principen, klarar det av att läsa nya ord 

självständigt (Lundberg & Herrlin, 2005).   

 

Med andra ord finns det olika avkodningsstrategier. Den ena är att läsa ordbilder. 

Den andra är att ljuda och att förstå sambandet mellan ljud och tecken. Där ingår 

även att kunna se att delar av ord, det vill säga morfem, är helheter som går att sätta 

ihop på olika sätt till hela ord (Skolverket, 2011a). 

 

Som ett stöd i läsinlärningen finns det många olika datorbaserade 

ordbehandlingsprogram med symbolstöd, uppläsning och ljudning. När eleven 

skriver ett ord kommer en symbol upp. Detta överensstämmer med lägsta 

kunskapskravet i Svenska: “Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med 

kända ord och bekant innehåll” (Skolverket, 2011b). Ett exempel på dylika produkter 

är SymWriter (Hargdata 2014-05-15). Ett annat slags bildstöd vid läsning, är lättlästa 

böcker med enkel tydlig text på ena sidan, i uppslaget, och bild på andra sidan 

(Gleerups, 2014-05-16)  

 

3.1.4 Flyt i läsning 

Flyt i läsningen betyder att den som läser, läser en text automatiserat, utan 

påfrestning, i lämpligt tempo och med inlevelse. Om läsaren har läsflyt finns det 

krafter att lägga på förståelsen av texten i stället för ren ordavkodning. Läsflyt kräver 

att många processer fungerar parallellt i hjärnan. Bland annat måste läsaren klara av 

ansträngningen som det krävs att ha längre meningar i minnet (Lundberg & Herrlin, 

2005).  
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Eftersom arbetsminnet innebär att kunna ha kvar information i minnet kortare 

stunder, innan den överförs till långtidsminnet, är detta viktigt vid all inlärning. När 

man läser påverkar arbetsminnet och långtidsminnet varandra (Lundberg & Sterner, 

2006). För automatiserad läsning krävs att man sparar på de kognitiva tillgångarna, 

och inte använder dessa vid själva avkodningen.  De kognitiva tillgångarna behövs 

istället för att inhämta väsentlig kunskap från långtidsminnet samt till inferensläsning 

(Elwer, Fridolfsson, Samuelsson, & Wiklund, 2011). 

 

I detta skede i läsprocessen är läsandet tyst. Läsaren uppfattar skriften visuellt och 

använder sig av olika informationer och kunskaper, såväl fonologiska som 

förkunskaper och information i texten. Allt, till exempel självkorrigering och 

förutsägelse, sker kognitivt hos läsaren. Läsaren tränar snabbt upp dugligheten att 

använda olika strategier för läsning. Det är viktigt att läsaren tidigt får hjälp hur man 

kan använda sig av olika lässtategier. Läsaren blir säkrare på att ta itu med nya 

utmaningar i olika slags texter (Learning Media, 1997).  

 

3.1.5 Läsförståelse 

Enligt Lundberg och Reichenberg (2011) är målet för all läsning att kunna förstå det 

som läses. En automatiserad avkodning med läsflyt är viktiga delar av 

läsutvecklingen. Men läsaren måste också ha tillägnat sig strategier och förmågor för 

att förstå det som står i texten, vilket å sin sida stöder läsflytet. En viktig strategi att 

lära sig är att kunna läsa mellan raderna, så kallad inferensläsning. En annan strategi 

är att kunna bygga upp inre bilder efter hand som läsningen pågår.  Läraren har en 

viktig roll för elevernas utveckling av läsförståelsen. Läsförståelse uppkommer 

nämligen inte automatiskt som en följd av mycket läsning, utan elever måste ofta 

undervisas i hur de skall uppnå en god läsförståelse. Idag är läsförståelsen en mycket 

central förmåga i våra dagliga liv. Detta gäller även i hög grad för elever i 

grundsärskolan. När de blir vuxna måste de bland annat läsa och ansöka om LSS-

insatser (Lundberg & Reichenberg, 2011).  

 

Reichenberg (2014-05-23) menar att en god läsförståelse är en framgångfaktor i 

skolan, eftersom det i skolans samtliga ämnen innefattar mycket textläsning. God 
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läsförståelse är dessutom grundläggande för att kunna delta i samhället, ta del av 

information och läsa såväl fakta- som skönlitterära texter. 

 

3.1.6 Motivation 

Ordet motivation kommer från det latinska ordet movere och det betyder att röra sig, 

jämför med det engelska ordet move. Den huvudsakliga frågan inom forskning om 

motivation kan sägas vara ”Vad är det som får människor att röra sig?” (Jenner, 

2004, s 37). Vygotskij poängterade verktygens betydelse för att utveckling ska ske. 

Avstamp till detta tog han i den klassiska inlärningssituationen med Pavlovs hundar. 

Stimulans leder till respons. Även nuförtiden diskuteras frågan om belöning har 

effekt på elevens lärande, beteende och motivation. Att få beröm, en stjärna eller 

någon annan positiv uppmärksamhet kan få igång utvecklandet och stoppa negativt 

beteende. Motivation hos eleverna kan också skapas när pedagogerna visar sin 

nyfikenhet på det oväntade i elevernas utvecklande (Partanen, 2007).  

 

Enligt Hedegaard Hein (2012) är motivation en psykologisk beteckning för det 

förhållande hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. 

Läror om motivation förklarar varför vi över huvud taget gör vissa saker hellre än 

andra. Motivationen beror på olika förhållanden. Den kan bero på förhållande hos 

individen så som grundläggande behov eller att individen sätter upp egna mål. 

Genom utveckling fås motivation. Det finns en klassisk uppdelning mellan inre och 

yttre motivation. Den inre faktorn kommer inifrån och kan till exempel vara en 

önskan om att klara av saker. Den yttre faktorn formas utifrån och ligger bortom 

personens koll, till exempel genom påverkan.  

 

På vilket sätt hänger motivation ihop med avkodning? När man söker på nätet om 

motivation och läsning, står det i, så gott som, alla skrifter om vikten av motivation. 

Enligt Jenner (2004) är begreppet motivation alltid centralt i det pedagogiska arbetet. 

När det gäller att undervisa elever i svårigheter har motivation dock ännu mer 

betydelse. Elevens motivation är en följd av hur denne blir bemött samt vilka 

erfarenheter eleven har med sig. Den viktiga grundfrågan är om det finns anledning 

att hoppas på framgång. Att eleven blir sedd är inte det mest betydelsefulla, utan hur 

man blir sedd är det väsentligaste. Det är av vikt hur en pedagog analyserar orsaken 
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till att en elev är omotiverad, saknar vilja eller verkar vara rädd för att misslyckas. 

Hur pedagogen tolkar och eventuellt kartlägger orsaken till detta, får konsekvenser 

för hur allt utvecklas för eleven (Jenner, 2004). 

 

Liberg (2008) bekräftar motivationens betydelse för läsutvecklingen. En 

grundläggande betydelse för den första läs- och skrivinlärningen är motivation. 

Motivationen grundläggs i tidig förskoleålder, därefter gäller det att motivationen 

förstärks genom hela skolåldern och uppåt. 

 

Ett sätt att, tidigt, motivera eleverna är att ge dem böcker som eleverna känner att de 

“läser”. Enkel text med bilder som ger stöd. Detta ökar självförtroendet och eleverna 

motiveras till att läsa mer. Ett exempel på dylika böcker är Mitt lätta bibliotek från 

Gleerups förlag (2014-05-16).   

 

3.2 Kognitiv utveckling 

Kognitiv utveckling innebär att människans intellektuella funktioner utvecklas i 

fråga om att: bedöma, tänka, fatta beslut, tolka, jämföra, minnas, förstå och så vidare. 

En av de mest betydelsefulla forskarna och teoretikerna inom detta område är Piaget. 

Han indelade barnets utveckling i perioder från spädbarn och uppåt i ålder. Andra 

teoretiker menar att utvecklingen beror på, till exempel, att barnet har inskränkningar 

i minneskapacitet eller att utvecklingen beror på kontexten, sammanhanget. Deweys 

tankar om “learning by doing” är exempel på detta. Barnet lär sig genom att få pröva 

sig fram i sammanhanget.   Vygotskij å sin sida menar att barnet utvecklas genom 

interaktion med personer, främst vuxna i sin omgivning (Hwang & Nilsson, 2011).   

