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kartläggning, undervisning och resursfördelning 

Title Screening for reading and writing difficulties in upper secondary school – How the tests are used for 

detection, teaching and allocation of resources  

Författare Gabriella Vesterberg 

Sammanfattning    

Syftet med studien var att undersöka hur screeningtester i gymnasieskolan hanteras av skolorna, hur 

resultaten används samt på vilka sätt de påverkar verksamheten på individ-, grupp och 

organisationsnivå. Studien har en kvalitativ ansats där intervjuer och fokusgrupper användes för att 

samla in data. För att analysera det insamlade materialet valdes tematisk analys. Resultatet visar att 

många av informanterna har en skeptisk hållning till screeningtesten, men trots det vill ha kvar dem. 

Det lyfts fram en uttalad önskan att det ska finnas nya och moderna, gärna digitala, test. Att testa 

elevernas förmågor uppfattas som en problematisk aspekt av screeningen. Potentiellt negativa 

konsekvenser av detta ansågs vara risken att lärares attityder skulle påverkas negativt av låga 

screeningresultat. Det finns en uppfattning att testerna är en fråga för svensklärarna, men inte rör 

andra lärare. Rektorerna upplevs inte vara insatta i screeningtesterna och det fanns en frustration över 

att resultaten inte påverkade resursfördelningen på ett synligt sätt. Läs- och skrivsvårigheter rör alla 

skolämnen och måste uppmärksammas som svårigheter att nå kunskapsmålen i alla ämnen som ställer 

krav på läs- och skrivförmågan. Därför behöver alla lärare ha kunskap om språkutvecklande arbetssätt. 

Screeningtester kan vara en bra informationskälla om elevernas förutsättningar och behov av stöd. Det 

förutsätter dock att alla som utifrån testresultaten ska bedöma detta också är insatta i vad testen mäter 

och hur de bör hanteras. Med tanke på vad vi vet om de negativa effekterna av läs- och 

skrivsvårigheter och vilken stor del av människors liv som påverkas av förmågan att förstå olika typer 

av texter, borde det vara alla skolors främsta fokus att se till att eleverna får förutsättningar att 

utveckla en god läs- och skrivförmåga. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När jag började min gymnasielärarbana var det med det svenska språket som största, första 

och främsta fokus. Genom mina studier hade jag redan då erövrat kunskap om hur svårigheter 

med läsning och skrivning kunde se ut och mitt arbete blev i mångt och mycket färgat av min 

vilja att stötta de elever som upplevde att språket inte ville gå deras väg. De senaste åren har 

jag inte bara arbetat med att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter utan dessutom vidgat 

mitt kunnande genom studier av det specialpedagogiska området. Elevers bemästrande av 

skriftspråket har dock fortsatt vara intressant och de senaste årens debatt om svenska elevers 

sviktande läs- och skrivförmåga har naturligtvis spätt på detta intresse. Det blev därför 

angeläget för mig att på något sätt undersöka skolors arbete med elever som har svårigheter 

att klara av kraven på läs- och skrivfärdighet.  

 

EU High Level Group of Experts on Literacy (2012) har gett ut en rapport som lyfter fram 

läskunnighet som en av de tveklöst viktigaste förmågorna för individ och samhälle och de 

menar att läskunnighet är viktigare nu än någonsin. I samhällen som domineras av det skrivna 

ordet är läskunnighet fundamentalt och ger individen ytterligare förmågor som går utöver 

själva läskunnigheten: ”Literacy empowers the individual to develop capacities of reflection, 

critique and empathy, leading to a sense of self-efficacy, identity and full participation in 

society. Literacy skills are crucial to parenting, finding and keeping a job, participating as a 

citizen, being an active consumer, managing one´s health and taking advantage of digital 

developments, both socially and at work” (EU High Level Group of Experts on Literacy, 

2012, s. 21). Påståendet att en väl fungerande läs- och skrivförmåga är grundläggande och 

positiv på alla ovan beskrivna sätt, är knappast kontroversiellt. Ändå har läsförmågan hos 

svenska skolelever försämrats om man ska lita på de senaste PISA-mätningarna (Skolverket, 

2013).  

 

Hur kan skolan vända den negativa trenden? Ett bra ställe att börja borde vara att kartlägga 

elevernas läs- och skrivförmågor för att utifrån den informationen kunna anpassa 

undervisningen efter elevernas nivå samt sätta in stöd för de elever som behöver det. För att 

kartlägga och identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter används ofta screeningtester. 

Men enligt Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2011) och SBU, Statens beredning för 
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medicinsk utvärdering, (2014) används många olika screeningtester i landet men inget av 

testerna är tillräckligt vetenskapligt utvärderat. 

1.1.1 Skolans uppdrag och ansvar för elevernas läs- och skrivutveckling 

Skollagen är tydlig med det uppdrag skolan har att se till varje elevs utveckling. Där står att 

alla elever ska ”ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

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

möjligt enligt utbildningens mål” (Skollag 2010:800). I gymnasieskolans läroplan 

(Skolverket, 2011) upprepas dessa formuleringar om ansvaret att utgå från den enskilde 

elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Där står också om ansvaret att 

stödja, stimulera och handleda elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med elevernas språk är 

något som berör alla lärares undervisning oavsett ämne eftersom språk och 

kunskapsutveckling hänger tätt samman. Elevers språkkunskaper utvecklas i alla skolans 

ämnen. 

 

I den svenska skolan finns även specialpedagoger och speciallärare med uttalat ansvar och 

utbildning för elever som har behov av särskilt stöd. Men det handlar inte bara om enskilda 

elever och inte bara om att åtgärda, utan lika mycket om att förebygga och utveckla arbetet i 

verksamheten. I examensmålen för specialpedagogprogrammet står att läsa om vilka 

kompetenser och funktioner en specialpedagog ska ha (Examensordning 2007:638). Bland 

annat ska specialpedagogen kunna identifiera och analysera svårigheter, medverka i 

förebyggande arbete samt i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

Vidare ska specialpedagogen analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå 

samt fungera som rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

Ännu en funktion specialpedagogen ska ha är att leda utveckling av det pedagogiska arbetet 

med målet att möta behoven hos alla elever. 

1.1.2 Definitioner och förtydliganden av begrepp 

Nedanstående begrepp är centrala och används ofta i texten. För att läsaren ska veta vad som 

åsyftas i denna text följer här en definition av dem. 

 

Dyslexi  

Det har under 1900-talet använts flera begrepp för att beteckna dyslexi (Gustafson, 2009). Ett 

av dem är ”specifika läs- och skrivsvårigheter”, vilket använts som synonymt med dyslexi. En 
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fördel med detta begrepp är att det synliggör vad problemen består i. I och med att begreppet 

dyslexi vuxit sig starkt torde det idag vara ett vedertaget begrepp för att beteckna just 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Høien och Lundbergs definition av dyslexi är förankrad i 

teorin att fonologiska problem är en orsak till dyslexi. Høien och Lundberg definierar dyslexi 

som: 

 

”…en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som 

svårigheter med att uppnå en automatiserad avkodning vid läsning. Störningen 

kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen 

går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger 

till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om 

läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 

rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska 

svårigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i 

vuxen ålder.”  (Høien & Lundberg, 1999, s. 20f) 

 

I denna text är det, om inte något annat anges, ovanstående definition som används. 

 

Screeningtester  

Screeningtester, så som termen används i den här uppsatsen, är tester som används för att 

identifiera elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

 

Staninevärde 

Staninevärdet är ett värde som används i en del tester för att beskriva ett resultat. 

Stanineskalan är en standardskala i vilken råpoäng förs över till en niogradig skala. 

Fördelningen på skalan bygger på att resultaten är normalfördelade. Staninevärde 1 beskriver 

det lägsta värdet, 5 medelvärdet och 9 det högsta värdet.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien var att undersöka hur screeningtester för läsning och skrivning 

som genomförs i gymnasieskolan används. De frågeställningar som formulerades var: 

- Hur hanteras screeningtester på gymnasieskolor som har valt att genomföra sådana? 

- Hur motiverar skolorna valet av de tester de använder? 
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- Hur används resultaten? 

- Vilka konsekvenser ger testresultaten för undervisningen på individ-, grupp- och 

organisationsnivå? 

1.3 Metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats, där jag använt mig av intervjuer och fokusgrupper för 

att samla in mitt undersökningsmaterial. Wibeck (2000) menar att det finns en poäng i att 

använda sig av intervjuer, snarare än av exempelvis observationer, om det är ett visst ämne 

eller problem som är intressant för forskaren. Som metod för att analysera det insamlade 

materialet valdes tematisk analys så som den beskrivs av Braun & Clarke (2006). Metoden 

beskrivs av författarna som en metod att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) 

i en datamängd. Författarna framhåller tematisk analys som en lämplig metod för forskare 

med begränsad erfarenhet av kvalitativ forskning. Vidare menar de att tematisk analys är en 

metod som erbjuder stor flexibilitet, då den kan användas för flera olika teoretiska perspektiv 

och epistemologiska antaganden. De perspektiv och val forskaren gör måste, enligt Braun & 

Clarke (2006), göras explicita och forskaren ska redogöra för hur analysen av data gått till.  

 

Då jag var intresserad av att via specialpedagogers, speciallärares och lärares erfarenheter 

undersöka hur skolor använder sig av screeningtester valde jag att göra en induktiv analys. En 

sådan kännetecknas, enligt Braun & Clarke (2006), av att den är datadriven, vilket betyder att 

identifierade teman inte drivits fram av forskarens teoretiska intresse för ämnet utan av 

insamlade data. Induktiv analys är på det sättet en kodningsprocess där forskaren inte försöker 

att koda data efter en given ram. Om data samlats in särskilt för forskningen, till exempel via 

intervjuer och fokusgrupper, har de teman som identifieras i en induktiv analys heller inte 

nödvändigtvis en stark koppling till de specifika frågor som ställts till deltagarna.  

 

Ytterligare ett val forskaren, som önskar använda sig av tematisk analys, måste göra rör 

vilken nivå data ska kodas på. Här finns det semantisk eller latent nivå att välja mellan (Braun 

& Clarke, 2006). Den semantiska nivån innebär att forskaren identifierar teman i data genom 

att se på dess explicita mening, eller den mening som finns på ytan. Forskaren är då inte 

intresserad av att göra tolkningar som ligger bortom det en informant sagt eller vad som är 

skrivet. En analys som görs på den latenta nivån söker däremot att göra just det och forskaren 

är då intresserad av att undersöka de underliggande idéer, antaganden och ideologier som 
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finns under ytan i informanternas utsagor. I en sådan analys är själva utvecklandet av teman 

ett tolkande arbete i sig och analysen är inte bara deskriptiv, utan redan teoretiserad.  

 

För min analys valde jag den semantiska nivån eftersom jag undersökte fältet relativt 

förutsättningslöst, utan givna teoretiska ramar, och var intresserad av hur skolorna arbetar 

med screeningtesternas resultat, men inte av att undersöka vilka underliggande idéer eller 

ideologier som driver det arbetet. Analysen innebar därför att jag strävade efter att beskriva 

innehållet och mönster däri, för att sedan sammanfatta, tolka och koppla det jag funnit till 

litteratur på området. 

1.3.1 Insamling av data  

Data samlades in via intervjuer med speciallärare och specialpedagoger samt fokusgrupper 

och intervju med lärare på gymnasiet. Jag besökte skolorna och samtliga intervjuer och 

fokusgrupper spelades in med informanternas godkännande.  

1.3.1.1 Urval  

Dalen (2007) skriver att valet av informanter är en särskilt viktig fråga när det kommer till 

kvalitativ intervjuforskning. Å ena sidan får antalet informanter inte vara för stort, eftersom 

såväl genomförande som bearbetning är en process som kräver mycket tid, å andra sidan 

måste materialet som samlas in utgöra tillräckligt underlag för tolkning och analys. Urvalet 

för min studie kan beskrivas i termer av såväl bekvämlighetsurval som kriterieurval. 

Bekvämlighetsurval på det sättet att jag kontaktade specialpedagoger, speciallärare och lärare 

som jag sedan tidigare hade kontakt med, till exempel via nätverk eller arbete. Dessutom 

kontaktade jag bara specialpedagoger, speciallärare och lärare på skolor som låg i för mig 

geografiskt lämpliga områden, så som i närheten av där jag bodde, arbetade eller hade lätt att 

resa till. Mitt urval kännetecknades också av kriterieurval på det sättet att jag satte upp några 

kriterier som informanterna behövde uppfylla för att de skulle anses vara intressanta för 

studien. Kriterieurval är ett lämpligt urvalssätt för den något mindre erfarne forskaren (Dalen, 

2007). Denna typ av urvalsstrategi kan även beskrivas som ett strategiskt urval där deltagarna 

väljs ut i enlighet med projektets mål, det vill säga för att få ökad insikt och förståelse genom 

att studera vad ett antal människor har att säga i en viss fråga (Wibeck, 2000).  

 

De kriterier jag ställde upp var inte många och ganska enkla. Jag ville att mina informanter 

skulle ha erfarenhet av att arbeta med screeningtester och/eller resultaten av dem. Hur mycket 
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erfarenhet eller vilka screeningtester specificerade jag dock inte. Vidare ville jag att 

ämneslärarna skulle ha erfarenhet av att vara mentorer, eftersom jag vet att mentorskapet 

kräver stor kunskap om varje mentorselev och elevens utveckling, något jag tänkte att 

screeningtesternas resultat sannolikt kunde vara en del i. Vilka ämnen som de undervisade i 

spelade mindre roll, men jag såg till att få med några svensklärare bland ämneslärarna 

eftersom det enligt min erfarenhet är svensklärare som i många fall är den lärargrupp som 

jobbar mest med och intresserar sig mest för språkutveckling i skolan. 

 

Det var svårt att få kontakt med intresserade informanter och det ledde till att jag tackade ja 

till alla som gett ett positivt svar. Det blev sammanlagt informanter från fyra olika skolor. 

Skolorna var såväl kommunala skolor som friskolor.  

