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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen av specialpedagogiskt arbete med att 

främja elevers läs- och skrivutveckling. För att lyckas bra i skolan och senare i livet är goda 

läs- och skrivfärdigheter en viktig och avgörande förutsättning. Ett av skolans viktigaste 

uppdrag är att lära barn dessa färdigheter. I uppdraget ingår även att tidigt upptäcka om barnet 

brister i sin läs- och skrivinlärning och riskerar att få svårigheter i sin inlärning. 

I denna studie har intervjuer använts som metod vilket är en kvalitativ ansats. Med hjälp av en 

intervjuguide intervjuades 12 speciallärare från 4 olika kommuner. I två av kommunerna finns 

en gemensam kommunal screeningplan och i de två andra kommunerna finns det inte någon 

sådan. Vår studie inspireras av metodansatsen hermeneutik.  

Resultatet visar att informanterna anser att det är ett viktigt arbete att tidigt upptäcka och 

förebygga hinder i elevers läs- och skrivutveckling som det läggs mycket fokus och resurser 

på. Vi har i vår studie sett att en kommunal screeningplan påverkar lärarnas arbete. De 

upplever att planen skapar likvärdighet i kommunen. I de kommuner där gemensamma 

screeningplaner inte finns fanns en positiv inställning till tanken på att ha en sådan.  

Slutsatsen vi drar, utifrån studiens resultat, är att lärarna anser att de upptäcker eleverna tidigt 

och har bra verktyg till uppföljning. Vidare framgår det att en kommunal screeningplan är ett 

bra verktyg i det förebyggande och upptäckande arbetet. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: förebyggande arbete, kommunal screeningplan, läs- och skrivsvårigheter, 

speciallärare, tidiga insatser. 

 

 

 

                                                           
1 De lärare vi har träffat har olika specialpedagogisk kompetens och utbildningsbakgrund och vi väljer att i 
denna studie benämna dem som speciallärare. Detta gäller genomgående i studien. 
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Inledning 

För att elever ska lyckas bra i skolan och senare i livet är goda läs- och skrivfärdigheter en 

viktig och avgörande förutsättning. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära barn dessa 

färdigheter. I uppdraget ingår även att tidigt upptäcka om barnet möter hinder i sin läs- och 

skrivutveckling och riskerar att få svårigheter i sin inlärning. Att tidigt upptäcka hinder och 

sätta in insatser och åtgärder för att undanröja dessa hinder kan hjälpa barnet att nå 

kunskapskraven och högre måluppfyllelse. Det kan samtidigt hjälpa barnet till bättre 

självkänsla och självförtroende genom att undvika misslyckande. 

Hur speciallärare2 och lärare gör för att upptäcka dessa hinder och svårigheter skiljer sig och 

beror på olika faktorer. Bjar (2011) påpekar att betydelsen av att kartlägga elevers läs-och 

skrivkompetenser kan inte nog betonas, men att möjligheterna, valen och variationer på 

tillvägagångssätt är många. 

Under vår tid på speciallärarutbildningen har vi uppmärksammats på att arbetet kan se mycket 

olika ut i olika kommuner och skolor. Vi är intresserade av att veta hur speciallärare beskriver 

sitt arbete med att tidigt upptäcka och undanröja hinder i elevers läs-och skrivutveckling.  

Det finns kommuner som har en gemensam screeningplan där det står vad skolorna ska göra 

för screening, under vilken period och i vilka årskurser. Detta kan underlätta arbetet med att 

tidigt upptäcka elevers svårigheter och sätta in tidiga insatser. Hur gör man i de kommuner 

där det inte finns en gemensam screeningplan? Hur arbetar de för att upptäcka tidigt och sätta 

in tidiga insatser? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med gemensamma 

screeningplaner? Blir speciallärarnas beskrivningar av sitt arbete olika om de arbetar där det 

finns en kommunal screeningplan än de som inte har någon? 

Finns ett behov av att ha en gemensam plan? Mycket arbete i skolan sker gemensamt och 

även bedömning av olika slag. Kan en ojämlikhet uppstå eftersom vi arbetar så olika på 

skolorna? 

Vi har i vår studie valt att använd uttrycken läs- och skrivinlärning och läs- och 

skrivsvårigheter som enhetliga begrepp då vi anser att läs- och skrivutvecklingen följs åt. 