 

Chomskys teori om kognitiv utveckling har fått stor uppmärksamhet (Costley & 

Nelson, 2003).  Chomsky menar att medan somliga mentala processer är mätbara, så 

är det i stort sett omöjligt att fastställa, korrekt, hur en människa kommer ihåg, 

uppfattar, tänker, löser problem och utvärderar saker. Han menar att barnet föds med 

vissa kognitiva förmågor som gör att barnet kan lära sig färdigheter och kunskaper. 

Detta kopplar Chomsky till barnets språkliga utveckling. Alla har en medfödd 

förmåga att lära sig språket. Den normala utvecklingen är att barnet självmant 

konstruerar språkets grammatik. Detta är under förutsättning att barnet förstår 
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mening och form, för att kunna ta till sig det. Chomsky ger ett tydligt exempel på att 

människan föds med vissa kognitiva förmågor. Språket lärs relativt enkelt, medan det 

krävs avsevärd träning för att kunna läsa och skriva (Costley & Nelson, 2003). 

 

3.2 Grundsärskolan 

För de elever som inte når upp till kunskapskraven i grundskolan och 

gymnasieskolan, på grund av en utvecklingsströmning, finns skolformerna 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Undervisningen ska lämpas till varje 

individs behov och förutsättningar. Eleverna ska ha rätt att känna lycka och välbehag 

för sina kunskapsinhämtningar (Skolverket, 2013). 

 

Enligt Skolverket (2013)  definieras utvecklingsstörning i två olika kriterier. 

Individen ska ha en nedsättning i intelligensförmågan som fastställts före 18 års 

ålder. Dessutom ska det finnas en nedsättning i den adaptiva, anpassningsbara 

förmågan eller i beteendet (Skolverket, 2013). Enligt Jakobsson och Nilsson ligger 

IQ-värdet mellan 90 och 110 hos de flesta människor. Detta ses som normal 

intelligens. Hos människor som anses ha svag begåvning ligger värdet på 70-90 och 

om värdet ligger under 70 har personen en utvecklingstörning (Jakobsson & Nilsson, 

2011). 

 

Enligt 1 kap.10§ skollagen (2010) ska utgångspunkten vara elevens bästa. Det är av 

vikt att samtliga utredningar och beslut om mottagande fattas på rättmätiga grunder. 

Beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola ska vara väl 

motiverade. Vårdnadshavarens samtycke är en förutsättning utom i undantagsfall 

(Skollag 2010:800). Inför ett eventuellt mottagande ska hemkommunen gjort en 

utredning där det ingår fyra olika bedömningar. Dessa bedömningar är pedagogisk, 

psykologisk, social samt medicinsk. Ur rättsäkerhetssynpunkt för individen är det 

mycket viktigt att rätt beslut tas, eftersom ett felaktigt beslut får många följder i livet 

(Skolverket, 2013). 

 

Enligt Skollagen 11 kap 4§ är grundsärskolan nioårig. Eleverna läser samma ämnen 

som i grundskolan, alternativt läser de inom olika ämnesområden. Ämnesområden 

läses inom inriktningen träningsskolan. Träningsskolan är för elever som inte klarar 
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hela eller delar av utbildning i ämnen. Ämnesområdena inom träningsskolan är 

kommunikation, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och 

motorik. Det finns även möjlighet att kombinera dessa former eller läsa några ämnen 

enligt grundskolans kursplan. Därutöver har en elev, efter årskurs 9, som inte nått 

lägsta kunskapskrav efter avslutat nionde år, rätt att gå ytterligare två år i 

grundsärskolan. I dessa fall är de skriftliga omdömena en hjälp, eftersom omdömena 

klart ska tala om ifall eleven bedöms att inte nå målen. Eleven får minst 800 timmars 

extra undervisning.  Efter genomgången grundsärskola får eleven ett 

utbildningsintyg. Eleven kan även komplettera detta intyg med ett studieomdöme, 

som ska visa elevens potential att utöva studier. Betyg sätts om eleven eller 

vårdnadshavare önskar det, från och med årskurs 6. Betygen sätts i grundsärskolans 

ämnen (Skolverket, 2014-05-04). 

 

Skolformen grundsärskolan har sin egen läroplan, Läroplan för grundsärskolan 

(2011b). Dess första del, Skolans värdegrund och uppdrag, är i stort sett densamme 

som grundskolans. Den andra delen, Övergripande mål och riktlinjer, är densamme 

som grundskolans förutom de övergripande kunskapsmålen. Den tredje delen, 

Kursplaner och kunskapskrav, har specifika kursplaner och kunskapskrav för 

grundsärskolan samt dess inriktning träningsskolan. I ämnesdelen finns 

kunskapskrav för olika betygsnivåer för årskurs 6 samt 9 (Skolverket, 2011a). 

 

3.3 Vygotskij  

Vår teoretiska grund vilar på Vygotskijs tankar att eleven kontinuerligt utvecklas 

mentalt, och därmed dess förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Intresset och 

motivationen är drivkraft, och utmanar eleven, till ny kunskap. Vygotskij talade om 

den så kallade proximala utvecklingszonen. Han menade att det finns en skillnad 

mellan vad ett barn lär sig själv och vad som barnet behöver hjälp med att lära 

(Stensmo, 2007). 

 

Alla elever, även de i behov av särskilt stöd, har möjlighet till att utvecklas. 

Vygotskij menade att det sätt som samhället bemöter barn med olika handikapp 

bidrar till utökning av handikappet. Negativa förväntningar, sociala komplikationer, 

förhållningssätt med mera leder till ett sekundärt handikapp. Inom det område som är 
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utvecklingsbart hos barnen, i behov av särskilt stöd, finns en inre struktur som med 

samspel, dialog och verktyg går att utvecklas till fullo. Om pedagogen har 

förväntningar även på de eleverna med utvecklingstörning gäller det motsatta, att de 

utvecklas positivt. Att ha en nyfikenhet på hur utvecklingsområdet varierar på barn, 

ger förväntningar och en ödmjukhet att barnen ska lära sig. Med stöd och positiva 

förväntningar utvecklas eleverna mer.  Att kartlägga elevers utvecklingsnivå för 

tillfället, var för Vygotskij startpunkten för att se vidare på det som blir barnets 

möjligaste utveckling i framtiden. Detta kallade han den proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är den utvecklingszon som 

ligger närmast till att utvecklas.  

 

 

Proximala utvecklingszonen (Partanen, 2007) (egengjord, efter Partanen, 2007) 

 

I dessa nästa steg i utvecklingsområdet behöver eleverna olika vägledning av 

pedagogen. Några behöver noggrann vägledning inför nästa steg medans andra bara 

behöver diskutera lite med pedagogen för att sedan klara av nivån själva. Vygotskij 

menade att samspelet människor emellan påverkar utvecklingen hos en människa 

(Partanen, 2007). ”Det den växande kan utföra med hjälp av andra idag kan denne 

utföra självständigt imorgon” (Stensmo, 2007, s 184).  Pedagoger, i grundsärskolan, 

måste våga utmana eleverna i nästa utvecklingszon. Eleverna har potentialer i läsning 

som måste få komma dem till godo (Lundberg & Reichenberg, 2011). 

tidpunkt 1 tidpunkt 2

Ny 
utvecklingszon Utvecklingszon 

Bas 

Ny bas 
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Vidare ansåg Vygotskij att språket är ett kommunikationsmedel. Eleven lär sig i ett 

socio- kulturellt samspel, oavsett vilken kognitiv nivå denne befinner sig i (Phillips 

& Soltis, 2010). Detta överensstämmer med Taubes tankar om en individ ska kunna 

utvecklas i sin kunskap, kunna nå sina mål och kunna vara delaktig i arbetsliv och 

samhälle, är läsning en nödvändig kunskap. Detta gäller alla i samhället, inklusive 

människor med funktionsnedsättningar (Taube, 2007). 