 

Jag kunde tyvärr inte helt leva upp till rekommendationerna för antalet informanter i en 

fokusgrupp, som enligt Wibeck (2000) är fyra till sex personer, eftersom två av mina 

fokusgrupper endast bestod av två lärare. Jag genomförde även en intervju med en enskild 

lärare. Av mina informanter var två specialpedagoger, en speciallärare och åtta lärare. 

Enskilda intervjuer genomfördes alltså med specialpedagogerna, specialläraren och en av 

lärarna. Lärarna som ingick i de tre fokusgrupperna var till antalet tre i en av grupperna och 

två i övriga.  

1.3.1.2  Genomförande av intervjuer  

 

Jag valde att intervjua specialpedagogerna och specialläraren för att få bakgrundsinformation 

om screeningtesterna, till exempel vem som bestämmer vilka test som ska användas, när dessa 

görs, vem eller vilka som genomför dem, sammanställer och för ut informationen i 

verksamheten. Jag ville genom intervjuerna med specialpedagogisk personal även få kunskap 

om det specialpedagogiska arbetet med screeningtesterna. 

 

Jag använde mig av den semistrukturerade formen av intervju och för den togs en 

intervjuguide (bilaga 2) fram med ledning av Brymans rekommendationer (2001). 

Intervjuguiden testade jag på en specialpedagogiskt utbildad person som inte var tilltänkt som 

informant. Efter detta gjordes nödvändiga justeringar av intervjuguiden. 
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1.3.1.3 Genomförande av fokusgrupper 

Jag valde fokusgrupper för att intervjua ämneslärarna då jag bedömde att en intervjusituation 

som präglades mer av diskussion än vanlig intervju skulle ge mig mer data och data som 

fångade in olika lärares sätt att tänka kring screeningtesten. 

 

Det finns olika typologier för fokusgrupper (Wibeck, 2000). Wibeck (2000) menar dock att 

trots att fokusgrupper ofta beskrivs som genomförda i en formell miljö, med strukturerade 

frågor och där moderatorn har stort inflytande, så måste detta inte vara fallet. Fokusgrupper 

kan mycket väl genomföras på en plats som är bekant för deltagarna, baseras på öppna frågor 

som endast ställs om det är nödvändigt för att hålla diskussionen igång och där moderatorn 

har en mer tillbakadragen roll (Wibeck, 2000).  

 

Fokusgrupperna kännetecknades i stort av ovanstående beskrivning. De genomfördes på 

skolorna där mina informanter jobbade, det vill säga en bekant miljö för dem. För dessa tog 

jag fram några diskussionspunkter som skulle stimulera samtalet (bilaga 3). Som moderator 

försökte jag att hålla min roll tillbakadragen för att låta deltagarnas utsagor styra 

diskussionen. Då en lärare tyvärr inte kunde vara med på tiden då några av hennes kollegor 

deltog i en fokusgrupp valde jag att intervjua henne separat snarare än att tacka nej till en 

informant. Jag försökte i möjligaste mån göra det så likt fokusgruppens upplägg som möjligt, 

men det går givetvis inte att definiera den intervjun som en fokusgrupp. 

1.3.2 Analys av data 

Wibeck (2000) menar att analysen av data ska vara systematisk. Det innebär att den följer en 

föreskriven sekventiell process. Ett sådant systematiskt tillvägagångssätt bidrar till att 

resultaten blir så tillförlitliga som möjligt. Vidare lyfter Wibeck (2000) fram att utsagor som 

är specifika och grundade på egen erfarenhet ska tillskrivas större betydelse samt att 

utsagornas frekvens, omfattning och intensitet är tre faktorer som analysen bör ta hänsyn till. 

Forskaren ska dra slutsatser med stöd i data och uppmärksamheten bör främst riktas mot att 

identifiera åsikter, idéer och känslor som upprepas. Att finna mönster, göra jämförelser och 

kontrastera data mot varandra är centralt i analysprocessen. 

 

För att analysera datamängden valde jag att arbeta i enlighet med tematisk analys så som den 

föreskrivs av Braun & Clarke (2006). Det innebär att analysarbetet görs i sex steg: 1) bekanta 

sig med data, 2) generera koder, 3) söka efter teman, 4) revidera teman, 5) definiera och 
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namnge teman samt 6) skriva rapport. Analysen av min datamängd följde dessa steg och 

började med att jag noggrant transkriberade samtliga intervjuer och fokusgrupper så att dessa 

skulle spegla innehållet och meningen av det sagda. Jag läste igenom det transkriberade 

materialet och antecknade vid sidan det jag bedömde som möjligt och intressant för kodning. 

Efter det arbetade jag igenom data och kodade dem. 

 

I nästa steg sökte jag teman i mina koder. När jag hade de teman jag tyckte mig kunna finna i 

mina data reviderade jag dessa för att bedöma om de verkligen höll ihop som teman eller om 

de, som Braun & Clarke (2006) menar är möjligt, istället bestod av flera teman eller att flera 

teman borde slås ihop till ett. Ett tema ska kännetecknas av att data inom det hör ihop 

meningsmässigt samt att det mellan teman ska finnas en tydligt identifierbar skillnad. Då 

mina teman var reviderade började jag att definiera dem och försöka ge dem rubriker som är 

”concise, punchy, and immediately give the reader a sense of what the theme is about” (Braun 

& Clarke, 2006, p. 23). I det sista skedet skrev jag ner mina analyser så att det ska framgå vad 

mina slutsatser är och hur jag ställer dem i relation till min forskningsfråga. 

1.4 Etiska överväganden 

 

I all forskning är det viktigt att de etiska reglerna som finns också följs, om forskningen ska 

kunna ses som vetenskaplig och giltig. Bryman (2001) beskriver några centrala krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. För att 

min studie skulle leva upp till dessa krav fick informanterna veta att deras deltagande var 

frivilligt, att deltagande lärare och skolor skulle avidentifieras i rapporten och att det 

insamlade materialet endast skulle användas för den aktuella studiens syfte. Informanterna 

fick dessutom information om undersökningens syfte, metod och upplägg samt information 

om vem som genomför studien. Denna information lämnades skriftligt via det missivbrev som 

mejlades ut till alla tilltänkta informanter (se bilaga 1) och i början av varje intervju och 

fokusgrupp försäkrade jag mig om att informanterna var införstådda med studiens syfte och 

villkoren för deltagande. Bell (2006) lyfter fram att den information som forskaren lämnar till 

respondenterna bör lämnas såväl muntligt som skriftligt. Det finns flera motiv för det 

förfarandet; det ger respondenterna tid att fundera på om de vill delta, och förutom att 

säkerställa respondenternas rättigheter, skyddas även forskarens position om en respondent 

skulle framföra klagomål. Kanske kan denna dokumentation och öppenhet också vara ett sätt 

att hantera den asymmetriska maktrelation som Kvale & Brinkmann (2009) menar råder 

mellan intervjuare och intervjuperson, där intervjuaren oftast är den part som är mäktigare. 
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Jag försökte att ha detta i åtanke och poängterade för informanterna att jag på intet sätt är en 

expert på det de skulle diskutera, utan att deras erfarenheter var det intressanta för studien. 

Vidare uppmanade jag dem att ställa frågor eller återkomma till mig om det vara något de 

undrade över. Kontaktuppgifter till min handledare lämnades också i missivbrevet, det var 

ännu ett sätt att säkerställa att informanterna kunde få information om det arbete jag gjorde.  

1.5 Metoddiskussion  

Här diskuteras studiens begränsningar, tillförlitlighet och problem samt metodval och på vilka 

sätt det kan ha påverkat resultatet. 

 

Det var svårt att få kontakt med intresserade och det var troligtvis de mest intresserade som 

tackade ja. Informanterna blev även till viss del personer som jag redan hade kontakt med. 

Det kan ha bidragit till att de informanterna hade svårt att se mig som forskare och istället såg 

mig i den roll som de är bekanta med. Olika aspekter av intervjuarens egenskaper kan påverka 

informanternas svar. Det finns dessutom alltid en risk för att informanterna visar social 

önskvärdhet, det vill säga att de svarar på ett sätt som stämmer överens med hur pass socialt 

önskvärt ett beteende är. (Bryman, 2001). 

 

Det finns alltid en risk att inte tillräckligt många av de tillfrågade ställer upp och även om 

risken inte kan elimineras genom noggrann planering så kan den minskas (Wibeck, 2000). 

Detta kan till exempel göras genom att de tilltänkta deltagarna övertygas om sin betydelse för 

studien. Jag försökte göra detta genom mina missivbrev (se bilaga 1) och påminnelsemejl där 

jag underströk vikten av deltagandet. Trots mina ansträngningar var det dock svårt att 

rekrytera deltagare. Antalet deltagare i mina fokusgrupper var därför i stort sett för lågt sett till 

Wibecks (2000) rekommendationer som föreskriver fyra till sex deltagare. Svårigheter med att 

samordna informanternas tider splittrade till exempel en grupp som skulle varit tre till antalet 

till en grupp på två plus en enskild informant. Jag valde ändå att tacka ja till detta då jag 

annars riskerade att på det hela få för litet antal informanter. Tidsbrist och behov av att få fler 

lärare som deltagare påverkade även mitt val av att ta med ännu en grupp på två lärare. De 

diskussioner där endast två lärare deltog kan definieras som ett dyadiskt samtal istället för ett 

gruppsamtal (Wibeck, 2000). Mina gruppsammansättningar blev således inte optimala, men 

min strävan var att få även denna enskilda lärare och paret av lärare att diskutera det som var 

tänkt att fokusgrupperna skulle röra sig kring.  

I analysarbetet försökte jag att följa de steg som analysen föreskriver (Braun & Clarke, 2006) 

och noggrant välja ut och revidera alla teman och deras innehåll. Jag behövde ibland gå 
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tillbaka något steg för att vara säker på att jag fångat upp rätt innehåll från mitt material. När 

jag valde ut utsagor från materialet lade jag, som Wibeck (2000) rekommenderar, stor vikt vid 

uttalanden som grundades på informanternas egna erfarenheter samt på utsagor som återkom 

eller som sades med intensitet. Vidare har jag försökt att vara tydlig med vilka tolkningar jag 

gjort utifrån materialet och visa på mönster i mina data. 

2 Screeningtesternas syfte och teorianknytning 

De screeningtester som informanterna berättade att deras skolor använde sig av var 

klassdiagnoserna i LS Reviderad, MG-kedjor, DLS samt DJUR-testet. I manualerna till dessa 

tester kan man läsa om bakomliggande teorier och testernas syften. En skola visade sig ha ett 

lästest som de själva tagit fram. Till det finns det ingen manual eller bakomliggande teori, 

men likväl ett syfte. Även om olika screeningtester bygger på skilda teorier, antaganden eller 

modeller så är det huvudsyftet med screeningtester ett och samma; att identifiera elever som 

har problem med sin läsning och skrivning. Utöver det kan de syfta till att kartlägga hela 

undervisningsgrupper eller läs- och skrivförmågan hos samtliga elever på en skola. I det 

följande kommer jag att ge en kort summering av det som står om testernas syften och 

bakomliggande teorier i tre av de vanligast förekommande testerna i mitt insamlade material: 

LS Reviderad, DLS samt DJUR-testet. 

2.1 LS Reviderad 

I handboken till LS Reviderad, Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och 

gymnasiet, skriver skaparen av testerna, Maj-Gun Johansson, om syftet med screeningtesterna 

(där kallade klassdiagnoser) samt vilka teorier som ligger bakom dem (Johansson, 2004). 

Syftet är, enligt Johansson, att lärarna snabbt ska få kännedom om vilka elever som har 

problem med sin läsning och skrivning och som bör uppmärksammas av en speciallärare eller 

specialpedagog. Johansson menar vidare att det utan klassdiagnoser finns en uppenbar risk att 

elever som behöver hjälp inte får det eller upptäcks sent. Klassdiagnoserna är också tänkta att 

kunna ge en pedagogisk vägledning om klassernas behov av grundläggande färdighetsträning 

samt att ge en upplysning om spridningen i de grundläggande färdigheterna, något som i sig 

kan ha betydelse för planeringen av undervisningen i många ämnen. När det kommer till att 

följa upp resultaten av testerna förordas ett enskilt samtal med varje elev. Detta tar mycket tid 

i anspråk men lyfts i handboken fram som något mycket viktigt. Det lyfts särskilt fram att 

elever vars resultat är låga ska mötas med stor varsamhet och att de elever som misslyckats på 

grund av nervositet eller att de haft en ”dålig dag” senare måste få chans att visa vad de kan 
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under mer avspända former. Att närma sig eleverna, som fått svaga resultat, med stor 

förståelse och respekt gäller särskilt för äldre elever, eftersom det för dem kan upplevas som 

smärtsamt att bli upptäckta. Om man som lärare inte är beredd att ta tiden som behövs för att 

följa upp svaga resultat ska man inte diagnostisera; att först bli sedd och sedan förbisedd är 

enligt författaren den allra värsta pedagogiska missgärningen.  

 

Stor vikt har lagts vid att ge testerna i LS Reviderad en kvalitativ profil (Johansson, 2004). 

Det innebär att de kvalitativa testerna, till skillnad från kvantitativa tester, inte bara ger ett 

resultat som visar på vilken nivå en elev befinner sig utan dessutom ger information om hur 

en elev lyckas med en uppgift. Avsikten är att resultaten från ett kvalitativt test ska kunna 

utgöra en grund för åtgärder och därefter utvärdering. Johansson menar att kommunernas 

ökade ansvar för skolan har aktualiserat behovet av utvärdering och att många kommuner har 

infört gemensamma prov för att kunna rikta resurser rättvist och kunna utvärdera 

undervisningsinsatser. Det blir då viktigt att kunna påvisa att resurser har hamnat där de 

behövs som mest och att de åtgärder som vidtagits varit ändamålsenliga och effektiva.  

 

Klassdiagnoserna i LS Reviderad har sin förankring i en funktions- och processanalytisk teori 

om läsning och skrivning (Johansson, 2004). Den funktionsanalytiska forskningen framträdde 

under den senare delen av 1960-talet. Den går inte närmare in på bakomliggande orsaker till 

läs- och skrivsvårigheterna utan lägger tonvikten på läsningen i funktion. De pedagogiska 

konsekvenserna av den innebär att det utifrån en analys av elevens starka och svaga sidor ska 

tas fram åtgärder som kontinuerligt följs upp. Hörnstenarna för undervisningen ur ett 

funktionsanalytiskt arbetssätt är kvalitativa diagnoser, individuella åtgärder och utvärdering 

av dessa.  