                                                           
2 De lärare vi har träffat har olika specialpedagogisk kompetens och utbildningsbakgrund och vi väljer att i 
denna studie benämna dem som speciallärare. Detta gäller genomgående i studien. 
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Bakgrund 
Det här avsnittet är en kunskapsöversikt med litteratur, forskning och teorier kring läs- och 

skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter och hur dessa kan förebyggas och upptäckas.3 

Skolans uppdrag och styrdokument 

 
Undervisning i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 

för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjligheter att 

utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. (Skolverket, 2011, s.222) 

I Läroplan för grundskolan, Lgr 11, (Skolverket, 2011) står det att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. 

I skollagen, kapitel 3, paragraf 5 (2014:456) och 8 (2015:246), finns att läsa att om en elev 

inte kommer att nå kunskapskraven så ska eleven ges stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Om de trots det stöd som ges ändå inte befaras att nå 

kunskapsmålen så ska en anmälan ske till rektor som har i uppgift att se till att elevers behov 

av särskilt stöd utreds och tillsättas om behovet anses.  

En profession som har till uppgift att ge elever extra stöd är speciallärare. För att erhålla en 

speciallärarexamen (SFS 2011:11) ska studenten; 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter 

- i olika lärmiljöer, 

visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever, 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där 

barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, 

och 

                                                           
3 Delar av det här arbetet har tidigare publicerats i PM på kursen Specialpedagogisk forskning i praktiken 7,5 
hp, SQA063, ht 2016. 
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– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

Lgr11, skollagen och examensreformen för speciallärare visar på ett uppdrag som lärare i 

olika kategorier är ålagda att göra, som ingår i professionen. Det är ett stort ansvar som lärare 

har för Sveriges elever att se till att de har förutsättningar att nå högre måluppfyllelse och 

upptäcka avvikelser i tid, vilket dessa styrdokument påvisar. 

Läsa- skriva- räkna- garantin 

Regeringen (2017) har som mål att alla elever ska få förutsättningar att lyckas i skolan. 

Förutsättningar att nå kunskapskraven kan vara att de får den tid de behöver med sina lärare, 

att undervisningen anpassas till elevens behov samt att stöd sätts in så snart det behövs. 

Därför har Regeringen infört statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller 

annan personal för att minska klasserna i lågstadiet och öka personaltätheten i förskolan samt 

ett riktmärke på barngruppsstorlek i förskolan. En läsa-skriva-räkna-garanti utreds med syftet 

att säkerställa att det stöd eller särskilda stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev 

från lågstadiet kan få med sig läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande 

matematikkunskaper (www.regeringen.se). 

Syftet med garantin är att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklass 

och genomföra det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och 3. Alla elever i behov av stöd 

ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läsutveckling samt att det är personal med 

specialpedagogisk kompetens som deltar i analys, planering och uppföljning av 

stödåtgärderna kring elever i behov av stöd. Målet är att eleverna har nått kunskapskraven i 

svenska när de lämnar årskurs 3 i grundskolan. Detta är inte en garanti för att alla elever 

verkligen lär sig att läsa utan kan tolkas som en åtgärdsgaranti att åtgärder ska sättas in så 

tidigt som möjligt för de elever som behöver stöd i sin utveckling (SOU 2016:59).  

Hur läsa-, skriva- och räkna garantin används ser väldigt olika ut i Sveriges kommuner då det 

är upp till varje kommun att bestämma hur genomförandet ska ske. 

Läsutveckling och läsförståelse 

Läsning är en komplex aktivitet där många delar måste fungera. I huvudsak består läsningen 

av avkodning och förståelse. Gough och Tunmer (1986) menar att det finns stora belägg för 

att avkodning och förståelse är separata delar i läsning. De har utvecklat förklaringsmodellen 

The Simple View of Reading som innebär att L=AxF, alltså läsning (L) är avkodning (A) och 
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Förståelse (F). Det man avkodar måste man också förstå för att kunna kalla det för läsning. 

Modellen är upplagd som en multiplikation och det innebär att om ena faktorn är 0 så blir 

produkten 0. Det räcker alltså inte att bara kunna avkoda eller förstå språket för att man ska 

bli en läsare.  