 

3.4 Kartläggning 

Berthén (2007) bekräftar, Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundsärskolan 

år 2010, att pedagogernas arbete ”riskerar att begränsa elevernas möjlighet till ett 

framtida samhällsdeltagande” (Berthén, 2007 s 184). Detta trots att pedagogernas 

ambitioner är tvärtom. Eleverna får inte tillräckligt med utmaningar. Berthén menar 

att det av tradition är mycket av förskolans pedagogik inom särskolan, eftersom 

många pedagoger har den bakgrunden och att dessa pedagoger i och med det har 

andra föreställningar om skolan (Berthén, 2007). 

  

Det krävs en pedagogik som allmänt främjar läsinlärning. Den ska bland annat 

innefatta träning av uthållighet och koncentration, ordförråd med mera. Eleven ska 

vara delaktig i det som sker i undervisningen. Det är av vikt att 

undervisningsåtgärder för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter, förbereds 

och planeras utifrån kartläggningar av elevens läsutveckling (Druid Glentow, 2006). 

 

Det är en process att lära sig läsa. Läraren ska vara en vägledare som uppmuntrar och 

stöttar på ett varierande sätt. Behovet av stöd för eleverna minskar efterhand som 

motivationen ökar och eleverna själva kan ta del av ansvar för fortsatt inlärning. 

Oavsett vilka utgångspunkter eleverna har, ingår det i lärarrollen att skapa 

möjligheter till att öka språkmedvetenheten under det första året i skolan. Lärarna 

bör ta reda på elevernas språkerfarenheter hemifrån. Dessutom ska de noggrant 

observera barnens syn på att kunna läsa och hur de tänker om läsandet. Därefter kan 

läraren se vad eleverna bör lära sig som nästa steg i läsinlärningen (Learning Media, 

1997).  
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Kartläggning av läsutveckling behövs för att vi på bästa sätt ska stimulera och stödja 

eleverna i deras utveckling av läsförmågan (Olofsson & Söderberg Juhlander, 2013). 

För elever med normal läsutveckling bör man kartlägga de första tre till fyra 

skolåren. Har eleverna en långsammare läsutveckling bör man fortsätta 

kartläggningen. I lärarens dagliga arbete behövs det ett verktyg som möjliggör för 

pedagogen att kunna följa elevens läsutveckling och kunna hjälpa eleven när den kör 

fast (Lundberg & Herrlin, 2005). Elever inom grundsärskolan har oftast en 

långsammare inlärningsförmåga på grund av sin kognitiva nivå. 

 

Druid Glentow (2006) menar att en pedagog bör kartlägga bokstavskännedom, 

lästeknik, läshastighet, läsförståelse, skrivning, rättstavning och språklig 

medvetenhet. En kartläggning ska kompletteras med observation. Dessutom ska 

samtal med eleven ske för att få riktig förståelse angående hur eleven uppfattar sig 

själv när det gäller syn, hörsel, eventuella problem vid inlärning och språkutveckling. 

Med andra ord ska samtalet ha en metakognitiv inriktning. Under observationerna 

tittar pedagogen på hur eleven gör vid läsning och skrivande. Finns det motivation, 

kan eleven koncentrera sig, är eleven säker eller tveksam, långsam eller snabb (Druid 

Glentow, 2006)? 

 



 

20 

 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur, när och vad som kartläggs inom 

läsutveckling hos elever i grundsärskolan. 

Våra frågeställningar är: 

 Hur kartläggs elevers läsutveckling inom grundsärskolan? 

 Vid vilka tillfällen kartläggs elevers läsutveckling inom grundsärskolan? 

 Vilka delar inom läsutvecklingen kartläggs? 
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5 METOD 

 

Vi har valt ett fenomenografiskt förhållningssätt med kvantitativ ansats, för att 

undersöka och få svar på vår problemställning angående kartläggningen av elevers 

läsutveckling inom grundsärskolan.  

 

5.1 Fenomenografiskt förhållningsätt 

Fenomenografiskt förhållningsätt visar, enligt Carlsson¹, på vilka variationer av svar 

det finns. Det visar även vilka olika innebörder respondenterna lägger i begrepp eller 

fenomen. Inom detta förhållningssätt kan såväl intervju som enkät användas.  

 

5.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod kan visa samband mellan olika händelser. Inledningsvis finns 

en problemställning som svar ska ges på. Informationen samlas in för att mäta det 

som söks. Uppgifterna av data visar validitet och reliabilitet (Fangen, 2011). 

Validitet innebär att mätningen visar det vi verkligen vill mäta. Reliabilitet innebär 

att undersökningen är riktigt genomförd (Thurén, 2007). Data kan samlas in, så 

kallad primärdata, alternativt används tidigare insamlad data, så kallad sekundärdata. 

En kvantitativ metod innebär att data beräknas, kvantifieras. Metodens starka sida är 

att det visas hur utbredd en företeelse är (Fangen, 2011). Enligt Bryman finns det 

fyra drag av vikt i en undersökning med kvantitativ ansats. Dessa är ”mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation” (Bryman 2011, s 150). 

 

Mätningen är intressant utifrån att den beskriver små skillnader i aktuella variabler, 

ger ett mätinstrument samt bildar underlaget för mer exakta skattningar. Kausaliteten 

är en viktig faktor för den visar varför det är på ett visst sätt, istället för hur. 

Resultaten i en kvantitativ undersökning kan även ibland generaliseras till andra 

sammanhang och grupper.  För att resultatet i en undersökning ska visa på god 

reliabilitet, ska det gå att replikera, upprepa undersökningen med samma resultat. På 

ett enkelt sätt kan man säga att kvantitativ metod mäter siffror. Det är med andra ord 

forskaren som styr genom sina frågor i kvantitativ metod (Bryman, 2011). 

¹Carlsson, Lena (2014-02-21), Föreläsning Linnéuniversitetet, Växjö 
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5.3 Deltagare 

Eftersom vi undersöker hur kartläggning av elevers läsutveckling sker i 

grundsärskolan valde vi pedagoger inom grundsärskolan som undersökningsgrupp. 

Genom att söka på ordet grundsärskolor på internet, valde vi slumpvis ut 20 

kommuners särskolor, såväl från storstadsområde som från landsortskommuner. 

Skolorna är spridda från söder till norr. När vi sökte respondenter påpekade vi i 

rektorsbrevet att vi är intresserade av pedagoger som undervisar elever som läser 

ämnet svenska enligt grundsärskolans kursplan. Genom dessa rektorers försorg fick 

vi mejladresser till 35 pedagoger som givit sitt samtyckte att besvara enkäten. 

  

5.4 Verktyg 

Internetanvändningen har ökat och det har medfört att respondenter ofta plockar hem 

ett formulär med undersökningsfrågor från en hänvisad webbadress. Frågorna 

besvaras på skärmen för att därefter på elektronisk väg sända tillbaka enkäten. 

Webbenkät kallas en sådan här undersökning. Problem som är förenade med 

webbenkäter är saknad av passande urvalsramar, problem med tekniken och stora 

bortfall. Att undersöka via webben kostar inte mycket och är ett snabbt sätt 

(Dahmström, 2011). 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av Googles verktyg för webbenkäter. Det är 

gratis och det finns olika finesser som är till hjälp vid bland annat sammanställning. 

Verktyget kan läras med hjälp utav Joelsdotter Hallbäcks instruktionsfilmer hur man 

utformar, distribuerar och analyserar enkäterna (2014-05-08). Enligt Joelsdotter 

Hallbäck är enkäter via dator, på grund av anonymitet, mer ärliga än andra. Det 

uppstår ingen så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten kan påverkas 

av intervjuaren. 

 

Enligt Bryman finns det flera fördelar med enkäter jämfört med exempelvis 

intervjuer. Det är ett billigt sätt att distribuera och administrera. Det blir inga 

långväga resor att göra och man når obegränsat med respondenter. Intervjuaren kan 

inte heller påverka respondenterna genom sitt sätt att vara eller ställa frågor. 