 

Den processanalytiska forskningen växte fram som ett resultat av samarbetet mellan Høien 

och Lundberg. I processanalytisk teori fokuserar man på själva läsprocessen och kartlägger 

inte bara läsningens funktion utan även feltyper och symtom. Utgångspunkten är att ju bättre 

man kan precisera en elevs läs- och skrivfunktion, desto större blir möjligheten att hitta bra 

diagnostiska hjälpmedel och pedagogiska metoder som är effektiva. Den definitionsmässiga 

utgångspunkten för LS-diagnoserna är den att ”specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är 

en individrelaterad, språklig funktionsnedsättning som gör att drabbade får mycket stora 

svårigheter med att tillägna sig en snabb, säker och automatiserad ordavkodning, dyslexi är 

alltså en störning i kodning av skriftspråket och orsakas vanligtvis av en svikt i det 
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fonologiska systemet.” (Johansson, 2004, s. 22) Definitionen är mycket lik Høien och 

Lundbergs (1999) som beskrevs tidigare. Johansson (2004) lägger dock till att faktorer som 

mognad, motivation, erfarenheter, undervisning och kompensation också påverkar en individs 

läs- och skrivutveckling och dessa faktorer ska inte ignoreras. 

2.2 DLS 

DLS är en förkortning av Diagnostiska läs-och skrivprov (Järpsten, 2002). Det är en serie test 

för kartläggning av gruppers och individers läs- och skrivfärdigheter. Testet har använts länge 

i svensk skola, de första varianterna av testen standardiserades under 1950- och 60-talen. I 

handledningen för DLS beskrivs syftet med testet som att det ska ge läraren en översiktlig bild 

av gruppers och enskilda individers färdigheter. Det ska fungera som ett redskap för läraren 

att fånga upp elever som kommit till korta i sin läs- och skrivutveckling. Det kan också 

fungera som ett verktyg för att utvärdera undervisningens effekter och resultaten kan på det 

sättet utgöra en grund för den fortsatta planeringen av undervisningen i en grupp. Det kan på 

motsvarande sätt fungera som ett utvärderingsinstrument av undervisningsinsatser för 

enskilda elever. Det står även att DLS ger mycket tillförlitliga resultat och därför är mycket 

lämpligt att använda för att hitta grunder för resursfördelning. 

 

DLS beskrivs uttryckligen som ett test för att mäta basfärdigheter inom ämnet svenska, som 

ett screeningtest i svenska (Järpsten, 2002). Vidare står det i handledningen att det är läraren i 

svenska som är mest lämpad att administrera proven men att det krävs att denne är väl insatt i, 

och van vid, att tolka resultat från standardiserade prov. I handledningen står det ingenting om 

bakomliggande teorier till varför testen i DLS konstruerats som de gjorts. Det finns däremot 

en stark koppling till kursplanen i svenska så som den såg ut vid tiden för testens tillkomst 

och standardisering (det vill säga, för den senaste versionen av testen, Lpo94). Det är med 

kursplanens mål som bakgrund som testen i DLS tagits fram.  

2.3 DJUR-testet 

DJUR-testet är ett kvantitativt test som mäter avkodningsförmågan (Herrström, 2002). 

Herrström, som skapat DJUR-testet, skriver i testhandboken att syftet med DJUR är att 

testresultaten ska bilda underlag för att diskutera akuta åtgärder, för att gå vidare med en 

fördjupad utredning, att diskutera studieval eller alternativa vägar till utbildning för enskilda 

elever.  Resultaten av DJUR kan också tjäna syftet att fastställa övergripande resursbehov 

eller för att fördela befintliga resurser. Testet ska enligt konstruktören spåra individer som inte 
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uppnår vissa minimivärden avseende läshastighet och läsprecision. Det ska fylla behovet att 

vara snabbt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt och ska kunna fungera som ett prognostiskt 

kartläggningsinstrument för stora elevgrupper såväl som enstaka elever. Det är framförallt 

avsett för gymnasiet och yrkesutbildningar.  

 

DJUR mäter alltså bara avkodningsförmågan. Herrström (2002) menar att även om avkodning 

inte är detsamma som läsning så är avkodningsfärdigheten en avgörande läsfärdighetsfaktor 

och orsaken till dålig läsförståelse kan oftast hittas i bristande avkodningsförmåga. Att mäta 

avkodningsförmåga kan te sig underligt när det är de svaga läsarna man vill identifiera, 

resonerar Herrström, men fortsätter med att förklara att det är de svaga läsarna som är mest 

kontextberoende och därmed svårare att hitta med ett läsförståelsetest.  

 

DJUR är ett kvantitativt test. Konstruktören förklarar att ett läsförståelsetest säger lite eller 

ingenting alls om avkodningsförmågan, att det alltid är kvalitativt och som sådant tidsödande 

och resursslukande. Herrström (2002) argumenterar för att ett kvantitativt test, genom att det 

tar kort tid att administrera och rätta, frigör resurser för att följa upp rätt individer. I nästa fas, 

alltså efter screeningen av alla elever, följer ett uppföljningsarbete av de elever vars resultat 

ligger under normen. Där ska det göras en noggrann språklig, och eventuellt icke-språklig, 

diagnos för att undersöka individens starka och svaga sidor. Herrström (2002) menar att det är 

där specialistresurser bör läggas, det vill säga efter en kartläggande snabbanalys av gruppen 

eller individen.   

 

Herrström (2002) skriver ingenting explicit om vilken eller vilka teorier om läsning som 

ligger till grund för testens utformning, men för resonemang kring olika förmågor som 

används vid läsning, förmågor eller strategier som behöver utvecklas för att en individ ska 

uppnå en god läsförmåga. Dessa förmågor eller strategier beskrivs i handboken som auditiv 

lässtrategi, som har med fonologin att göra, visuell strategi som hänger samman med 

ortografin samt den ordstrukturella som handlar om ordens morfologi. DJUR-testet gynnar de 

läsare som har utvecklat en morfologisk strategi för att avkoda och ska tydligt indikera vilka 

elever som utvecklat tillräckligt goda morfologiska färdigheter för att klara de krav som ställs 

i gymnasiestudier och högre studier. Det spårar dessutom de elever som inte gjort det och som 

därför är i behov av stöd. 
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Testernas olikheter till trots är syftet i grunden detsamma; elever som riskerar att misslyckas i 

sina studier eller sannolikt kommer att behöva kämpa sig igenom dem på grund av läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi ska identifieras och fångas upp så att de kan få det pedagogiska 

stöd de behöver. 

 

3 Tidigare forskning 

I det följande presenteras tidigare forsking som är relevant för studien. Litteraturen rör senare 

års rapporter om svenska elevers sjunkande läsförmåga, kartläggning av läsförmåga samt 

identifiering av specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt kunskap om framgångsrika 

arbetssätt för att höja elevers läsförmåga. 

3.1 Bristande läsfärdighet ger konsekvenser för individ och samhälle 

De negativa effekterna av bristande läsförmåga är inte något som påverkar bara på individuell 

nivå, det ger även oönskade effekter i hela samhället (Green, Tönnesen, Tambs, Thoresen, & 

Bjertness, 2009; EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Enligt EU High Level 

Group of Experts on Literacy (2012) har så många som 20 % av alla européer svårigheter med 

sin läsning och de menar att problemen inte kommer att lösas enbart av utbildningssystemet. 

De argumenterar för att samhället i stort måste vara en del i arbetet att öka läsförmågan; det är 

samhället i stort som ställer allt högre krav på människors läsförmåga, orsaker och lösningar 

måste därför sökas såväl inomstatligt som utomstatligt, inom och utanför utbildningssektorn. 

En fungerande läsförmåga beskrivs från ett rättighetsperspektiv: läskunnighet är vägen till 

lärande och utbildning. Rätten till utbildning kan knappast utövas utan en fungerande 

läsförmåga. Det borde finnas ett brett och tillgängligt, individualiserat stöd såväl i som utanför 

skolan, för alla som kämpar med läsningen (EU High Level Group of Experts on Literacy, 

2012). 

 

Dyslexi lyfts särskilt fram som ett område som bär sina speciella problem (EU High Level 

Group of Experts on Literacy, 2012). Till att börja med är definitionsproblematiken en del, 

men hur en dyslexidiagnos påverkar potentiellt stödjande personer omkring den som får en 

sådan diagnos, beskrivs även det som problematiskt. Den problematiken förknippas med låga 

förväntningar, att lösningen förläggs till aktörer utanför klassrummet och att synen på dyslexi 

som något obotligt kan underminera ett barns självförtroende och motivation. Det är bråttom 

att hitta en lösning och författarna föreslår bland annat att berörda aktörer enas om att lärare 
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behöver tillgång till mer stöd i klassrummet för att hjälpa dem som kämpar med sin läsning, 

att stora ansträngningar ska göras för att förebygga lässvårigheter, bland dem tidig diagnos 

eller testning, samt att individers behov borde bli identifierade så att dessa behov kan mötas.  

Tidig upptäckt är avgörande för att kunna sätta in resurser och hjälpa individer som kämpar 

med sin läsning eftersom dessa personer riskerar att inte utveckla sin läsförmåga utan rätt stöd 

(Green m.fl., 2009). 

3.2 Jämförande mätningar av elevers läsförmåga 

Svenska grundskoleelevers läsförmåga har försämrats, det visar de senaste mätningarna som 

gjorts (Skolverket 2012, Skolverket 2013). PISA-rapporten för 2012 års mätning (Skolverket, 

2013) visar att svenska 15-åringars läsförståelse nu är lägre än medelvärdet för OECD. Det 

svenska medelvärdet på PISA:s läsprov har i mätningarna 2000, 2003 samt 2006 legat högre 

än medelvärdet. 2009 låg det svenska medelvärdet på samma nivå som OECD:s medelvärde. 

De svenska elevernas läsförståelse har därmed försämrats både i jämförelse med tidigare 

svenska resultat och med andra länders resultat. Dessutom har andelen elever som har en 

läsförståelse som ligger under nivå 2 ökat och andelen över nivå 5 minskat, vilket innebär att 

fler elever får räknas som svaga läsare samtidigt som de starka läsarna blivit färre. Skillnaden 

mellan pojkars och flickors läsförståelse har ökat mellan 2000 och 2012, dessutom har såväl 

pojkar som flickor lägre medelvärden 2012 jämfört med 2000. Försämringen är större för 

pojkarna och flickorna har högre medelvärden än dem (skillnaden är 51 poäng, jämfört med 

OECD:s medelvärde på 38 poäng). 

3.3 Kartläggning av svenska elevers läsförmåga 

Skolinspektionen (2011) fann att kartläggningar av elevers läsförmåga genomförs i den 

svenska grundskolan. I regel görs detta i årskurserna 1-4 och i ungefär hälften av skolorna 

görs kartläggningar, med olika omfattning, även i årskurserna 5-9. Detta görs antingen när 

behov finns eller i vissa årskurser. Kartläggningarna genomförs av lärare och/eller 

specialpedagoger/speciallärare. Skolinspektionen kom fram till att material som ofta används 

för att kartlägga elevernas läsförmåga är DLS
1
, LUS

2
, God läsutveckling

3
 och Nya språket 

                                                 
1
 DLS. Diagnostiska läs- och skrivprov. Ljudsäkerhet, rättstavning, läsförståelse och läshastighet. Från årskurs 1 

grundskola – årskurs 1 gymnasium. Normerat grupprov. (Hogrefe/Psykologiförlaget) 
2
 LUS. Läsutvecklingsschema. Ett kvalitativt individuellt schema över läsutveckling från förskola till vuxen. 

(BIBO) 
3
 God läsutveckling. Kartläggning av fem dimensioner av läsutveckling. Förskoleklass till årskurs3-4. Icke 

normerat. (Natur & Kultur) 
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lyfter
4
. Sammanlagt förekom ett drygt trettiotal olika kartläggningsmaterial, varav en del var 

normerade. Vidare konstaterade Skolinspektionen att då det finns indikationer på att en elev 

har problem med läsning och skrivning, gör som regel skolans specialpedagog eller 

speciallärare en fördjupad kartläggning. 

3.4 Tester för att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter 

Nyligen kom SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, ut med en litteraturöversikt 

av de tester och insatser som används för att identifiera, utreda och stödja barn och ungdomar 

med dyslexi (SBU, 2014). Rapporten visar att det är eftersträvansvärt att kunna förutsäga 

vilka barn som har svårigheter som gör att de löper stor risk att få problem som är 

karaktäristiska för dyslexi. I översikten konstateras att det råder brist på studier som rör testers 

förmåga att identifiera dyslektiska svårigheter och det saknas konsensus för en diagnostik. 

SBU (2014) menar att det finns starka kommersiella intressen involverade i screening- och 

utredningstester. De menar att detta medför en risk för att nyutgåvor inte köps in och att äldre 

versioner används istället, vilket kan ge felaktiga resultat.  

 

Det saknas nationella riktlinjer för utredning av dyslexi (SBU, 2014). Enligt 

kunskapssammanställningen används 50 olika kartläggnings- och utredningstester i Sverige. 