 

Flera forskare har utökat formeln med ytterligare en viktig faktor som spelar in, motivation 

(M). Läsmotivationen är en mycket stor del av läsningen då motiverade läsare läser mer och 

blir därmed bättre på det, det uppstår en god cirkel. Avkodningen är den tekniska sidan av 

läsning medan förståelse är att tolka, dra slutsatser och knyta det lästa till sina egna 

erfarenheter. När man kan tyda grafem/ bokstäver och översätta dem till fonem/ språkljud så 

har man lyckats knäcka koden till avkodning. För att man ska bli en skicklig läsare måste 

avkodningen automatiseras. Uttrycket läsförståelse kan ha flera betydelser. Det kan vara den 

ordagranna förståelsen, att man förstår just det ordet man läst. Det kan också vara att hitta ett 

samband mellan det man läst och sina erfarenheter och tidigare kunskaper. Under de tidiga 

skolåren är avkodningen speciellt viktig för att senare övergå till förståelse som den viktigaste 

färdigheten. (Alatalo, 2016; Carlström, 2010; Frank & Herrlin, 2016; Wolf, 2009) 

 

Kamhi och Catts (2012) menar att det råder stor enighet om att läsning är en språkbaserad 

färdighet. Författarna redogör för de fem parametrar de anser kan definiera språk.  

1. Fonologi, att kunna identifiera och urskilja språkets olika ljud. Att förstå vilka regler som 

gäller för vissa ljud i olika språk.  

2. Semantik, att förstå betydelsen av olika ord och ordkombinationer.  

3. Morfologi, att förstå ordens struktur, former och bildningar. Hur vissa grammatiska 

morfem kan förändra betydelsen.  

4. Syntax, hur man sätter ihop ord till meningsfulla sammanhang, meningsbyggnad, ordföljd 

och hur vilken relation vissa ord har till varandra.   

5. Pragmatik, hur man använder och tolkar språket beroende på sammanhang. Att förstå regler 

för samtal och olika sammanhang, t.ex. att lyssna eller vänta på sin tur.  

Enligt Miniscalco (2011) utvecklar barn normalt sitt talade språk mellan 0-4 års ålder. 

Språkutvecklingen sker i samspel mellan barn och vuxen. Detta kallas för ett dynamiskt 

synsätt. Om barnets biologiska förutsättningar är begränsade eller om interaktionen med 

omvärlden är hämmad så följer språkutvecklingen troligen inte den typiska utvecklingen. 

Någon gång mellan 10 och 18 månader börjar de flesta barn säga sina första talade ord. 
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Vidare menar hon att ordförrådet ökar snabbt och vid 3 års ålder har barnet ett ordförråd på 

runt 1000 ord, då använder barnet även ganska avancerade fonem, språkljud, även om vissa 

kan vara svåra. Vid 4 års ålder är oftast barnets fonologiska utveckling färdig. Vid 5-6 års 

ålder har de flesta barn också utvecklat en språklig medvetenhet, vilket innebär att de kan 

skifta från vad som sägs, språkligt innehåll, till hur det sägs, språklig form.  

Olofsson (2009) skriver att fonologisk medvetenhet är en mycket viktigt faktor för att klara av 

läsinlärningen. Mätningar av den fonologiska medvetenheten kan användas för att förutsäga 

framgång i läsutveckling. För att läsutvecklingen ska fungera bra gäller det att barn kan känna 

igen ljud, stavelser och rim i det aktuella språket. 

Många teorier inom läsutveckling menar att utvecklingen sker i tre stadier (Fouganthine, 

2012; Kamhi & Catts, 2012). De stadier man brukar använda är logografisk läsning, alfabetisk 

läsning och ortografisk läsning. Logografisk läsning innebär att barnet känner igen ordet som 

en bild, de använder sig inte av den fonetiska läsningen. De lär sig känna igen bilden av sitt 

eget namn, vissa vanliga ord eller logotyper till företag. Det här stadiet kan vara en hjälp till 

fortsatt läsning genom att de känner igen ord och kan utifrån dessa se bokstäver och känna 

igen ljud. Nästa stadium, det alfabetiska, är ett avgörande steg. Här lär man sig förstå den 

alfabetiska principen, att vissa tecken representerar vissa ljud. Har man svårt att ta till sig 

detta kan det försvåra läsprocessen och förmågan att stava. I det ortografiska stadiet har man 

börjat känna igen vissa mönster och ordkombinationer. Man behöver inte läsa ut alla ord utan 

har vissa bokstavssekvenser lagrade i minnet. Det är när man kommit till detta stadium som 

man får upp läsflytet. Fler och mer avancerade sekvenser lagras och läsningen går snabbare. 