Respondenterna kan dessutom besvara enkäten vid tillfälle som passar dem 

personligen. Enkäter bidrar ofta till mer ärliga svar, eftersom en respondent har större 
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benägenhet att avge ett positivt svar vid intervju (Bryman, 2011). Naturligtvis finns 

det även nackdelar med enkäter, vilket man måste ha i åtanke. Det går bland annat 

inte att ställa direkta följdfrågor eller frågor som i sammanhanget är mindre viktiga. 

Det finns även risk för större bortfall (Bryman, 2011). 

 

5.5 Procedur 

Inledningsvis gjorde vi en pilotundersökning, bland egna kollegor, för att se om det 

fanns validitet i frågorna. En pilotstudie kan visa om det finns frågor som bör 

uteslutas eller om något saknas, liksom om instruktioner till respondenterna är 

fullständiga. Det kan även visa sig att ordningsföljden på frågorna är fel (Bryman, 

2011). Våra kollegor poängterade att enkäten var tydlig, enkel, lätt att förstå och gick 

snabbt att svara på. Vi gjorde en litet tillägg i texten om flervalsalternativ eftersom 

våra kollegor påpekat att detta saknades.   

 

Före vårterminens skolavslutning skrev vi ett introduktionsbrev till rektorer vid valda 

skolor (se bilaga 1).  I brevet förklarade vi vår avsikt med undersökningen, och hur 

vi valt ut respondenterna. Vi bad även rektorerna att informera sina pedagoger om 

vår undersökning, samt bad rektorerna om pedagogernas mejladresser. 

 

I början av höstterminen 2014 sände vi ut dataenkäter (se bilaga 2) med missivbrev 

(se bilaga 3) till 35 antal pedagoger.  I missivbrevet presenterade vi vår undersökning 

samt Vetenskapsrådets krav, som vi arbetade utifrån.  Tre dagar efter sista 

svarsdatum sände vi, i enligt med Bryman (2011), påminnelse (se bilaga 4) till 

samtliga respondenter, för att minska på bortfallet. Vi sände påminnelse till samtliga 

respondenter, eftersom det var helt anonymt vilka som hade svarat. Vi bad dem som 

hade svarat att bortse från påminnelsen. Vi fick direkt ytterligare några svar på 

enkäten. Totalt fick vi 18 svar. 

 

Figuren, på nästa sida, visar respondenternas svarsfrekvens över dagar. Direkt när vi 

skickade ut enkäten var det en topp, liksom direkt efter påminnelsen. 
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Figur över svarsfrekvens över dagar 

 

5.6 Lästest  

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med ett antal olika lästest, bland annat 

LäSt (Elwer, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2011) liksom Ord & bild, Bild & 

Ord (Olofsson & Söderberg Juhlander, 2013). Testerna är normerade för grundskolan 

årskurs 1-5 respektive 1-2. Vi har under det senaste året provat båda testerna på 

elever i grundsärskolan.  

  

För att vi, utöver denna studies undersökning, skulle få en kännedom om på vilka 

nivåer, gentemot grundskolans elever, grundsärskolans elever ligger i läsning, 

genomförde vi LäSt på grundsärskoleelever. Anledningen till att vi valde just LäSt 

var att det är normerat för årskurs 1-5.  LäSt är ett test som kartlägger elevernas läs- 

och stavningskunskaper. Testet är normerat på 823 elever i åk 1-5 och innehåller 

uppgifter i avkodning av ord, nonord samt stavning.  Delen med nonordavkodning 

kräver att eleven kan avkoda alfabetiskt. Ordavkodning, däremot, visar även om 

eleven kan läsa ortografiskt, läsa hela eller delar av ord. Läsdelarna har vardera två 

utformningar. Efter att eleven har fått information om hur testet går till och provläst 

ett par ord, ska eleven läsa ord under 45 sekunder.  

 

Vi valde att enbart genomföra testning av ord och nonord, eftersom vårt arbete 

bygger på läsning.  Eleverna vi genomförde testet på är mottagna i grundsärskolan, 

läser svenska enligt dess kursplan och tillhör årskurs 1-9. Vi genomförde testet 

enskilt med varje elev, inom den ordinarie undervisningen.  Eleverna fick hem ett 

brev till sina föräldrar för medgivande (se bilaga 5). Vi testade 27 elever, 12 flickor 

och 15 pojkar, totalt. Av dessa är 9 stycken överåriga, det vill säga har gått om en 

årskurs antingen i grundsärskolan eller i grundskolan före mottagande i 

grundsärskolan. 
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Tabell 1, Ålder och stanine ord + non 

 

Tabellen ovan visar respektive grundsärskoleelev, dess ålder och vilka staninevärde 

eleven fick på ord-delen respektive non-delen. Sex elever fick relativt högre 

staninevärde på non-delen. 

 

 

Tabell 2, Grundsärskola jämfört med grundskola 

 

Tabellen ovan visar elevens årskurstillhörighet i grundsärskolan, jämfört med vilken 

motsvarande genomsnittsårskurs i grundskolan eleven läser som, baserat på stanine 

3-7. Stanine 3-7 ligger inom genomsnittet av normalfördelningskurvan. 

Exempel: Elev nummer 5: Går i årskurs 6 i grundsärskola, läser ord som en 

genomsnittselev i grundskolans årskurs 4, samt läser non-ord som en 

genomsnittselev i grundskolans årskurs 5. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Ålder

Stanine Ord

Stanine Non

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Års grundsär

mots.års grund st3-7 ord

mots.års grund st. 3-7 non



 

26 

 

Grundsärskolans läsare ligger i genomsnitt 3,4 år efter grundskolans läsare när det 

gäller ordavkodning. Då det gäller avkodning av non-ord är motsvarande siffra 3,0 

år. Observera att elev nummer 2 ligger ett år före på non-avkodning. Eleverna 

nummer 1, 2 och 13 ligger på ”normal” skolålder. De går i årskurs 1, 4 samt 5. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Det är viktigt att respondenterna känner att de är anonyma. I studiens undersökning 

har vi arbetat i enlighet efter kraven på information, samtycke, konfidentialitet samt 

nyttjande. 

 

Inom forskning ställs höga krav på personen som utför undersökningen. Kraven kan 

relateras till de värderingar och etiska regler som vi har i samhället. Enligt god 

forskningssed ska vi bland annat ange sanningen, förklara resultat och metoder, inte 

använda resultat från andra forskare (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Enligt svensk författningssamling (2003) ska varje individ skyddas och respekteras 

för sitt människovärde vid forskning.  Denna Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) innebär att respondenterna måste informeras om 

vad lagen innebär och att vi arbetar enligt denna samt samtycka att delta. Vi avser 

inte att ha några respondenter under 18 år.  

 

För människor som är involverade i forskning gäller etiska frågor som är 

grundläggande till exempel integritet, anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. 

Dessa grundläggande etiska frågor styrs via huvudkraven informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att respondenten ska informeras om syftet med 

undersökningen, att det är frivilligt att delta och rättighet att avsluta undersökningen 

innan den är klar om så önskas. I vårt missivbrev till respondenterna informerade vi 

om vårt syfte med studien, att de deltog frivilligt och hade rätt av avsluta deltagandet 

om så önskades. Respondenterna i undersökningen har enligt samtyckeskravet 

rättighet att själva besluta om de ska delta. Även detta informerades i missivbrevet.  
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Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter ska skyddas. 

Inga obehöriga ska kunna få fatt i uppgifter om vilka som deltar i undersökningen. 

Redan när vi sände mejl till rektorer, med förfrågan om adresser till pedagoger, 

arbetade vi i enlighet med detta. Vi sände mejlet som hemlig kopia till samtliga 

rektorer. Det innebär att man inte ser någon annan mottagare än sig själv. Detsamma 

gäller även vid förfarande med webbenkäterna. Endast respondenten ser sin enkät 

och vad man själv svarar. Svaren på enkäterna, från respondenterna, var helt 

anonyma även för oss. Vi såg inte, i sammanställningen av svaren, vem som hade 

svarat vad. 

  

Information om personer får bara användas till ändamålet forskning, enligt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). I missivbrevet informerades respondenter att 

uppgifterna som de gav endast skulle användas i denna studie. Respondenterna fick 

även vetskap om att de kommer att kunna ta del av det färdiga resultatet via 

Linnéuniversitets register DiVa.  