Vissa av dem har en teoretisk förankring men är inte vetenskapligt utvärderade. Det finns ett 

behov av att utvärdera testerna och prioritera mellan dem för att säkerställa att utredningar 

genomförs med relevanta tester som har en god tillförlitlighet samt mäter det de ska mäta. Det 

kan leda till ett mer enhetligt utredningsförfarande, det kan vara kostnadsbesparande och 

utredningarna skulle vara oberoende av skola, kommun eller landsting. På det sättet skulle det 

också vara lättare att uppnå en hög och jämn kompetensnivå hos utredarna. Mer resurser och 

utbildning behövs och det finns ett omfattande behov av forskning på området tester och 

insatser. För att höja kunskaperna inom området dyslexi bör den svenska skolan ges extra 

resurser för att regelbundet kunna vara del i framtidens forskning. Det är också viktigt att 

utbilda dem som ska använda testerna. Fortbildning och kompetensutveckling ska baseras på 

vetenskapligt evidensbaserade metoder och tester och det är viktigt att dessa kunskaper 

förmedlas i lärarutbildningarna. Det går inte att avgöra vilka svenska tester som är tillräckligt 

bra för att upptäcka och utreda dyslexi, även där behövs mer forskning. Denna kunskapslucka 

kan bero på att det inte finns en tradition inom fältet att utvärdera och publicera forskning om 

                                                 
4
 Nya språket lyfter. Ett material för årskurs 1-5 i svenska och svenska som andraspråk för kartläggning av 

läsning och läsförmåga samt tala och skriva. (Skolverket) 
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testernas prestanda trots att skollagen föreskriver att skolans verksamhet ska vila på 

vetenskaplig grund. Det skulle också behövas fler studier där effekten av klassrumsinsatser 

utvärderas, konstaterar SBU (2014). 

 

En vanlig egenskap hos screeningtest är att de har en hög sensitivitet, men låg specificitet 

(SBU, 2014). Det innebär att testet fångar in de individer som faktiskt har problem med 

fonologisk förmåga, men att det också fångar in många som inte har svårigheter, så kallade 

falska positiva. Vi screening anses sensitiviteten vara den viktigare parametern när man väger 

specificitet mot sensitivitet. Screening är därför förknippat med en överidentifikation av 

elever i riskzonen, men det är också just den egenskapen ett bra och kostnadseffektivt 

screeningtest ska ha, menar Snowling, Duff, Petrou, Schiffeldrin och Bailey (2011). De har 

undersökt engelska lärares bedömning av elevers fonemiska utveckling som en möjlig 

screening. De fann att lärares bedömning av elevernas utveckling av olika fonemiska 

färdigheter hade god sensitivitet, det vill säga de kunde identifiera eleverna som skulle visa 

sig ha svårigheter, men bedömningarna hade också låg specificitet, det vill säga de 

överidentifierade. Lärarnas bedömningar var dock signifikant för att förutsäga dyslexi. 

Författarna föreslår, baserat på vad de fann, att lärares bedömningar av elevers fonemiska 

färdigheter kan användas som ett första steg i en tvåstegsprocess för att identifiera elever med 

dyslektiska svårigheter.  

 

Noggranna och tillförlitliga screeningtester behövs för att identifiera individer med dyslexi 

men det finns få screeningtester som är standardiserade och väl dokumenterade. Det hävdar  

de norska forskarna Green, Tönnesen, Tambs, Thoresen och Bjertness (2009) som nämner det 

svenska testet Duvan, vilket är det enda test för gruppscreening, som de känner till, som mäter 

de grundläggande komponenterna i läsfärdighet. I Norge finns inget standardiserat test för att 

identifiera elever med dyslexi och de norska forskarna undersökte därför hur en översättning 

av Duvan till norska fungerade. De kunde konstatera att Duvan kan utgöra en del i en 

screeningmetod men att det behövs ytterligare forskning. 

 

The Dyslexia Screening Test, DST, är ännu ett test som undersökts för att utvärdera som 

lämpligt screeninginstrument för skolor (Lawrence & Carter, 1999). DST riktar sig till elever 

mellan 6,5 till 16,5 års ålder och består av 11 deltest. Det finns enligt författarna ett stöd från 

forskarvärlden att deltesten i DST fångar dyslektiska svårigheter. I den aktuella studien var 

det elever i åldrarna 7 till 8 år som undersöktes. Eleverna hade redan tidigare identifierats som 
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i riskzonen för dyslexi av lärare och specialpedagoger. Lawrence och Carter (1999) beskriver 

de problem som kan följa av att elever med dyslexi inte identifieras; dels handlar det om de 

svårigheter som eleven kommer att erfara i skolan såväl som senare i livet, dels handlar det 

om lärarna och skolan som har en skyldighet att se till elevernas behov. För att undersöka 

lärarnas inställning till och förväntningar på ett screeningtest, genomfördes intervjuer. De 

visade att lärarna förväntade sig att ett screeningtest med god pricksäkerhet skulle identifiera 

dyslektiska elever, ge en bredd i resultaten, ge användbara diagnostiska resultat och 

information om elevens svagheter respektive styrkor. Det skulle dessutom gå snabbt att 

administrera och rätta proven, vara lätt att tolka resultaten samt att det önskades en snabb 

tillgång till hela testresultat. I uppföljningsintervjuerna menade majoriteten av de intervjuade 

lärarna att samtliga kriterier var mötta och att de elever som de identifierat som i riskzonen för 

dyslexi också identifierades av testet. Lärarna tillfrågades även om de ansåg att information 

om en elevs predisposition för dyslexi var till hjälp, 11 av 12 svarade att de ansåg detta medan 

en lärare inte såg det som en hjälp utan föredrog ett ”blankt blad”. Lawrence och Carter 

(1999) konstaterar att den typen av information på ett tidigare stadium hade kunnat 

uppmärksamma lärarna på elevernas eventuella svårigheter. Av de intervjuade lärarna var det 

åtta av tolv som ansåg att screening av individer i riskzonen var att föredra framför helklass-

screening. Så många som fem av sex specialpedagoger instämde i att de var de mest sannolika 

att genomföra screeningtesterna på grund av att klasslärarna inte hade tid med det. 

Majoriteten av lärarna välkomnade information om elever med en predisposition för dyslexi. 

De efterfrågade mer kunskap om dessa elevers svårigheter för att kunna undervisa på ett 

effektivt sätt.  

3.5 Vad kännetecknar en framgångsrik läs- och skrivinlärning?  

Tjernberg (2011) har studerat framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Hon konstaterar att 

en framgångsrik läs- och skrivundervisning kännetecknas av att lärarna, som ett svar på 

elevernas skiftande förutsättningar och behov, använder sig av olika metoder och arbetssätt 

där kompensatoriska hjälpmedel är ett naturligt inslag. Lärarnas förhållningssätt präglas av en 

vilja att alla elever ska få lyckas, och de ser det som en utmaning att arbeta med elever som 

uppvisar problem i sin läs- och skrivutveckling. Lärarna i hennes studie betonade även vikten 

av att elevernas läs- och skrivproblem utreddes så att adekvat hjälp kan ges och framhöll 

också värdet av att kunna ta hjälp av den specialpedagogiska professionen som fanns 

tillgänglig på skolan. För lärarna som Tjernberg studerade var det av betydelse att ge alla 

elever utmaningar i lärandet, oavsett vilken nivå eleverna befann sig på. Utmaningarna skulle 
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ligga på gränsen till vad eleverna klarar av. Tjernberg fann också att ett gott klimat i 

arbetslaget var gynnsamt för samarbete, reflektion och samtal, då det ledde till att lärarna 

bland annat delade med sig av erfarenheter och uppmärksammade viktiga didaktiska frågor. 

 

Fredriksson och Taube (2012) menar att en central fråga för att förbättra läsundervisningen är 

att aktivt arbeta med kartläggning av elevers läsfärdigheter och att nära kopplat till denna 

kartläggning är vikten av att tidigt identifiera elever som har problem med sin läsning. Det är 

möjligt att begränsa antalet svaga läsare i högre årskurser om elever som behöver det ges stöd 

tidigt. Författarna menar vidare att det är viktigt att inte bara upptäcka dessa elever, utan 

också att det finns rutiner och resurser som gör det möjligt för eleverna att få ett stöd som 

hjälper dem i läsutvecklingen. 

4 Resultat   

I det insamlade materialet utkristalliserade sig fem teman som bedömdes som intressanta 

utifrån studiens syfte. Jag försökt att fånga kärnan, essensen, av varje tema och beskriva 

innehållet på ett detaljerat sätt. Vidare har jag strävat efter att varje tema ska vara tydligt 

definierat, det vill säga, att temana inte ska överlappa varandra för mycket. Alla aspekter av 

ett tema bör höra till en central idé eller koncept (Braun & Clarke, 2006). Det första temat 

handlar om upptäckt av elever med läs- och skrivsvårigheter, detta tema ordnades med ett 

huvudtema och undertema. Det andra temat berör det som informanterna upplever som 

problematiskt med att testa elevernas förmågor. I tema tre behandlas testernas utformning, 

validitet och reliabilitet. Tema fyra rör lärarnas arbete med och engagemang i 

screeningtesterna och testresultaten. Det femte och sista temat handlar om resurser och 

organisation kopplat till screeningtesterna. 

 

För att göra det tydligt för läsaren vad som ligger till grund för temana har, förutom 

sammanfattande beskrivningar, även utsagor från informanterna valts ut. De är redigerade på 

ytan för att öka läsligheten. Till exempel har en del tvekljud, upprepningar eller annan 

ovidkommande text tagits bort. I de fall ett utdrag som speglar en ordväxling mellan två eller 

flera ämneslärare återges har ämneslärarna inte getts individuella nummer. Nummer 1,2 

respektive 3 har angivits bara för läsbarhetens skull.  
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4.1 Tema 1: En väckarklocka för att upptäcka elevers svårigheter 

Tema 1 handlar om vad som motiverar att testen används, om hur skolan med hjälp av 

testresultaten kan agera för att se till att elever i behov av stöd får det de behöver. Skolan 

behöver arbetssätt som låter dem identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter för att kunna 

hjälpa eleverna på rätt sätt och så tidigt som möjligt. Till temat finns ett undertema som 

behandlar frågan om sen upptäckt, alltså det faktum att en del elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte upptäcks förrän under gymnasietiden. 

 

Flera av informanterna beskrev testernas syfte som ett sätt att snabbt identifiera och kartlägga 

elevernas läs- och skrivförmågor. Det gjordes med beskrivningar som att testresultaten var en 

första väckarklocka för den pedagogiska personalen, ett sätt att snabbt få en bild av elevernas 

läs- och skrivförmågor, att det gav en snabb överblick, och en första indikation på några 

elever som kanske behöver extra hjälp och att det för en del elever kanske fanns ett behov av 

att koppla in stödverksamheten. Screeningtesternas resultat beskrivs också i termer som att de 

kan ge en höjd beredskap för elever som kan komma att få svårigheter att klara av kursernas 

kunskapskrav och därför behöva särskilt stöd. En specialpedagog berättar: 

 

Det första som händer det är ju bara en höjd beredskap kring de elever som har ett lågt 

staninevärde. /…/ Så en höjd beredskap, men om det sen blir, så småningom, under 

resans gång, att det går inget bra för den här eleven så… då gör vi ju lite extra test, 

man intervjuar och man tittar på vad kan det bero på? 

 

Flera informanter berättar om att de har samtal med de nya elevera, ofta beskrivs det som att 

lärarna eller den specialpedagogiska personalen gör intervjuer med eleverna. Detta görs för 

att få mer information som kompletterar testresultaten. En ämneslärare använder bilden av ett 

pussel, där testresultaten är en viktig pusselbit för att få en bild av eleven. Det är den 

specialpedagogiska personalens uppgift att följa upp elever som har mycket låga resultat på 

screeningen. Stanine 1 och 2 anges som de värden som räknas som låga och som alltid följs 

upp.  

 

Informationen som screeningtestens resultat ger kan också vara en del av ett förebyggande 

arbete för att elever inte ska komma att behöva särskilt stöd. Specialläraren resonerar kring 

hur informationen kan vara användbar för att se till såväl gruppens som individens behov: 
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Ja, fördelarna är ju naturligtvis att man får en ganska snabb bild, dels av individen men 

också av gruppen /…/ Ibland ligger fokus mer åt det här hållet, ibland fokus mer åt det 

här hållet och det är ju en bra kunskap om klassen som helhet när man är undervisande 

lärare i alla ämnen, att det här klassen är lässtark, lässvag, här kan jag gå på… här 

måste jag samla upp för dom här…ja, alltså det kan ju finnas en pedagogisk vits med 

det. Men förstås, med individen… att den personen kan få den hjälp man kanske 

behöver. 

 

Skolorna har ett behov av att snabbt identifiera elever som behöver stöd i sin läs- och 

skrivutveckling så att de kan sätta in stödåtgärder för de elever som behöver det. Det finns 

dock skillnader mellan skolorna med avseende på vilket stöd som ges samt när stödet sätts in. 

Vidare finns det en pedagogisk vits att kartlägga hela gruppers förmågor för att läraren ska 

han kunskap om elevernas läs- och skrivfärdighet. Testen är en viktig del i skolornas arbete 

att identifiera elever som kan vara i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. De är 

dock inte det enda som nämns som ett sätt att få information om hur elevernas läsning och 

skrivning fungerar, då det på flera av skolorna görs intervjuer med fokus på läsning och 

skrivning med eleverna. 

4.1.1 Undertema: Sen upptäckt 

Ett starkt argument för att motivera screeningtesten är att eleverna annars inte upptäcks och 

att det är mycket sent under en elevs skolgång att inte få sina läs- och skrivsvårigheter 

upptäckta och eventuellt utredda förrän på gymnasiet. Informanterna berättade återkommande 

om elever vars läs- och skrivsvårigheter inte upptäcks förrän på gymnasiet och detta bildade 

ett undertema till tema 1.  

 

Att elevers läs- och skrivsvårigheter inte upptäcks förrän på gymnasiet var informanterna 

överens om som något negativt. Många beskrev, på lite olika sätt, en förundran, oro och 

frustration över att grundskolan inte lyckats upptäcka och hjälpa dessa elever. Såhär 

resonerade till exempel en av ämneslärarna: 

 

Det finns ju fall där elever liksom inte blir upptäckta, så att säga, och det händer ju 

nästan varje år, tycker jag också… att elever har passerat… dom har passerat liksom 

hela grundkolan och så är det först på gymnasiet som dom får en diagnos att dom har 
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läs- och skriv… vilket egentligen är ganska märkligt, dom har ju ändå gått så pass 

många år i skolan. 

 

En annan av ämneslärarna berättar om elever vars svårigheter hon upptäckt, svårigheter som 

hon tyckte var mycket tydliga: 

 

…där hittade jag för några år sedan tre elever och den ene killen där, han hann inte 

med att läsa texten på textade filmer, då… från engelska till svenska, då… han hann 

inte med textremsan, den här pojken. Och jag var den försa som alarmerade om det och 

då gick han alltså i ettan på gymnasiet och inte… ingen hade sagt nånting under hela 

grundskolan! 