 

Forskningsetik förändras efterhand som nya metoder utförs och när nya frågor inom 

vetenskapen ställs. För att hålla sig uppdaterad om forskningsetik kan webbplatsen 

CODEX besökas. Här finns alla lagtexter av betydelse vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

5.8 Metodkritik 

När vi reflekterar över vårt val av metod, tror vi att resultatet hade blivit i stort sett 

det samma med en kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär insamling av data i 

form av observationer, intervjuer och textanalyser (Ahrne & Svensson, 2011). På ett 

enkelt sätt kan man säga att kvantitativ metod mäter siffror och kvalitativ metod 

mäter ord. Det är med andra ord forskaren som styr genom sina frågor i kvantitativ 

metod. I kvalitativ metod är det respondenternas uppfattning som är primär (Bryman, 

2011). Vi hade i så fall använt intervjuer istället för enkäter. Underlaget hade blivit 

mindre, men svaren hade blivit mer förtydligande. Följdfrågor med mer 

förtydligande svar hade varit naturligt, till exempel då det gäller vad som mer 

behöver kartläggas av elevers läsutveckling. Det samma gäller även med 

pedagogernas vidareutbildning inom ämnet svenska. Ett ytterligare alternativ hade 
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varit att komplettera vår enkätundersökning med intervjuer, i en så kallad 

flermetodsforskning (Bryman, 2011). Vi känner dock att vi valde rätt metod, 

eftersom vår webenkät gav respondenterna full anonymitet och därmed ger ärligare 

svar (Joelsdotter Hallbäck, 2014-05-08). 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Nedan kommer vårt resultat och analys av studien i enlighet med dess syfte och 

frågeställningar: ”Hur, när och vad”.  Inledningsvis kommer vi att åskådligöra vilka 

respondenterna var, då det gäller ålder, utbildning, tid inom utbildningsväsendet et 

cetera. Direkt efter respektive resultat kommer vår analys för respektive område. 

 

6.1 Resultat Respondenter 

Respondenterna i vår studie är samtliga över 30 år. Majoriteten är över 46 år. 

Samtliga undervisar elever i grundsärskolan som är 7-16 år.  94 % av respondenterna 

har arbetat över 10 år inom skolväsendet, varav 44 % har arbetat över 21 år. Av dess 

har 67 % arbetat minst 11 år inom grundsärskolan.  

 

Tid inom grundsärskolan  

 
 

 

 

Flertalet av respondenterna är grundskollärare 1-7 i sin grundläggande 

lärarutbildning. Därutöver har majoriteten av respondenterna vidareutbildning som 

specialpedagog, speciallärare eller talpedagog.  
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Knappt 20 % av respondenterna har mindre än 16 högskolepoäng i ämnet Svenska. 

Nästan 30 % är osäkra på hur många poäng de har. 

 

Utbildning inom ämnet svenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Analys Respondenter 

Skolinspektionens granskning av grundsärskolan (2014-04-14) visade att varannan 

pedagog inom grundsärskolan saknar utbildning i ämnet Svenska. Detta stämmer 

inte, enligt vår studie. Däremot visade studien att utbildningen inom Svenska är låg. 

Tvärtemot Berthén (2007) har majoriteten av våra respondenter en 

grundskollärarexamen och inte förskole- eller fritidspedagogutbildning. I enlighet 

med Skolinspektionens granskning (2014-04-14) har cirka 20 % förskole- eller 

fritidspedagogutbildning av grundsärskolans pedagoger.  

6.2 Resultat ”Hur” 

Hur kartläggs elevers läsutveckling inom grundsärskolan? Flera alternativ var 

möjliga att kryssa i.  

 

Över 70 % av respondenterna uppger att deras skola inte har någon plan för 

kartläggning som visar båda hur och när.  

 

Plan för kartläggning 
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Några respondenter påpekar att fler faktorer finns att ta hänsyn till när det gäller 

läsförmågan, t ex motorik, koncentration, syn. De ser även över den sociala och 

fysiska miljön och utprovar lämpliga hjälpmedel.  

 

En respondent känner att en elev kan nå sitt utvecklingstak, och att det inte är någon 

idé att arbeta vidare med läsutveckling. Samtidigt säger samma person att det är svårt 

att veta när taket är nått.  

 

Samtliga respondenter kartlägger sina elever vid en- mot- en tillfällen. Det innebär 

att elev och pedagog arbetar enskilt. Flertalet använder matriser som finns på 

marknaden, låter elever läsa för vuxen, samt inom den ordinarie undervisningen. 

Många respondenter gör observationer i minnet.  

 

 
   
   
   
  

Matriser som finns på marknaden, t ex Lundberg, Språket lyfter m fl.  72 % 

Observationer (i minnet)  67 % 

Vid en- mot- en- tillfällen  100 % 

Inom den ordinarie undervisningen  72 % 

Egenkomponerade matriser  28 % 

Små tester enskilt/under samling  44 % 

Eleven läser högt för vuxen  72 % 
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Aldrig  0 % 

Övriga* 

 

*intensivläsning, små tester, litteratursamtal,  

samarbete med talpedagog, specialpedagog. 

 

 28 % 

 

   

6.2.1 Analys ”Hur” 

Utifrån perspektivet som Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundsärskolan 

(2014-04-14) ser vi att det stämmer överens med vårt resultat.  Granskningen visade 

att strukturerad uppföljning och bedömning av grundsärskoleelevernas utveckling i 

Svenska är bristfällig. Vår studie visade att endast 28 % av pedagogerna nämner att 

de har en kartläggningsplan för hur kartläggningen av elevernas läsutveckling ska gå 

till. Pedagogerna bör följa upp och bedöma eleverna mer i Svenska. Även Frithiof 

(2007) och Reichenberg (2014-05-23) bekräftar att det inte finns mycket om 

kartläggning av läsutveckling inom grundsärskolan. 

 

Samtliga av grundsärskolans pedagoger kartlägger elevernas läsutveckling vid en- 

mot en- tillfällen. Majoriteten kartlägger även inom den ordinarie undervisningen, 

med hjälp av färdiga matriser, högläsning av elev samt observationer i minnet. Att 

observera eleven hur hen läser och hens syn på läsning, samt låta eleven läsa högt för 

vuxen överensstämmer med vad som står i Reading for Life (Learning Media, 1997). 

Därefter menar författarna, till Reading for Life, att läraren kan se elevens nästa steg i 

läsinlärningen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att klar majoritet av grundsärskolorna saknar 

planer för kartläggning av elevernas läsutveckling. Däremot kartlägger respektive 

pedagog sina elevers läsutveckling på många olika sätt. 

 

6.3 Resultat ”När” 

Vid vilka tillfällen kartläggs elevers läsutveckling inom grundsärskolan. Flera 

alternativ var möjliga att kryssa i.  

 

En klar majoritet av respondenterna kartlägger elevers läsutveckling minst en gång 

per termin samt när en ny elev kommer till klassen.  



 

33 

 

 
 

När ny elev kommer  78 % 

Inför utvecklingssamtal  44 % 

Minst en gång per termin  72 % 

Minst en gång per läsår  11 % 

Inför lärarbyte  22 % 

Inför elev ska byta skola  22 % 

Aldrig  0 % 

Övriga*  22 % 

 

* vid begäran från elev, föräldrar, skola etc.  

komplement till utredning 

  

6.3.1 Analys ”När” 

I vår studie ser vi att pedagogerna kartlägger elevers läsutveckling minst en gång per 

termin samt när någon ny elev kommer. Detta är i enlighet med Lundbergs och 

Herrlins (2005) samt Vygotskijs (Partanen, 2007) tankar att kartläggning av 

läsutveckling bör göras för att på bästa sätt stimulera och stödja eleverna i deras 

utveckling av läsförmågan.  

 

Utifrån perspektivet att grundsärskolans pedagoger kartlägger läsutvecklingen minst 

en gång per termin under samtliga år i grundsärskolan, ser vi att det stämmer väl med 

Lundbergs och Herrlins (2005) tankar om att elever med långsammare läsutveckling 

bör kartläggas även under senare skoltid. Kartläggning ska inte ske enbart under de 

första tre till fyra skolåren. 
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6.4 Resultat ”Vad” 

Vilka delar inom läsutvecklingen kartläggs? Flera alternativ var möjliga för 

respondenterna att kryssa i. 

 

Samtliga respondenter kartlägger elevers läsförståelse. De flesta av respondenterna 

kartlägger dessutom lästeknik, bokstavsljud och bokstavskännedom. 

  

 
Bokstavskännedom  78 % 

Bokstavsljud  83 % 

Rim  56 % 

Fonem (t ex var i ordet hörs ett visst ljud)  61 % 

Stavelser (t ex klappa namn)  56 % 

Lästeknik (t ex ljudar, ordbilder, avläser)  89 % 

Läsförståelse  100 % 

Ordavkodning/Läshastighet  67 % 

Nonsensord  50 % 

Inget  0 % 

Övriga*  22 % 

*läsriktning, arbetsminne, perception, ordförståelse 
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6.4.1 Analys ”Vad” 

Resultatet av vår empiri visar att pedagogerna inom grundsärskolan främst kartlägger 

elevers läsförståelse, lästeknik, bokstavsljud, bokstavskännedom samt ordavkodning.  

Druids (2006) teori om vad som ska kartläggas inom läsutvecklingen 

överensstämmer ganska väl med vårt resultat. Utifrån perspektivet som Lundberg 

och Reichenberg (2011) beskriver om läsförståelse, ser vi att det stämmer helt 

överrense med resultatet att samtliga respondenter kartlägger läsförståelse. Lundberg 

och Reichenberg (2011) menar att läraren har en viktig roll för elevernas utveckling 

av läsförståelse. Eleverna måste undervisas i hur de ska uppnå en god läsförståelse.  

 

I enlighet med Lundberg och Herrlin (2005) är det av vikt att eleverna kan 

bokstäverna. Det är ett gott tecken på att läsinlärningen kommer att gå bra. Med detta 

instämmer även Liberg, som menar att det krävs en snabb igenkännande av ordets 

bokstäver för att säkert kunna känna igen ord (Skolverket, 2014-09-11). 
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7 DISKUSSION   

I detta avsnitt för vi diskussioner om metod, resultat samt en avslutande reflektion 

med tankar om vidare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte valdes en kvantitativ metod med webenkäter. Vår 

studie visar på såväl validitet som reliabilitet (Bryman, 2011; Fangen, 2011; Thurén, 

2007). Webenkäterna gav svar på studiens frågeställning angående kartläggningen av 

elevers läsutveckling och visade det som skulle mätas. Studien är genomförd i 

enlighet med de etiska kraven (Svensk författningssamling, 2003; Vetenskapsrådet, 

2011). Fördel med webenkäter, till flera respondenter, är att svaren är anonyma och i 

förlängningen kan svaren bli mer ärliga än vid intervjuer.   Webenkät som verktyg är 

såväl billigt och smidigt att göra, som att distribuera ut den till respondenterna 

(Dahmström, 2011; Joelsdotter Hallbäck, 2014-05-08). Respondenter kan snabbt och 

enkelt svara på enkäten och sända tillbaka den till oss.  

 

Från början fick vi respons från rektorer att 35 respondenter var möjliga att delta i 

vår studie. Dock var det drygt hälften, 18 stycken, som svarade på enkäten. Detta kan 

bero på att rektorer inte hade talat om studien med tilltänkta pedagoger, pedagogerna 

inte undervisar i ämnet svenska eller inte är kvar på arbetsplatsen efter 

sommaruppehållet. Dessutom uttrycker många pedagoger, i allmänhet, att det är 

extra arbetsbelastning i början av terminen och därför, eventuellt, inte tagit sig tid att 

läsa och titta på enkäten.  

 

När vi nu studerar enkäten känner vi att vi skulle haft fler alternativ i enkäten då det 

gäller Utbildning. Det skulle vara specificerat vilken inriktning av 

grundskollärarutbildning 1-7 som respondenterna hade, till exempel Sv/So alternativ 

Ma/No. Dessutom skulle även alternativ som speciallärare med olika inriktningar 

och specialpedagog finnas med. Nu har respondenterna istället fått skriva detta under 

övrigt.  

 

Skolans viktigaste uppgift är att eleverna lär sig läsa. Skolans ansvar, enligt 

läroplanen, är att varje elev efter avslutad grundsärskola använder svenska språket på 
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ett varierat sätt (Skolverket, 2011b). Med anledning av detta är det av vikt att 

pedagoger har adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter. Det innebär att utbildning 

inom ämnet svenska och läs- och skrivinlärning är nödvändig, för att kunna möta 

eleverna på deras nivå då det gäller läsutvecklingen (Berthén, 2007; Druid Glentow, 

2006; Jakobsson & Nilsson, 2011; Learning Media, 1997; LukiMat, 2014-05-05; 

Lundberg & Reichenberg, 2011; Skolinspektionen, 2014-04-14). Fortsatt utveckling 

av läsinlärning kräver specifika kunskaper från pedagogernas sida, för att hitta 

elevernas proximala utvecklingszon (Partanen, 2007). I vår enkät frågades 

respondenterna huruvida de hade utbildning inom ämnet svenska, och i så fall hur 

många högskolepoäng. Här märker vi, i efterhand, att vi skulle haft mer intervaller i 

antal högskolepoäng i ämnet svenska. Denna fråga har ingen direkt anknytning till 

studiens syfte, men den är av stor vikt för elevernas undervisning i ämnet svenska. 

Detta kan även ligga till grund för eventuell vidare forskning, från vår sida, inom 

ämnet.   

 

Motivationen är själva grunden för att eleverna ska kunna lära sig och vilja läsa, 

anser vi. Motivation är alltid centralt och grundläggande i det pedagogiska arbetet 

(Jenner, 2004; Liberg, 2008). Genom kartläggning ser vi pedagoger vilken nivå 

eleverna ligger på. Motivation kartläggs framförallt genom observationer, intervjuer 

och samtal anser vi. Motivationsfaktorn är dock inget vi hade med i vår enkät. Vi 

diskuterade faktorns vara eller inte vara, men kom fram till att motivationsfaktorn är 

svårt att mäta. Det är en självklarhet inom grundsärskolan att elevernas intresse finns 

i tankarna när man lägger upp undervisning och tar fram material.  Motivation väcker 

och riktar beteende mot mål, som individen sätter upp (Hedegaard Hein, 2012). 

Utifrån kartläggning av läsutvecklingen och elevernas intresse hjälper pedagogerna 

eleverna att sätta upp egna mål. Genom utveckling fås motivation.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Vår studie visar att det saknas gemensamma kartläggningsplaner för elevers 

läsutveckling på flertalet grundsärskolor. Detta innebär i förlängningen att det inte 

blir någon struktur på kartläggningen.  Många använder kartläggning vid olika 

testsituationer, som tillexempel under samlingar, under ordinarie undervisning, i 
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minnet och vid en- mot en-tillfällen. Det blir här risk att bedömningen blir subjektiv.  

Det är betydelsefullt att pedagogen kontinuerligt dokumenterar elevernas 

kunskapsnivåer. Många gör även olika lästester och låter eleverna läsa högt för 

vuxen. Pedagogerna får på så sätt vetskap om var eleverna ligger i sin läsutveckling, 

vilket ger anvisningar hur det fortsatta arbetet ska läggas upp (Druid Glentow, 2006; 

Learning Media, 1997).  Återigen visar detta vikten av att pedagogerna har en 

gedigen utbildning inom läs- och skrivutveckling (Berthén, 2007; Druid Glentow, 

2006; Jakobsson & Nilsson, 2011; Learning Media, 1997; LukiMat, 2014-05-05; 

Lundberg & Reichenberg, 2011; Skolinspektionen, 2014-04-14).  

 

Att flertalet skolor inte har kartläggningsplaner, överensstämmer med att det finns 

lite forskning och handlingsplaner från grundsärskolans värld att finna (Frithiof, 

2007; Reichenberg, 2014-05-23). Med tanke på all kunskap vi genom denna studie 

tagit till oss, anser vi att det borde vara en självklarhet att det även inom 

grundsärskolan ska finnas kartläggningsplaner med uppföljningssystem för våra 

elever, utifrån deras egenheter. 