 

Ytterligare en ämneslärare uttrycker sin oro på det här sättet: 

 

Ja, det är skrämmande… inte haft en aning om att dom har läs- och skrivsvårigheter 

förrns dom går i gymnasiet. Det är ju skrämmande, alltså. 

 

En av specialpedagogerna beskriver en sen upptäckt som katastrofal för eleven: 

 

Det… egentligen kan man bara säga… det är katastrof. /…/ Det är ju eleverna som fått 

misslyckas och haft det onödigt tufft. 

 

Att en elev får misslyckas och kämpa ses som onödigt, något som hade kunnat vara 

annorlunda, något som hade kunnat fungera bättre. Ordvalet katastrof och skrämmande visar 

vilket allvar informanterna lägger i situationen. Flera av informanterna menade att det var 

viktigt att hitta eleverna med läs- och skrivsvårigheter så att skolan kunde förhindra fler 

misslyckanden. En specialpedagog uppskattade antalet elever som hennes skola upptäckte till 

ett tiotal per läsår. 

 

En ämneslärare berättar dock om en tid då den dåvarande specialpedagogen inte följde upp 

alla elever som läraren signalerade behövde stöd. Eleven hade låga resultat på screeningen 

men blev ändå utan hjälp. Ämnesläraren beskrev sin reaktion på den situationen såhär: 

 

Nej, det känns jättetråkigt. Jättetråkigt, frustererande, hemskt. Hemskt! 
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För den undervisande läraren blev det en frustrerande situation att se att eleven inte fick 

tillgång till rätt stöd trots låga resultat på screeningen och som trots hennes ansträngningar att 

stödja i undervisningssituationen fick kämpa mycket. Specialläraren beskriver en situation 

som är nästintill den omvända. Där får eleven stöd och anpassningar som utgår från ett 

antagande att eleven har svårigheter som, om de utreddes, skulle leda till en diagnos: 

 

Speciallärare: Ibland så jobbar vi ju ”som om”. Eller ganska ofta gör vi det. 

Intervjuare: ”Som om”? 

Speciallärare: Som om det skulle föreligga ett diagnosbart problem, då. Fast man inte, 

kanske från familjen eller eleven, vill gå vidare med en utredning, då. 

 

Det finns skillnader mellan skolorna i hur resultaten av screeningtesterna följs upp, vilka 

elever som får stöd och hur de låga resultaten uppmärksammas.  Det finns också skillnad i hur 

en och samma skola arbetet förut och arbetet nu med att följa upp elever som har låga resultat 

på screeningen. Det finns också olikheter i vilket stöd som ges och när det stödet sätts in. En 

del elever erbjuds att göra en dyslexiutredning (eller annan utredning) baserat på 

screeningtestens resultat, men det är på minst en skola vanligt att personalen jobbar som om 

elevens svårigheter skulle resultera i en diagnos om de utreddes.  

4.2 Tema 2: Blanka blad och stämplar 

Tema 2 beskriver spänningen mellan behovet av att, genom testning, identifiera elever med 

läs- och skrivsvårigheter och det som upplevs som problematiskt med att testa elevers 

förmågor, vilket motstånd som finns mot testning och vilka negativa konsekvenser 

testresultaten kan ge. 

 

I intervjuerna återkom uttryck som handlade om elevers förutsättningar för att börja 

gymnasiet utan att behöva leva med lärares förutfattade meningar. Det formulerades i 

uttalanden som att börja om från början, att eleverna vill få en ny chans och att få börja med 

blankt kort eller vitt blad.  Ett utdrag från en av fokusgrupperna illustrerar detta: 

 

Ämneslärare 1: Ibland önskar man såhär, låt varje elev komma som ett vitt blad och 

börja om igen och slippa ha den där stämpeln, precis som man själv vill inte bli 

stämplad i förtid, att hon är säkert si och hon är säkert så… 
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Ämneslärare 2: Men det här är ju ingen stämpel, det är ju en… äh, det är bara dom 

som tror det, men det är ju absolut ingen stämpel. 

 

Informanterna menade att eleverna ibland uttrycker en rädsla för att bli stämplade, 

klassificerade eller placerade i fack. Att elever vill dölja sina svårigheter beskrevs till exempel 

i ord som stoppa huvudet i sanden, strutsbeteende, att eleverna mörkar eller väntar tills 

läraren upptäcker deras svårigheter. Följande citat kommer från en specialpedagog och fångar 

flera av dessa aspekter: 

 

Jag upplever att man kan få det argumentet många gånger… när man… om man går 

bakåt och tittar litegrann… om en elev liksom har misslyckats och så börjar man grotta 

lite grann i det där och tittar och så… man kanske tar en kontakt med grundskolan och 

det kan vara både från elever, från föräldrar och från vissa lärare och gamla skolan 

och sådär… så finns det lite av: ”nej, vi sa ingenting för att eleven… han/hon/vi tyckte 

att ett oskrivet blad… på samma villkor som andra och inte vara stämplad eller inte ha 

de här negativa förväntningarna för vad den har varit med om innan”. Jag tror det är 

väldigt sällan som man får vara ett blankt blad… utan verkligheten kommer ofta ikapp 

och då kanske man hade kunnat hjälpa till lite tidigare. 

 

Specialpedagogen uttrycker en frustration över att inte kunna stötta eleven direkt när den 

börjar gymnasiet eftersom hon ser det som att eleven måste misslyckas innan någon reagerar 

och att det i efterhand kommer fram uppgifter som hade kunnat vara bra att ha tidigare. Hon 

säger också att det inte hjälper att hålla inne med information om läs- och skrivsvårigheter 

eftersom verkligheten kommer ikapp.  En av ämneslärarna beskriver det som att elever som 

låtsas att de inte har några svårigheter går i fällan igen när det efter ett tag kommer fram att de 

har svårt med läsning och skrivning. Samma lärare säger att hon lagt märke till att elever som 

berättat om sina behov från början uppvisar mindre stress.  

 

Elevernas reaktioner på testen är dock inte det enda som informanterna uttrycker som 

potentiellt negativa konsekvenser. Informanterna har noterat att en del lärare också vill 

undvika information som tidigt formar deras uppfattning om eleven. Det uttrycks som att 

lärarna vill bilda sig en egen uppfattning om eleverna och därför väljer att inte lägga någon 

större vikt vid screeningresultaten. Det finns även en upplevd fara att lärare oreflekterat skulle 
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ge resultaten fel eller för stor betydelse. En av specialpedagogerna menar att det finns en fara 

att lärarnas syn på eleven påverkas av testresultaten samt att de kopplar ihop testresultaten, 

som ofta anges i staninevärden, med vilket betyg som är möjligt för eleven att uppnå: 

 

Där har vi sett att får man bara en liten del som ämneslärare till exempel eller 

mentor… om man inte har kanske fokus lika mycket som specialläraren måste ha… 

fokus på hela eleven, fokus på helheten och hela processen, så kan en sån där liten 

informationsbit göra att man har en viss syn eller attityd mot eleven som också kan 

prägla självbild om att vad är den eller den då. Och det kan jag även tänka mig att en… 

en… alltså att dom här resultaten kan göra. ”Jaha, här säger svenskläraren stanine 1, 

ojojoj, det blir F, det här kommer att bli F” - att man kopplar ihop det med betyg. Så 

den faran tror jag kan vara rätt överhängande faktiskt. 

 

Specialpedagogen uttrycker en oro för att ämneslärarna inte ser till flera aspekter som rör 

elevernas förmåga, att de inte ser helheten, och att ett för smalt fokus kan leda till att lärarens 

attityd till eleven påverkas negativt. Hon säger att det också finns en fara i att lärare tänker på 

testresultaten som en faktor som förutsäger vilka betyg eleven kommer att kunna nå.  

 

Men det är inte bara den specialpedagogiska personalen som uttrycker skepsis till hur 

resultaten skulle tolkas av ämneslärarna. Följande ordväxling är hämtad från en av 

fokusgrupperna på en skola där svensklärarna är den lärargrupp som tar emot resultaten av 

screeningtesterna. Två svensklärare diskuterar hur testresultaten skulle hanteras av lärare i 

andra ämnen: 

 

Svensklärare 1: Nej, för oss svensklärare som är ganska vana med det här men jag vet 

inte hur det skulle mottas ute i… jag vet inte det, men det kanske är helt självklart att 

det kanske finns andra som… Nu låter det som att vi är så kloka så att inte vi skulle 

göra det, men det är klart att man har ju hållit på med det här så många år så man har 

ju sett det att ibland indikerar det nåt och kommer fram nånting viktigt som hjälper oss 

och ibland så är det fel och det visar sig vara på nåt annat sätt. För allting som sätter 

en stämpel och en siffra och ett nummer och klassificerar saker har ju den risken att 

man… 

 



 26 

Svensklärare 2: Ja, men man låser sig ju inte i dom här screeningtesten, tycker jag. 

Eller jag gör det i alla fall, jag låser mig inte i att ”Du är ju svag… hur kan du ha… på 

det här?”, det tycker jag inte.  

 

Dialogen visar på två saker; dels att svensklärarna ser en risk att eleverna får en stämpel eller 

klassificeras, dels att de inte upplever att de själva låter resultaten påverka deras syn på elever 

med låga värden. Deras mångåriga erfarenhet av screeningtester, något som lyfts fram av 

Svensklärare 1, kan uppfattas som en förklaring till att de anser sig klara av att hantera låga 

resultat utan att låta det påverka deras attityd till elevens förmåga. Ett annat citat från den 

fokusgruppen visar samma tankegång om hur viktigt det är att lärarens syn på eleven inte 

färgas av låga resultat på screeningtestet: 

 

Men det finns ju också en risk att man tänker som lärare att ”Det här är en svag 

elev”… fruktansvärd fara i att lärare har en färdig syn på en elevs förmåga. Så det är 

ju livsviktigt att man inte ser det så. 

 

En återkommande invändning mot att testa eleverna var att elever som inte gjort sitt bästa vid 

testningen, slarvat eller struntat i testet, missförstått eller inte lyssnat på instruktionerna också 

fångas upp av testsystemet, trots att de egentligen inte har några svårigheter. Men ett svagt 

testresultat kan de behöva dras med ändå, eftersom det kan påverka synen på dessa elever, 

resonerade informanterna. En av specialpedagogerna beskrev det som att eleverna kunde få en 

stämpel att de inte är något bra samt att det kunde bli snedställda förväntningar på dem. 

 

En nackdel med att göra testerna så snart som möjligt under höstterminen var enligt några 

informanter att eleverna inte är i form vid början av terminen, att de inte är uppjobbade. En av 

specialpedagogerna menade också att screeningtesternas resultat kunde ses som ett mått på 

hur väl grundskolan lyckats med eleverna eftersom de inte hunnit få någon undervisning på 

gymnasiet vid testningen. 

4.3 Tema 3: Screeningtestens utformning och användning 

Temat behandlar informanternas resonemang om testernas utformning och skolornas val av 

tester. I temat ryms perspektiv på testens validitet, reliabilitet, aktualitet, relevans och 

användbarhet i den pedagogiska verksamheten.  
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Informanterna berättar om hur de valt sina tester och det blir tydligt att oavsett vilket eller 

vilka test som respektive verksamhet valt, så är de inte särskilt nöjda. En specialpedagog 

resonerar kring testerna som skolan använder: 

 

När det gäller vilka test vi använder så har vi hållit på lite fram och tillbaka och vi 

tycker väl egentligen inte riktigt att det är någon test… något test som är optimalt. /…/ 

Ordförståelse föll ur ganska tidigt för vi tyckte att Maj-Gun Johanssons 

ordförståelsetest var enormt föråldrad alltså, dom orden som är med där… det är inte 

dom orden, alltså dom är inte aktuella… /…/ Det blev märkligt, det kändes gammalt 

helt enkelt. Och sen så ville vi prova nånting annat så då körde vi DJUR-testet.  

 

Specialpedagogen fortsätter att resonera kring ytterligare ett test som de använt men det 

fungerade inte på det sätt de ville ändå, vilket fick dem att göra ytterligare en ändring: 

 

Men vi kom ju inte åt det som vi egentligen… vi tyckte då var det stora problemet och 

det är ju läsförståelsen, det är ju där eleverna har problem. Så förra året gick vi 

tillbaka till Maj-Gun Johansson, bara läsförståelse. 

 

På en annan skola kom samma åsikt om Maj-Gun Johanssons klassdiagnoser fram då 

specialläraren sade: 

 

Den här Maj-Gun Johansson, den är ju jättegammal och mossig. 

 

Testen upplevs inte som optimala och det finns en önskan att hitta ett test som är datoriserat, 

dels för att det anses vara datorn som är elevernas främsta arbetsredskap, dels för att det skulle 

underlätta pappersexercisen som följer med många pappersprov. En specialpedagog säger 

förljande: 

 

Nej, men vi klurar och vi skulle vilja hitta ett bättre screeningmaterial. Framförallt 

skulle vi vilja hitta ett screeningmaterial där de kan använda sina datorer./…/ Det vore 

ju lättare om dom bara liksom kunde, som vilket test som helst på en dator… och då är 

det ju självrättat. 
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Specialläraren berättar att de har ifrågasatt testen och diskuterat om skolan överhuvudtaget 

skulle fortsätta ha ett screeningtest: 

 

Och vi har haft… alltså i år hade vi uppe frågan: Ska vi ha tester eller inte? Men alla 

svensklärare vill ha det. De tycker det är ett bra sätt att ringa in eleven. Så det här gör 

vi ihop liksom.  

 

Ännu ett uttalande från specialläraren visar att skolan har kvar ett test de inte är nöjda med för 

att ha något test överhuvudtaget: 

 

…har gärna velat byta ut den här men alltså, det har blivit så att vi ska ha nånting och 

då har det blivit den här. 

 

En specialpedagog berättar om att de även i hennes verksamhet diskuterat huruvida de ville ha 

kvar testet de använder: 

 

 Jag tror det var så att majoriteten ville ha kvar DJUR-testet för det finns inget…/…/ 

det finns inget bättre istället, liksom. 

 

Ett uttalande från en ämneslärare tyder på att det finns en negativ inställning till skolans 

screeningtester i lärargruppen. Hon motiverar sitt ställningstagande med att hon inte anser att 

det fångar upp de elever som det borde: 

 

Ja, jag vet ingen som är sådär superpositivt inställd till det. Tyvärr inte. /…/ Men det 

jag reagerar på är, om jag kunde hitta alla elever som har läs- och skrivproblem där, 

då skulle jag inte…då skulle jag vara positivt inställd till det, men det är ju inte så. 

 

Ämnesläraren fortsätter med att fylla i detta påstående och förklarar att hon ser elever som är 

duktiga på att inhämta kunskap, som ändå hamnar lågt på screeningtestet, något hon inte 

tycker att de borde kunna göra. Hon tycker inte att det fångar upp alla svårigheter eller ens rätt 

elever. Dessutom tycker hon att hon ser mycket mer av en elevs språkliga förmågor i en text 

eleven skrivit än genom testet som skolan använder:  
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Jag är inte så förtjust i DJUR-testet, kanske lika bra att jag säger det. Långsamma 

läsare kan du hitta där, men det är väl ungefär det jag tycker. För sen… dom som har 

lite problem med stavning och så, dom hittar jag inte där. Och jag har en elev nu som 

jag troligtvis kommer sätta B på i svenska, men han var en av dom jag plockade ut i 

höstas. Han hade inte läst… han hade faktiskt inte läst så långt. Han hade nog läst en 

sida ungefär. Jag trodde han var en långsam läsare, men han har presterat A alltså, 

han ligger ju på övervägande del på A. /…/ Alltså, jag kan ju tycka att jag ser mer om 

dom skriver nånting, bara att dom skriver en presentation av sig själva eller alltså 

något skriftligt där jag ser att dom använder sig av språket. /…/ Där kan jag se mycket 

mer än vad jag gör på det här DJUR-testet. 

 

Även specialpedagogerna ställer sig frågan om vad testet mäter och om de genom testerna 

hittar de elever de är ute efter att hitta. En frågar sig om testet mäter det som det ska mäta: 

 

Och sen är ju frågan: mäter det det det mäter? 

 

Specialpedagogen är inte säker på att testen är att lita på, att deras validitet är god nog.  

 

Om skolan inte hade testet kanske de skulle jobba på ett annat sätt för att identifiera elever 

som har svårigheter med läsning och skrivning, säger en annan specialpedagog: 

 

Och hittar vi dom som behöver hjälp? Eller skulle vi hittat dom ändå?/…/ Hade vi inte 

haft testet så hade vi kanske haft andra rutiner för att upptäcka. 

 

Men det är inte alla som har en negativ eller ifrågasättande attityd. En ämneslärare säger 

följande om skolans screeningtester, LS Reviderad: 

 

Dessutom tycker jag att det är väldigt bra, för jag tycker nämligen att det 

överensstämmer. /…/ Så jag tycker det verkar vara en riktigt bra ”gatekeeper”, vad ska 

man säga? Sån där kontrollstation… som jag tycker är ovärderlig. 

 

Den här ämnesläraren anser att screeningtesterna fyller sin funktion som kontrollstation på ett 

bra sätt. Hon menar att resultaten, så som hon ser det, stämmer väl överens med elevernas 

förmågor och därmed ger relevant och användbar information. LS Reviderad är ett testbatteri 
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som innehåller fler än ett test. DJUR-testet är däremot bara ett test. En ämneslärare tycker att 

informationen från DJUR-testet är för smal:  

 

Det kan ju bara mäta en viss typ av förmåga, det kanske finns andra förmågor man 

skulle kunna mäta också för att redan från början ställa dom emot varandra, se vad det 

beror på, kan det vara läs- och skriv eller kan det vara något annat? Att det skulle 

finnas andra, enkla test att göra när man märker att det är nåt som är problem. 

 

Att testen inte riktigt stämmer överens med det skolorna vill mäta eller det verksamheten har 

resurser för att genomföra blir tydligt genom flera uttalanden från informanterna. Bland annat 

säger en specialpedagog följande om screeningtesterna: 

 

Egentligen skulle man vilja göra både och, både en avkodningstest och en 

läsförståelsetest. 

 

Och ja, jag skulle ju vilja ha en annan sorts test. Jag är inte så himla förtjust i dom som 

är på marknaden. /…/ Jag tror det går att optimera det här faktiskt… förenkla… och 

bättre test. 

 

På en skola har personalen tagit fram ett eget test, som de har använt i cirka fyra år och de gör 

utöver det egenproducerade testet, två test till. Det är ett läsförståelsetest som tagits fram av 

den specialpedagogiska verksamheten tillsammans med svensklärarna. Testet består av ett 

antal frågor som hör till en text som eleverna får läsa under testtillfället. De som utvecklat 

testet är överens om att frågorna mäter elevens förmåga att förstå en text, sammanfatta och 

dra slutsatser. Det tycker de är viktig information att få om en elevs läsförståelse. En 

ämneslärare från en annan skola är inne på samma spår: 

 

Men hur intressant är det att bara läsa ord? Om dom nu fick en läsförståelse istället så 

skulle det vara mycket bättre, tycker jag. /…/ Det skulle vara bättre för då märker man 

ju om dom förstått det dom läst, kan dom svara på frågorna. Och det är ju ett sånt… 

nationella provet sen i år 1, det går ju ut på att dom ska göra en läsförståelse bland 

annat. Det är tre delar, men en är läsförståelse. 
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Det test som beskrivs är mycket likt upplägget för läsförståelsetestet i det nationella provet för 

Svenska 1. Ämnesläraren, som hellre skulle se ett läsförståelsetest än DJUR-testet, resonerar 

kring behovet av fler tester när jag frågar hur det kommer sig att hon vill ha ett test som 

påminner om det nationella provet: 

 

Ja, det kan man ju fråga sig för jag tänker på dom här eleverna nu då, dom som jag inte 

fått igenom, eller som i alla fall inte är på E nu då. Dom har klarat läförståelsetestet (i 

nationella provet, min anm.), alla dom eleverna. Så det mäter ju kanske inte den 

språkliga förmågan utan i så fall måste man kanske komplettera det testet med en 

uppsats för att se hur dom skriver, hur dom uttrycker sig helt enkelt. 

 

Brist på bra och uppdaterade test får skolorna att använda test de inte anser vara optimala. De 

är överlag inte särskilt nöjda med testen, men de menar att då det inte finns något annat väljer 

det att ha kvar det gamla testet. Flera av informanterna uttrycker en önskan att hitta ett annat 

test som är modernt och gärna digitalt. En av skolorna har tagit fram ett eget test och på det 

sättet löst problemet med test som anses vara förlegade.  

4.4 Tema 4: Språkutveckling borde angå alla lärare 

Tema 4 rör lärarnas pedagogiska arbete i förhållande till testernas resultat. Det handlar om 

vilka som förväntas intressera sig för testresultaten, ta ansvar för elevernas språkutveckling 

och att undervisa med ett språkutvecklande arbetssätt. 

 

Det finns hos flera informanter en uppfattning att screeningresultaten är intressantare för 

svenskämnet eller att svenskämnet bör ta större ansvar för att, utifrån testresultaten, utveckla 

elevernas språkliga förmågor. En av de informanter som är svensklärare berättade om sina 

erfarenheter av detta:  

 

Dom skyller allt på oss, dom skjuter allt på oss och säger ”Ni som är svensklärare 

borde se till att… ni får ju se till att dom gör…” Och när man ska arbeta 

ämnesöverskridande då blir ju svenskan bara som ett redskap, men ska föra fram ett 

innehåll i NO eller vad det kan vara för nånting. 

 

Svensklärarens uttalande speglar en underförstådd ansvarsfördelning mellan olika 

ämneslärare i olika ämnen, där svenskämnet ska fungera som ett ”hjälpämne” för eleverna att 
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föra fram kunskaper i ett annat ämne samtidigt som svensklärarna förväntas klara av hela det 

språkutvecklande arbetet själva. Den här synen var inte unik för den här informanten utan 

återkom på flera olika sätt genom materialet. Två av informanterna, båda svensklärare, 

resonerade på följande vis om vilka lärare som borde använda sig av screeningresultaten i sin 

verksamhet: 

 

Svensklärare 1: Alla borde väl ta emot dom här resultaten. /…/ Och då kan man ju se 

ganska direkt om man har ett lågt resultat på samhällsprovet att det handlar om att man 

har en låg läsförståelse. 

/…/ 

Svensklärare 2: Ja, men det var ju en… verkligen poäng du sa där. Varför är det bara 

svensklärare som får det här i knät, det borde ju vara alla lärare… borde vara oerhört 

medvetna om det här. 

 

Ytterligare en ämneslärare är inne på samma spår: 

 

Det behöver ju inte bara vara inom svenskämnet utan även i andra ämnen liksom, det 

hänger ju liksom ihop och är man svag läsare eller har svårt att uttrycka sig då har 

man inte bara problem i svenska utan man har oftast problem i andra ämnen också då. 

 

En annan ämneslärare sätter också ord på synen att engagemanget i screeningtesterna skiljer 

sig åt i olika ämnen: 

 

…för svensklärarna så betyder säkert den här screeningen jättemycket… för vad dom 

gör… både för svensklärarna och stödverksamheten. /…/ Sen tror jag säkert alla andra 

lärare i andra ämnen tycker det är intressant, som mentor om inte annat, att få reda på 

screeningresultatet. Men jag tror ju också, om jag ska vara ärlig, att det finns ju en 

attityd av att liksom… /…/ det finns ju klassiskt en uppdelning av språken, dom hanteras 

på språklektioner, andra lektioner sysslar med sina ämneskunskaper, där finns inte… 

även om man pratar om att alla ämnen, att alla lärare ska jobba språkutvecklande så är 

det ju inte så i praktiken. 
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I den fokusgrupp som det här citatet är hämtat från diskuterade också hela gruppen kring vad 

ett språkutvecklande arbetssätt egentligen är för något. En av ämneslärarna uttrycker att det 

språkutvecklande arbetet kan vara olika beroende på ämne:  

 

Jag tror det är väldigt olika på olika ämnen. Det beror ju på hur mycket du har av 

läsning liksom, i dom olika ämnena såklart, så att… /…/ Det är ju ett ganska så 

naturligt sätt att jobba egentligen när man har mycket tunga texter att jobba sig 

igenom, att man jobbar språkutvecklande. Det går ju inte annars. 

 

En specialpedagog uttrycker en önskan om att skolan skulle arbeta mer med språket i alla 

kurser, att det ansvaret skulle delas mer, men berättar att det inte ser ut så idag:  

 

Och att man skulle kunna jobba mer… koppla det till undervisningen i ämnena, nu 

behöver vi jobba mer med språket, så det… det finns ju ett glapp där, tycker jag. 

 

Det blir i informanternas utsagor tydligt att det görs en skillnad, ibland uttalad, ibland 

outtalad, mellan vilket engagemang olika lärare bör ha eller uppfattas ha. Svensklärare 

utpekas, av såväl svensklärare själva som lärare i andra ämnen, som en grupp som borde vara 

mer insatta eller intresserade av screeningtesternas resultat genom att det också antas att 

svensklärare ska ta ett större ansvar för elevernas språkutveckling. Ett språkutvecklande 

arbetssätt i alla ämnen efterfrågas från den specialpedagogiska sidan. 

4.5 Tema 5: Svag koppling mellan testresultat och resursfördelning  

Temat handlar om screeningtesterna och deras resultat i förhållande till resurser och 

organisation. Här tas informanternas uppfattningar om politiska motiv till testerna upp, men 

även deras erfarenhet av hur resultaten används för resursfördelning, så som tillgång på 

specialpedagogiskt stöd och gruppstorlekar, samt i vilken grad skolledarna är insatta i 

screeningtesterna.  

 

I vilken grad screeningtesterna påverkar resursfördelningen verkar variera mellan de 

verksamheter som informanterna arbetar i. Överlag har informanterna uppfattningen att det 

finns mycket kvar att göra och att testernas resultat inte alltid används på ett korrekt sätt. Det 

får dem att ifrågasätta en del av vitsen med att testa, när situationen ändå inte förändras. Detta 

säger en ämneslärare i en av fokusgrupperna: 



 34 

 

Och det är ju inte heller så att man säger ”Oj, den här klassen hade väldigt låga 

resultat, här måste vi sätta in extra resurser!” utan det rullar ju på som vanligt. 

 

 Ämnesläraren får medhåll från de övriga fokusgruppsdeltagarna:  

 

Ämneslärare 1: Det som jag kan uppleva som problem med elever som har dom här 

svårigheterna det är ju våra stora klasser. Alltså vi har, på dom teoretiska 

programmen, 32… Vi skriver in 32, och om då tre, fyra, fem, sex av dom eleverna har 

problem, då är det jobbigt alltså. 

 

Ämneslärare 2: Ja, jag håller med helt och hållet. 

 

Ämneslärare 3: Och sen av dom andra är det kanske tio stycken som ligger på nivån 

ovanpå.  

 

Det förs flera liknande resonemang om elevers behov, att alla elever i en klass behöver stöd 

från läraren för att nå sina mål och att den extra tiden det tar att möta behoven hos elever med 

läs- och skrivsvårigheter sällan finns och aldrig i den utsträckning läraren anser sig behöva. 

Stödverksamheten, med tillgång till specialpedagogisk personal, blir därför oumbärlig, säger 

en ämneslärare. En annan ämneslärare menar att den specialpedagogiska resursen är för liten 

och att det skulle behövas fler specialpedagoger. 

 

I en annan grupp formulerades också tankar om storleken på den specialpedagogiska resursen, 

om alla skolor överhuvudtaget har tillgång till specialpedagogisk personal och vilken effekt 

det har på eleverna. En ämneslärare där sa följande: 

 

…man ligger ändå ganska bra till /…/ mot om man nu tänker att man inte hade haft en 

specialpedagog alls på skolan, för då hade dom (eleverna, min anm.) ju verkligen varit 

lämnade i sticket. Och det finns ju ingen som egentligen kan ta sig an dom, va. 