 

I enlighet med vårt resultat av studien, och egna erfarenheter, känner vi att 

grundsärskolans elever, tvärtemot Berthéns (2007) åsikter, konfronteras med texter 

dagligen såsom samlingar, matsedlar, almanacka och olika texter, såväl skönlitterära 

som faktatexter.  

 

Med glädje ser vi att pedagogerna, trots avsaknad av kartläggningsplan, på något sätt 

kartlägger elevernas läsutveckling minst en gång per termin samt när ny elev 

kommer. Genom att kartläggning sker regelbundet kan eleverna stöttas och hjälpas 

att utveckla sin läsning på bästa sätt (Lundberg & Herrlin, 2005; Olofsson & 

Söderberg Juhlander, 2013). Det är viktigt att kartlägga eleverna under hela 

skoltiden, eftersom grundsärskolans elever oftast har en långsammare inlärning och 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005). I och med att respondenterna svarade att 

de kartlägger minst en gång per termin samt att de undervisar elever till och med 

årskurs 9, visar resultatet att de arbetar med kartläggning i enlighet med Lundberg 

och Herrlins tankar (Lundberg & Herrlin, 2005). Läsning innebär att man både kan 

avkoda samt förstå det man läser. Därtill kommer motivationsfaktorn som en viktig 
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ingrediens (Gough & Tunmer, 1986). Våra respondenter kartlägger flera delar inom 

läsutvecklingen, vilket gagnar eleverna. 

  

Under övrigt, i enkäten, på vad som kartläggs uppgav respondenterna att de 

dessutom kartlägger tillexempel läsriktning, perception och arbetsminne. Dessa 

moment är viktiga att beakta. Arbetsminnet är betydelsefullt vid inlärning, eftersom 

information behövs vara kvar i minnet kortare stunder, innan överföring sker till 

långtidsminnet (Lundeberg & Sterner, 2006). Ett roligt sätt att träna arbetsminnet, är 

till exempel leken Kims lek.  

 

Lästesten LäSt (Elwer, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2011) och Ord & bild, 

Bild & Ord (Olofsson & Söderberg Juhlander, 2013), som vi personligen har använt 

under det senaste året, anser vi är bra tester för grundsärskolans elever. LäSt passar, 

enligt oss, elever som har verbal kommunikation och god syn, alternativt hjälpmedel 

så som läs-tv. Testet är snabbt gjort, vilket gagnar elever med 

koncentrationssvårtigheter alternativt hyperaktivitet. Har eleven hypoaktivitet bör 

man beakta detta och anpassa tiden, anser vi.  Elever som har språkstörningar bör 

genomföra testet med personal som känner och förstår eleven. Ord & bild, Bild & 

Ord passar i stort sett alla elever inom grundsärskolan, även dem som inte har verbal 

kommunikation, men som kan läsa. Dock kan testet vara svårt för elever med 

motoriska svårigheter, eftersom penna alternativt markör ska användas.  Även vid 

detta test, bör man vid vissa fall anpassa testtiden.  Det ska beaktas att elever i 

grundsärskolan har långsammare utvecklingsprofil (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Därmed är det svårt att jämföra grundskolans normerade värden för testerna. 

Eleverna vi testade låg i genomsnitt tre år ”efter” grundskolans elever då det gäller 

normerade värden.  Det viktigaste med resultatet är att eleven och pedagogen kan 

följa och se utvecklingen över tid. 

7.3 Konklusion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur, när och vad som kartläggs inom 

läsutveckling hos elever i grundsärskolan.  

 

Flertalet av skolorna saknar plan för kartläggning av elevers läsutveckling inom 

grundsärskolan. De flesta pedagoger kartlägger dock med något verktyg såsom 



 

40 

 

tester, matriser och observationer med mera.  Verktygen varierar från skola till skola 

och från pedagog till pedagog. Resultatet visar även på att pedagogerna kartlägger 

elevers läsutveckling regelbundet samt när ny elev kommer. Områden som, 

framförallt, kartläggs är bokstäver, avkodning, läsförståelse och lästeknik. Detta 

överensstämmer med erfarenheter från våra egna verksamheter.  

 

Alla elever är individer med olika behov och förutsättningar. Detta märker vi ännu 

tydligare inom grundsärskolan. Eleverna behöver individualisering i ännu större 

utsträckning och kunskapsnivån mellan eleverna är större än i grundskolan. Eleverna 

behöver hjälp och vägledning med att lära sig (Costley & Nelson, 2003) Vi känner 

att alla individer har en utvecklingspotential. Det gäller att se elevens proximala 

utvecklingszon (Partanen, 2007) och hitta elevens motivation att lära (Jenner, 2004). 

Detta medför att kartläggningsverktygen varierar från elev till elev i stor 

utsträckning.  Vi på grundsärskolan gläds åt väldigt små utvecklingssteg hos eleven.  

 

Område som vi känner skulle vara intressant att forskas vidare inom, är huruvida 

pedagogers utbildning inom läs- och skrivinlärning, påverkar elevers läsutveckling 

inom grundsärskolan. Dessutom vore det intressant att forska vidare om huruvida 

motivationsfaktorn påverkar grundsärskoleelevers inlärning. Vi avser även att lägga 

fram ett förslag på plan för kartläggning av läsutveckling för våra elever på 

grundsärskolan. 

 

Vi avslutar med Kierkegaards uttryck: ”om man verkligen ska lyckas föra en 

människa till en bestämd plats, måste man först och främst se till att finna henne där 

hon är och börja där” (RØkenes och Hanssen 2007, s 177). 
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  Bilaga 1, Rektorsbrev 

 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete    
 

Hej! 

Vi är två lärare som deltidsstuderar på Speciallärarprogrammet med inriktning mot 

utvecklingsstörning, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Med anledning av vårt examensarbete på avancerad nivå, som vi håller på med, kontaktar vi 

nu Er. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur, när och vad som kartläggs inom 

läsutveckling hos elever i grundsärskolan. 

 

Vi skulle behöva Er hjälp med att få mejladresser till pedagoger vilka undervisar elever, som 

läser enligt grundsärskolans kursplan. 

 

Vi avser att göra en webbenkätundersökning när skolarbetet har startat igen i augusti. Därför 

är vi tacksamma om vi kan få mejladresser före midsommar. 

 

I augusti månad kontaktar vi pedagogerna och ger ytterligare information. 

 

Under hela vårt självständiga arbete har vi handledning av en lärare vid Linnéuniversitetet. 

Våra handledare, kursansvarige samt examinator har lägst doktorsexamen, vilket garanterar 

såväl kvalitet som de etiska aspekterna. 

 

Har Ni ytterligare frågor, kontakta vänligen oss. 

 

Med vänliga hälsningar 
Carina Ottosson och Maria Strand Gustbée 

 

Carina Ottosson  Maria Strand Gustbée 
Tfn 07X XXXX  Tfn 07XXXXXX 

xxx@gmail.com  xxx@gmail.com 

 

Handledare: Linda Fälth 

xxx@lnu.se 

 

Kursansvarig: Ulla Gadler 
 

mailto:xxx@gmail.com
mailto:xxx@gmail.com
mailto:xxx@lnu.se


  Bilaga 2, Enkät 

 

 

Kartläggning av läsutveckling inom grundsärskolan 
Om inget annat anges ska Du svara med ett alternativ. Vid övrigt kan Du skriva egna kommentarer. 
*Obligatorisk 

Ålder * 
I vilket ålderintervall tillhör Du? 

o 20-30 år  

o 31-45 år  

o 46-70 år  
Ubildningø * 
Vilken eftergymnasial utbildning har Du? (Flera alternativ möjliga) 

o Förskollärare  

o Fritidspedagog  

o Lågstadielärare  

o Mellanstadielärare  

o Grundskollärare 1-7  

o grundskollärare 4-9  

o Övrigt:  
Mer om utbildning * 
Har Du utbildning inom ämnet Svenska i din lärarbehörighet? 

o Ja, 0-15 hp  

o Ja, 16 - hp  

o Ja, osäker hur mycket  

o Nej  
Tid inom skolans värld * 
Hur länge har Du arbetat inom skolväsendet (ex även förskola, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola etc)? 

o 0-5 år  

o 6-10 år  

o 11-20 år  

o 21 - år  
Tid inom grundsärskolan * 
Hur länge har Du arbetat inom grundsärskolan? 

o 0-5 år  

o 6-10 år  

o 11-20 år  

o 21 - år  
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Elever * 
Vilken ålder har dina elever som Du undervisar? (Flera alternativ möjliga)  

o 7-9 år  

o 10-12 år  

o 13 - år  
Plan för kartläggning * 
Har Din grundsärskola en plan för hur och när kartläggningen av elevernas läsutveckling ska 
gå till? 

o Ja  

o Nej  

o Övrigt:  
Kartläggning * 
Hur kartlägger Du elevernas läsutveckling? (Flera alternativ möjliga) 

o Matriser som finns på markanden, t ex Lundberg, Språket lyfter m fl.  

o Observationer (i minnet)  

o Vid en- mot- en-tillfällen  

o Inom den ordinarie undervisningen  

o Egenkomponerade matriser  

o Små tester enskilt/under samling  

o Eleven läser högt för vuxen  

o Aldrig  

o Övrigt:  
Tillfällen * 
Vid vilka tillfällen kartlägger Du? (Flera alternativ möjliga) 

o När ny elev kommer  

o Inför utvecklingssamtal  

o Minst en gång per termin  

o Minst en gång per läsår  

o Inför lärarbyte  

o Inför elev ska byta skola  

o Aldrig  

o Övrigt:  
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Delar av kartlägging * 
Vilka delar av läsutvecklingen kartlägger Du? (Flera alternativ möjliga) 

o Bokstavskännedom  

o Bokstavsljud  

o Rim  

o Fonem (t ex var i ordet hörs ett visst ljud)  

o Stavelser (t ex klappa namn)  

o Lästeknik (t ex ljudar, ordbilder, avläser)  

o Läsförståelse  

o Ordavkodning/Läshastighet  

o Nonsensord  

o Inget  

o Övrigt:  
Utvecklingstak * 
Känner Du någon gång att någon elev har uppnått sitt utvecklingstak, och att det inte är någon 
idé att arbeta vidare med läsutveckling? Vid "Ja", var vänlig och kommentera under "Övrigt" 
när detta sker i så fall.  

o Ja  

o Nej  

o Övrigt:  
Tillhörighet  
Vilken form av undervisning har Dina grundsärskoleelever? 

o Grundsärskoleklass  

o Till huvuddelen integrerade i grundskoleklass  

o Elever i båda undervisningsformerna  

o Övrigt:  
Tack!  
Tack för Din medverkan! Har Du något att tillägga så skriv i rutan nedan 

 
 

Skicka
 

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär 
Tillhandahålls av  
Google For mul är

 

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.  

Anmäl otillåten 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1nc2HDISdSLyOukDmTQCrAsgy9S-Nz7_puo1f363SDWA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1nc2HDISdSLyOukDmTQCrAsgy9S-Nz7_puo1f363SDWA/viewform?c%3D0%26w%3D1%26usp%3Dmail_form_link
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Missivbrev 

Missiv till pedagoger som deltar i studien om kartläggning av 
läsutveckling inom grundsärskolan 

 
Vi är två lärare som deltidsstuderar på Speciallärarprogrammet med inriktning mot 

utvecklingsstörning, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Refererande till vår kontakt med Din rektor i juni månad, kommer här nedan mer information. 

Med anledning av vårt examensarbete, kontaktar vi nu Dig som undervisar elever som läser 

enligt grundsärskolans kursplan i ämnet svenska.  

 

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka hur, när och vad som kartläggs inom 

läsutveckling hos elever i grundsärskolan. 

  

Vi skulle behöva Din hjälp att svara på frågor via webbenkäten som mejlas separat. Enkäten 

tar cirka fem minuter i anspråk. 

  

Under vårt självständiga arbete har vi handledning av en lärare vid Linnéuniversitetet. Våra 

handledare, kursansvarige samt examinator har lägst doktorsexamen, vilket garanterar såväl 

kvalitet som de etiska aspekterna. Vi använder oss utav Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, 

vilka är: 

Informationskravet – Du som deltagare ska ha kännedom om vårt syfte med studien, att Ni 

deltar frivilligt och har rätt av avsluta deltagandet om så önskas. 

Samtyckeskravet – Du deltar utifrån eget samtycke. 

Konfidentialitetskravet – Inga andra, utom vi, vet att just Du ska svara på enkäten. Därutöver 

ser inte ens vi vem som har svarat vad, i enkätsvaren. 

Nyttjandekravet – Informationen som Du ger, används endast i detta sammanhang. Du 

kommer att kunna ta del av det färdiga resultatet via Linnéuniversitets register DiVa. 

 

Vi ser fram emot Ditt svar som är betydelsefullt för vår studie.   

Tacksam för enkätsvar senast 22 augusti. 

 

Har Ni ytterligare frågor, kontakta vänligen oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Carina Ottosson  Maria Strand Gustbée 

 
Tfn 07X XXXX   Tfn 07XXXXXX 

xxx@gmail.com   xxxx@gmail.com 

 

Handledare: Linda Fälth   Kursansvarig: Ulla Gadler 

xxx@lnu.se  

mailto:xxx@gmail.com
mailto:xxxx@gmail.com
mailto:xxx@lnu.se
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Hej!       

 

Den 12 augusti sände vi en enkät, att besvara, till Dig. Enkäten ingår i vårt examensarbete 

som handlar om Kartläggning av elevers läsutveckling inom grundsärskolan. 

 

Besvarade enkäter, som vi har fått in, är helt anonyma, så därför vet vi inte vilka som svarat 

eller ej. 

 

Vi vill därför nu be Dig, som ännu inte hunnit svara på enkäten, att göra det senast torsdag 

28/8. 

Länk till enkäten:  

https://docs.google.com/forms/d/1nc2HDISdSLyOukDmTQCrAsgy9S-

Nz7_puo1f363SDWA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

Om Du redan svarat, så bortse från denna påminnelse. 

Tack för att Du hjälper oss med detta! 

Mvh 

Carina och Maria 

 

Carina Ottosson  Maria Strand Gustbée 
Tfn 07X XXXX   Tfn 07XXXXXX 

xxxx@gmail.com  xxxx@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nc2HDISdSLyOukDmTQCrAsgy9S-Nz7_puo1f363SDWA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1nc2HDISdSLyOukDmTQCrAsgy9S-Nz7_puo1f363SDWA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:xxxx@gmail.com
mailto:xxxx@gmail.com


  Bilaga 5, Föräldrabrev 

 

 

    XX-skolan 2014-08-12      

 

Hej! 

 

Hoppas allt är bra med Er och att Ni haft en skön sommar. 

 

Vi läser specialpedagogik på universitetet och håller på med examensarbetet. Det handlar om 

elevers läsning inom grundsärskolan. 

 

Vi kommer att låta elever på grundsärskolan göra ett lästest av ord, som tar ett par minuter.  

 

Inga resultat med namn kommer att synas i vårt arbete, utan eleverna är helt anonyma. 

Hoppas att Ni tycker detta går bra. 

 

Var vänlig och kryssa i nedan om Ni tillåter eller ej att Ert barn deltar i lästestet.  

 

Skicka tillbaks detta brev till skolan och kryssa i nedan.   

 

Ni får gärna kontakt oss om Ni undrar något. 

 

Hälsningar 

Carina och Maria  

 

Maria Strand Gustbée   Carin Ottosson 

xxx@gmail.com   xxx@gmail.com 

07xxxxx    07xxxx 

 
Åter skolan  

 

____  Vi godkänner att vårt barn deltar i lästestet. 

 

____  Vi godkänner inte att vårt barn deltar i lästestet. 

 

 

_______________________________           ___________________________________ 
           vårdnadshavare     elev 
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