 

Även på den skolan var upplevelsen bland informanterna att screeningtesternas resultat inte 

påverkade på klassnivå, även om de visste att det på kommunal nivå skulle vara så att 

resultaten till viss del styrde resurstilldelningen. Ett citat från en av ämneslärarna visar detta: 
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På kommunnivå får det konsekvenser, har vi fått reda på, för dom fördelar resurserna 

till skolan efter DJUR-testens resultat. /…/ Så det… det påverkar ju till viss del. Men 

sen, på klassnivå påverkar det ju inte, vilket vissa har varit väldigt kritiska till här på 

skolan.  

 

Sedan ges exempel på en grupp där elevernas resultat varit mycket låga, på stanine 1-3, och 

där läraren beklagar att eleverna inte fått mer stöd: 

 

Så det är lite synd tycker jag, för dom borde egentligen få mer tid eller delning eller 

stödtimmar eller vad dom nu ska ha för nånting.  

 

Ämnesläraren får medhåll av sin kollega, som tänker på tiden en lärare har att ge per elev, att 

gruppens storlek påverkar den tiden och att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver 

lärarens tid: 

 

Ja, där skulle man kunna göra rätt mycket faktiskt för att… Nä, det sker ju aldrig nån 

anpassning efter, vad ska vi säga, klasstorlek eller så. Men det skulle man kunna tänka 

sig, faktiskt, att dom som… Man inte har för många elever som har läs- och skriv i 

samma klass, till exempel. Eller att dom inte skulle behöva ingå i för stora grupper. 

För, självklart, ju fler elever man har i klassrummet, desto mindre tid per individ kan 

man ju ge, så blir det ju. 

 

Screeningtestens resultat används i kommunen för att fördela resurser, men en ämneslärare 

funderar på hur den fördelningen går till och om screeningtestens resultat verkligen kan 

användas för att fördela resurser för matematikundervisningen: 

 

Men däremot förstår jag inte vad dom har med DJUR-testen att göra, egentligen. 

Eftersom DJUR-testen mäter ju inte matte, det mäter ju svenska. 

 

Ämnsläraren menar att screeningtestet mäter förmågor som är kopplade till ämnet svenska 

och att det skulle påverka fördelningen av resurser som kan kopplas dit, men inte att det skulle 

vara avgörande för vilka resurser matematikundervisningen får.  
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Rektorerna upplevs inte vara delaktiga i arbetet med screeningtester. De upplevs varken vara 

intresserade eller insatta. Följande citat är hämtat från en diskussion mellan ämneslärare om 

huruvida rektor är insatt i screeningtesternas resultat: 

 

Hm, jag vet inte om S (specialpedagogen, min anm.) gör nån rapportering till X (namn 

utelämnat, min anm.) som är rektor, om man säger. Det är ju möjligt, men det är inget 

vi har riktigt inblick i så. Sen har ju X möjlighet att kolla med S om han vill då, hur 

resultatet ser ut och så. Men nej, jag håller med, jag upplever inte heller, liksom, att 

ledningen tar någon aktiv del i det så. Det blir väl mer vi som får slå larm då, om det är 

nånting. 

 

Från en annan diskussion är följande ordväxling hämtad. Den speglar också uppfattningen att 

skolledningen inte är insatta i skolans screeningtester, men att de borde vara det eftersom de 

borde vara intresserade av förutsättningarna: 

 

Ämneslärare 1: Nej, jag vet inte ens om dom vet om dom där, alltså. Det förstår jag väl 

att dom måste veta, nånstans har dom en vag uppfattning. /…/ Men riktigt hur man 

använde dom… Man tänker att man som rektor skulle vara väldigt intresserad av att  

veta: Hur ser årets ettors resultat ut, som ska börja här, hur ser det ut? Vad har vi för 

förutsättningar att jobba med? Men den diskussionen har jag aldrig hört talas om. Har 

du det? 

 

Ämneslärare 2: Nä. 

 

Ämneslärare 1: Ah, nä. 

 

De ser ett värde i screeningtesterna, ett värde som de anser att rektorerna borde vara 

intresserade av. Värdet består i att testerna anses säga något viktigt om förutsättningarna för 

den som ska undervisa eleverna. Diskussionen om hur elevernas screeningresultat speglar 

förutsättningarna förs dock inte av eller med skolledarna, enligt ämneslärarna. Specialläraren 

berättar hur de tidigare år informerat rektorerna om resultaten av screeningtesterna, men att 

det inte blivit så under se senaste åren: 
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Ja, alltså vi försöker ju dra i dom i det här, allt mindre tyvärr. För ett par år sen så 

presenterade vi den här sammanställningen för alla rektorer för att visa på vilket… 

vilket elevmaterial eller vilken kategori vi hade att jobba med. För vi tror ju då att 

läsningen och läsförmågan spiller över på skolresultaten och det var det vi ville peka på 

då. Vi ville även försöka få igång ett pedagogiskt ledarskap, om jag får uttrycka mig så, 

som har med läsning och den biten att göra. Vi har inte presenterat det här sista åren 

för skolledarna, av olika skäl. Det har varit ganska rörigt här med skolledarbyten och 

så då. Men jag tycker det är en viktig del för dom att veta, viktig kunskap för dom, för 

det är ju det här man kan få problem med som… som undervisande lärare och då vet 

man kanske från början att såhär ser det ut och då… Vad har vi liksom? Vilka mål kan 

vi sätta upp? Både för oss själva som pedagoger, som skola och våra elever. Så att vi 

liksom är realistiska med oss själva också.  

 

Skolledarbyten har varit en bidragande orsak till att rektorerna inte invigs i arbetet med 

screeningtesterna, men specialläraren trycker på att hon tycker att det är viktigt att rektorerna 

har kunskap om elevernas resultat. Detta för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap som 

bygger på förståelse för att elevernas läs- och skrivförmågor utgör förutsättningar för lärande 

och undervisning. Med kunskap om förutsättningarna kan man sätta upp realistiska mål för 

hela verksamheten såväl som för individerna i den. 

 

Det finns något av en skeptisk hållning när det gäller ekonomin. Att resultat ligger till grund 

för resursfördelningen upplevs som stressande, menar en ämneslärare: 

 

Så vi har gjort det för att vi varit tvungna. Och nu blir det ju bara ännu mer stress över 

det, om det är så att politikerna säger att ”Ja, men vi vill fördela resurserna”. Och då 

undrar man ju: vilka resurser? Om det är skolpengen eller vad det handlar om. 

 

Två ämneslärare diskuterar uppfattningen att ekonomin kommer före pedagogiken och att det 

krävs extrema situationer för att pedagogiken ska få ta första plats på prioriteringslistan: 

 

Ämneslärare 1: Ja, det man kan reagera på det är att man liksom, man sätter ekonomin 

först, då. Och låter den styra, när det kanske borde vara det pedagogiska, då, 

egentligen. 
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Ämneslärare 2: Och att det ofta går så väldigt långt för att man ska få resurser. Det 

räcker inte med att komma och visa på DJUR-test eller F-varningar alla gånger heller, 

utan det måste vara något mer. 

 

Det räcker inte med låga screeningresultat eller att eleverna riskerar att inte nå 

kunskapsmålen, det behövs något mer för att ytterligare resurser ska tilldelas, hävdar 

ämnesläraren som fortsätter med att berätta om en situation då många elever i en klass 

riskerade betyget F och att det efter mycket besvär kom till lösningar med undervisning i 

mindre grupper för eleverna. Situationen måste ofta bli extrem, närapå ohållbar, innan hjälp 

kommer i form av mer resurser: 

 

Men då var det ju väldigt extrema saker som skulle till för att rektor skulle se att det 

kanske behövdes. När man redan i ettan på den gruppen hade kunnat säga att det skulle 

bli problem för att det var så många svaga där. 

 

Informanterna, oavsett om de hör till den specialpedagogiska personalen eller är ämneslärare, 

kan upplevas som ganska uppgivna när det kommer till skolledarnas inblandning. Det är 

tydligt att de anser att rektorerna borde visa mer intresse och vara mer insatta i 

screeningtesterna för att de ska förstå vilka förutsättningar elever och lärare jobbar utifrån 

samt eventuellt göra något åt en situation som upplevs som alltför utmanande. 

 

4.6 Sammanfattande analys  

Analysens fem teman visar sammanfattningsvis att trots att det finns en skepsis till 

screeningtesten så vill skolorna ha kvar dem. Det beror på att det finns ett uttalat behov att 

identifiera elever som riskerar att misslyckas i sina studier på grund av läs- och 

skrivsvårigheter. Testerna verkar tillfredsställa det behovet även om informanterna inte är helt 

nöjda med dem. Framförallt är det faktumet att många test är gamla som är problemet, de är 

inte uppdaterade, varken till form eller till innehåll. Det lyfts fram en uttalad önskan att det 

ska finnas nya och moderna, gärna digitala, test.  

 

Att testa elevernas förmågor uppfattas också som en problematisk aspekt av screeningen och 

informanterna beskrev potentiellt negativa konsekvenser av detta. Bland annat var risken att 

lärares attityder till elever skulle påverkas negativt av låga screeningresultat en farhåga. 
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Lärares inblandning och engagemang i screeningtesterna utgjorde ett tema och här blev det 

tydligt att det finns en underförstådd, men ibland uttalad, uppfattning av testerna är en fråga 

för svensklärarna men inte rör andra lärare. Rektorerna upplevs inte vara insatta, ibland inte 

ens intresserade, av screeningtesterna och elevernas screeningresultat. Det fanns en frustration 

över att resultaten av screeningen inte påverkade resursfördelningen, på ett för lärarna synligt 

och gynnsamt sätt. Främst lyfte informanterna fram förändringar på klassnivå, till exempel 

minskade gruppstorlekar, som en önskvärd effekt av resurstilldelning baserad på låga 

screeningresultat. 

5 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kopplar jag mitt resultat till studiens syfte och frågeställningar samt 

diskuterar resultatet i förhållande till tidigare litteratur och den teoretiska bakgrunden, det vill 

säga screeningtesternas manualer.  

 

5.1 Skolornas val av test 

De test som skolorna huvudsakligen valt att använda sig av är DLS, DJUR och LS Reviderad. 

I några fall har skolorna använt ytterligare test för att komplettera eller byta ut delar av 

testbatterier då de inte varit nöjda med testen. En skola har förutom ett normerat screeningtest 

valt att använda sig av ett eget test som de menar mäter elevernas läsförståelse och förmåga 

att dra slutsatser av det lästa. Det finns enligt SBU (2014) inga screeningtest som används i 

svenska skolor idag som kan anses vara tillräckligt vetenskapligt utvärderade. Ett test som 

lärarna på en skola tagit fram kan därmed tänkas vara lika bra, om resonemanget dras till sin 

spets. Skollagen föreskriver att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund eller beprövad 

erfarenhet. Som det ser ut nu kan ingen skola hävda att de tester de använder vilar på 

vetenskaplig grund, däremot finns det kanske fog för en del att hävda att arbetet med testerna 

vilar på beprövad erfarenhet.  

 

Flera av informanterna säger att de inte är nöjda med testen, men menar att det inte finns 

något annat test som de anser vara bättre än det de redan använder. De fortsätter därför med 

samma test eller med variationer av sammansättningen av deltest. Det finns ett uttalat behov 

av att ha en rutin eller ett arbetssätt för att kartlägga och identifiera elever som har svårigheter 

med sin läsning och skrivning och informanterna vill därför ha kvar ett screeningtest eftersom 

det fyller den funktionen. Att hitta ett nytt och modernt test är en önskan från flera 



 40 

informanter och en specialpedagog nämner också datoriserade, digitala test som önskvärt. Ett 

digitalt test som eleverna gör på datorn skulle spara tid för de som administrerar och rättar 

proven samt passa eleverna, är tanken.  

 

En lärare ifrågasätter DJUR-testets konstruktion och menar att det inte är intressant att 

eleverna bara läser ord. Enligt konstruktören av DJUR är dock kontexten viktigare för elever 

med läsförståelseproblem och det motiverar ett avkodningstest snarare än ett läsförståelsetest 

(Herrström, 2002). En specialpedagog frågar sig om testet skolan använder mäter det som det 

ska mäta. En annan skola har valt att skapa ett eget test för läsförståelse eftersom de inte 

upplevde att existerande test fungerade tillräckligt bra. Sammantaget kan intrycket av 

skolornas uppfattningar om testernas validitet och reliabilitet tolkas som ett underkännande av 

de testen. Det är av vikt att såväl lärare som specialpedagogisk personal och skolledning har 

kunskap om de screeningtest som används eftersom det kan påverka deras engagemang i 

testen. Skolorna måste ha en förståelse för vad det är testen ska mäta och hur resultaten ska 

tolkas. Om personalen i skolorna har liten förståelse för testen och de teoretiska antaganden 

som ligger bakom testkonstruktionen, riskerar arbetet med screeningtester att slå fel ut. En 

annan tolkning är också möjlig och den är att testen är gamla, så som en del informanter gör 

gällande att de är. Dåligt uppdaterade test kan mycket väl bidra till att de blir ifrågasatta 

eftersom de inte längre speglar förmågor som personalen i skolan anser är viktiga för 

elevernas möjligheter att klara av sina gymnasiestudier. Att en skola har valt att ta fram ett 

eget testmaterial blir i en sådan tolkning en naturlig och ansvarsfull reaktion på avsaknaden av 

ett test som uppfattas som relevant för verksamheten. Det är intressant att det testet som en 

skola skapat själva påminde mycket om upplägget för läsförståelsetestet för de nationella 

proven i svenska så som de ser ut efter Gy11. En lärare från en annan skola beskrev också 

vilket typ av test hon hellre hade sett framför det test som hennes skola använde. Hon beskrev 

ett test som ligger nära nationella provet för Svenska 1 i sin utformning. I och med Gy11 

förändrades betygskalan och kriterierna för varje betygsteg utformades så att de färdigheter en 

elev ska visa för varje betygsteg är mycket tydligare beskrivna än de var i det förra systemet. 

En tolkning av att många ifrågasätter testernas utformning kan vara att de gör det för att testen 

inte längre passar målet för undervisningen. Vi kan påminna oss om att DLS-testerna har 

utformats så att de ligger nära målen för kursplanen i svenska, men nu har både kursplan och 

betygsystem ändrats. Då måste kanske screeningtesterna följa med? Det är samtidigt inte alla 

screeningtest som hävdar att de mäter färdigheter som är aktuella för just svenskämnet. 

Tvärtom kan man argumentera för att screeningtester ska fånga upp elever som har problem 



 41 

med sin läs- och skrivutveckling. Den typen av svårigheter rör alla skolämnen och måste 

uppmärksammas som svårigheter att nå kunskapsmålen i vilket ämne som helst som ställer 

krav på elevernas läs- och skrivförmåga. 

 

5.2 Syftet med testerna 

Screeningtesterna har flera syften, men främst används de av skolorna för att snabbt 

identifiera elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det stämmer bra med hur testmanualerna 

beskriver syftet med en screening (Herrström, 2009; Johansson, 2004; Järpsten, 2002). 

Eleverna med låga resultat på screeningtesterna följs på olika sätt upp av lärarna eller den 

specialpedagogiska personalen. Några nämner samtal eller intervjuer med eleverna som ännu 

en pusselbit som hjälper dem att skapa sig en bild av eleven. Det följer rekommendationerna 

för ett screeningförfarande så som det beskrivs i manualen till LS Reviderad (Johansson, 

2004). Ibland leder uppföljningen till att fler tester eller hela utredningar görs, något som även 

det stämmer väl överens med screeningens syfte och i DJUR-maualen är tydligt uttalad som 

nästa fas i ett uppföljningsarbetet (Herrström, 2002).  Det är viktigt med rutiner för att det ska 

bli möjligt för eleverna att få stöd som hjälper dem i läsutvecklingen (Fredriksson & Taube, 

2012).  

 

Informanterna beskriver dock inte screeningtesterna som ett verktyg för att utveckla och 

utvärdera undervisningen på gruppnivå, vilket faktiskt lyfts fram som ett arbetssätt i 

manualerna (Herrström, 2009; Johansson, 2004; Järpsten, 2002). Utvärdering av 

undervisningen verkar alltså inte ske med screeningtesterna som utgångspunkt. Det är inte så 

märkligt om man betänker att informanterna inte heller påstår att deras undervisning i någon 

större omfattning påverkas av screeningtesternas resultat. Att läsförmågan går ner och att 

skillnaden mellan pojkar och flickor ökar (Skolverket, 2013) moviverar att hela grupper 

kartläggs och att undervisningen anpassas efter gruppens profil. Däremot skulle det behövas 

fler studier som utvärderade effekten av klassrumsinstaser, alltså insatser på gruppnivå, 

särskilt effekten över längre tid (SBU, 2014).  

 

Ännu ett syfte med screeningtesterna kan vara att hitta modeller för resursfördelning. 

Screeningtesternas resultat verkar inte påverka resursfördelningen på gruppnivå eller 

individnivå i någon större omfattning.  Informanter från en kommun berättar att testerna görs 

med motivet att fördela resurser inom kommunen vilket innebär att resursfördelningen 
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påverkas på organisationsnivå men informanterna hade ingen upplevelse av att resurserna 

kom till dem i klassrummen eller till eleverna på individnivå. Det som oftast lyftes fram av 

ämneslärarna, som något de gärna sett att screeningtesternas resultat kunde påverka, var 

klasstorleken. För att få mindre undervisningsgrupper räckte det dock inte med att många i 

klassen hade låga screeningresultat, det behövdes något mer, menade informanterna. Även här 

blir det tydligt att screeningtesterna inte fugerar som de i manualerna beskrivs kunna fungera, 

det vill säga ett instrument för att fördela resurser och utvärdera undervisningsinsatser 

(Herrström, 2009; Johansson, 2004; Järpsten, 2002). 

 

 

5.3 Språkutveckling är alla lärares ansvar 

Svensklärare tycker att de får allt ansvar för att jobba med elevernas språk men det finns 

uttalanden som också tyder på att de inte alltid släpper in andra lärare på områden som rör läs- 

och skrivutveckling. I manualen till DLS står det uttryckligen att det är ett screeningtest som 

prövar förmågorna som hör till kursen i svenska (Järpsten, 2002). DLS är ett test som använts 

länge i Sverige och kanske finns här en förklaring till att svenskämnet ses som det enda, eller i 

alla fall primära, ämnet som borde hantera screeningtesterna och resultaten av dem. Men är 

det verkligen specifikt för svenskämnet att jobba med läsförståelse när det ställs höga krav på 

elevernas läsförmåga i alla ämnen? Det stämmer inte med synen att ”alla lärare är 

språklärare” och ska jobba på ett språkutvecklande sätt. Specialpedagogens uttryckta önskan 

att koppla resultaten från screeningtesterna till ämnena så att alla lärare kan jobba med 

elevernas spårkutveckling är en intressant och förståelig önskan sedd i ljuset av 

specialpedagogens uppdrag att analysera svårigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå 

för att verksamheten ska kunna möta behoven hos alla elever.  

 

Tjernberg (2011) visade att ett framgångsrikt sätt att arbeta med elevers läs- och 

skrivutveckling är att lärarnas förhållningssätt präglas av en vilja att alla elever ska få lyckas, 

och de ser det som en utmaning att arbeta med elever som uppvisar problem. Det var enligt 

lärarna i Tjernbergs studie viktigt att elevernas läs- och skrivsvårigheter utreddes och det var 

värdefullt att ta hjälp av den specialpedagogiska kompetensen på skolan. Informanterna i 

föreliggande studie berättar samma sak, de anser att den specialpedagogiska resursen är 

ovärderlig men tyvärr menar en del av dem också att den är för liten och inte räcker till för 

alla elever.  
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5.4 Skolledarnas roll 

Det finns hos informanterna en upplevelse av att rektorerna inte är insatta i eller intresserade 

av screeningtesterna. Samtidigt verkar det inte finnas uttalade rutiner eller forum där 

skolledning och pedagogisk personal kan diskutera testerna, deras resultat och vilka 

implikationer de ger. Om resurserna ska fördelas utifrån något som specialpedagogisk 

personal och undervisande lärare inte ser att skolledningen eller huvudmannen intresserar sig 

för, kommer det att få konsekvenser. Det kan påverka personalens tillit till rektorerna som 

pedagogiska ledare och försämra förtroendet för hela testförfarandet. Rektorerna är dessutom 

de som har det yttersta ansvaret för att elever i behov av särskilt stöd får det som de behöver. 

Om screeningtesterna ska användas för att bedöma elevernas behov behöver rektorerna 

kunskap om testerna. Screeningtester kan sannolikt vara en bra informationskälla om 

elevernas förutsättningar och behov av stöd. Det förutsätter dock att alla som utifrån 

testresultaten ska bedöma elevernas förutsättningar och behov också är insatta i vad testen 

mäter och hur de bör hanteras. 

 

5.6 Sen upptäckt och elevers rätt till läskunnighet 

Många av informanterna berättar om elever vars läs- och skrivsvårigheter inte upptäcks förrän 

på gymnasiet och de beskriver det som något mycket negativt. En specialpedagog beskriver 

det som katastrofalt och lyfter fram att sen upptäckt innebär att elever fått misslyckas under 

lång tid. Det upplevdes som angeläget att förhindra fler misslyckanden och att genomföra 

screeningtest var ett sätt att hitta dessa elever. Det är katastrofalt för en elev att inte få sina läs- 

och skrivsvårigheter uppmärksammade och inte få något stöd i att hantera eller avhjälpa 

svårigheterna. Vi vet att tidig upptäckt gör stor skillnad och att effekten av svårigheterna 

sträcker sig inte bara genom skolåren, utan påverkar även senare i livet (EU High Group of 

Experts on Literacy, 2012; Lawrence & Carter, 1999). 

 

Specialläraren berättar att personalen på hennes skola jobbar ”som om” med en del elever, 

med det menar hon att de på hennes skola jobbar som om eleven hade ett diagnostiserbart 

problem. Detta kan förklaras av att skolan enligt lag inte kan kräva att en elev genomgår en 

utredning eller har en diagnos för att vara berättigad till stödinsatser. För skolan gäller att 

varje elev som bedöms vara i behov av stöd också ska få det (Skollag 2010:800). 
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Läskunnighet kan betraktas ur ett rättighetsperspektiv (EU High Level Group of Experts on 

Literacy, 2012). Om man ser på läskunnighet som en förutsättning för lärande och utbildning, 

som i sig är en rätt elever i ett skolsystem har, blir det tydligt att man inte nog kan betona dess 

roll. Det blir också tydligt vilket svek det blir då skolsystemet misslyckas med att ge elever en 

tillräckligt bra läs- och skrivutveckling. Att se till att alla elever uppnår en god läsförmåga är 

det viktigaste skolan kan göra. Med tanke på vad vi vet om de negativa effekterna av läs- och 

skrivsvårigheter och vilken stor del av människors liv som påverkas av förmågan att förstå 

olika typer av texter, borde detta vara alla skolors främsta fokus. 

6 Förslag till fortsatt forskning 

Screening av elever med ett annat förstaspråk än svenska, i mina data och i litteraturen 

omnämnda som exempelvis invandrarelever, är ett tema som jag valt att inte ta upp i detta 

arbete då det är ett komplext och omfattande område. Det är dock ett område som förtjänar sin 

egen analys och som därför skulle kunna utgöra ett intressant fokus för vidare forskning.  

 

Informanterna efterfrågade moderna och gärna datoriserade test. Det går i linje med det 

rapporterna från SBU (2014) och EU High Level Group of Experts (2012) visade. Det behövs 

mer forskning på såväl konventionella test som digitala test.  

 

De skolor jag besökte använder screeningtest som personalen förvisso inte är helt nöjda med 

men behåller för att ha något test. Det är dock långt ifrån alla gymnasieskolor som genomför 

screeningtester på sina elever och det vore intressant att undersöka, och mycket värdefullt att 

få kunskap om, vilka arbetssätt de skolorna har för att upptäcka elever som har läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Frågan om hur alla lärare ska bli engagerade i elevernas språkliga utveckling är av stor vikt 

eftersom såväl hela skolan som hela samhället ställer höga krav på elevernas läs- och 

skrivfärdigheter. Här måste alla lärare möta upp elevernas behov av språklig utveckling och 

ha ett språkutvecklande arbetssätt oavsett ämne. Hur detta ska ske, eller bäst görs, behöver 

undersökas. Läslyftet, ett treårigt projekt som ordnas av Skolverket, kommer att starta under 

hösten 2015 för grundskollärare och ett år senare för gymnasielärare. Det vänder sig till alla 

lärare oavsett ämne och syftar till att öka elevers läsförståelse samt skrivförmåga genom att 

stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Arbetet med och resultaten av det borde bli 

ett intressant område för forskning om framgångsrika arbetssätt som främjar elevers läs- och 
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skrivutveckling i alla skolans ämnen.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
Jag heter Gabriella Westerberg, jag läser min sista termin på specialpedagogprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under denna sista termin arbetar jag med mitt examensarbete. Genom 

kontakt med din skolas/kommuns specialpedagog eller speciallärare har jag fått hjälp att söka 

upp lärare som kan passa som informanter för min studie. Därför skriver jag till dig och 

hoppas att du vill medverka.  

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieskolor som genomför screeningtest för att 

kartlägga elevernas läs- och skrivförmåga, använder testernas resultat. Det finns 

dokumenterad kunskap om att gymnasieskolor använder sig av screeningtest, men endast lite 

kunskap om hur skolor använder resultaten av dessa tester. Jag kommer i mitt arbete att 

använda mig av intervjuer med specialpedagoger och/eller speciallärare samt fokusgrupper 

med ämneslärare. Det material jag samlar in kommer enbart att användas av mig, för mitt 

examensarbete. Alla lärare och skolor som deltar kommer att vara avidentifierade i min 

rapport.  

Som deltagare behöver du inte ha några andra kunskaper om screeningtest än dem du fått 

genom din yrkeserfarenhet, men det är önskvärt att du anser att du har någon kunskap att 

bidra med. Om jag hittar tillräckligt många som vill medverka kommer jag att besöka er skola 

för att genomföra intervjuer och fokusgrupper. Fokusgrupperna kommer att bestå av 4-5 

personer, varav alla från din skola. Det är svårt att avgöra hur lång tid dessa tar, men det är 

lämpligt att deltagarna har åtminstone en timme att ge av sin tid.  

Om du vill medverka behöver jag ditt svar via mejl senast (datum). För att jag ska veta att jag 

får den sammansättning jag strävar efter att ha i fokusgruppen behöver jag i ditt svar få veta 

vilket ämne du undervisar i samt om du har erfarenhet av att vara mentor. Det är möjligt att 

jag får svar från fler lärare än jag behöver, därför kommer jag att meddela dig om du blir en 

av deltagarna. Om du har frågor om min studie svarar jag gärna på dem via mejl. Min 

handledare på Linköpings universitet heter Ulla-Britt Persson. Du är välkommen att kontakta 

henne om du har frågor du önskar ställa till någon som är ansvarig för den här delen av min 

utbildning. 

 

Med vänliga hälsningar och förhoppning om att du vill dela med dig av din tid och kunskap. 

Gabriella Westerberg 

 

Mejladress: bella_westerberg@hotmail.com 

Mejladress till min handledare: ulla-britt.persson@liu.se 
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Bilaga 2 

  

Intervjuguide speciallärare/specialpedagog 

 

Vilket screeningmaterial använder ni på er skola? 

Vem har bestämt vilka tester som ska göras och på vilka grunder har dessa valts? 

Vem ansvarar för att testerna genomförs? 

När görs tester och sammanställning av resultaten? 

Hur kommuniceras resultaten och vilka tar del av dem? 

Hur följer ni upp resultaten? 
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Bilaga 3  

 

Diskussionspunkter för fokusgrupp 

 

Värdering av nyttan av resultaten för till exempel individ, grupp, resurser. 

Konsekvenser för undervisningen 

Möjlighet och hinder att använda resultaten i den pedagogiska praktiken 