Enligt Fouganthine (2012) finns det kritik mot dessa stadieteorier för att de fokuserar mest på 

vad man måste kunna i varje stadium, och inte vad som skulle kunna göra eleven till en bättre 

läsare. Även Kamhi och Catts (2012) framför viss kritik som bland annat går ut på att 

stadierna är relativt statiska och tar därmed inte hänsyn till individuella olikheter. 

Ytterligare en teori inom läsutvecklingen är dual-route-teorin (Fouganthine, 2012). Den går ut 

på att läsinlärningen sker utmed två separata och oberoende vägar, den direkta vägen och den 

indirekta vägen. Den direkta vägen är den ortografiska. När man tittat på ordet letar hjärnan 

efter om det man ser finns lagrat i det mentala lexikonet. Om hjärnan inte hittar någon 

matchning så måste den indirekta vägen användas, den fonologiska. Då måste man alltså ljuda 

ut ordet. Dessa två vägar utvecklas parallellt. 
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Bråten (2013) menar att kunskap om stavning har stor betydelse för hur ordavkodningen 

fungerar. För att stava ord måste eleven noga lägga märke till att alla elementen i ordet 

kommer i rätt ordningsföljd och detta har i sin tur god inverkan på ordavkodningen. 

Enligt Bruce (2014) gynnas stavningen av att läsa mycket. Ju mer man sett ett ord desto 

sannolikare är att man lär sig stavningen av det. 

Om en elev har god medvetenhet inom de fyra språkliga blocken, fonologi, ortografi, 

morfologi och semantik så finns goda förutsättningar att stava och läsa nya ord rätt. Man lär 

sig t.ex. att känna igen ortografiska mönster som man kan använda när man möter nya ord. 

Om en elev har svårt för stavning kan de vara viktigt att reda ut i vilket/ vilka av de språkliga 

blocken svårigheten ligger (Apel, Masterson & Brimo, 2012). 

Fouganthine (2012) lyfter fram att ett av resultaten i hennes forskning innebär att de 

ingångsvärden elever har vid skolstart när det gäller avkodning visar vilka förutsättningar de 

har för läs- och skrivutveckling. De som vid skolstart bedömdes som svaga läsare behöll den 

positionen. Hon menar att det visar på betydelsen av att tidigt (hemma och i förskolan) arbeta 

med språkligt uppbyggnadsarbete. Fischbein (2014) skriver också hur viktigt det är med tidig 

träning i fonologisk medvetenhet eftersom det ger goda effekter hos barn som är i riskzonen 

att hamna efter sina kamrater i utvecklingen. Här kommer Samuelsson (2012) med intressanta 

resultat från sin omfattande tvillingstudie som han presenterade på Vetenskapsrådets 

konferens i Stockholm. Han menar att det inte går att screena förskolebarn för att se vilka som 

kommer att få läs- och skrivsvårigheter. Enligt Samuelsson går det först att avgöra efter att 

den formella läs- och skrivinlärningen har startat. Detta motsäger ju i och för sig inte att tidigt 

börja med träning av fonologisk medvetenhet innan lästräningen börjat i skolan.   

Persson (2016) menar att det är ett stort antal faktorer som måste vara uppfyllda för att 

läsprocessen ska fungera bra. Förutom att de biologiska funktionerna som hörsel och syn 

fungerar så behöver flera kognitiva och metakognitiva funktioner fungera. Till de kognitiva 

funktionerna hör perception (visuell och auditiv), koncentrationsförmåga, minne och 

hantering av kunskaper. Till de metakognitiva funktionerna hör språklig medvetenhet, 

textmedvetenhet, självmedvetenhet och självkontroll. 

Hatties (2009) studie visar att lärarkompetensen är den mest betydelsefulla faktorn för att 

säkerställa framgångsrik läspedagogik. 

Målet med läsning är enligt Alatalo (2016) att förstå det lästa och att få ut ett innehåll av det 

lästa. Bråten (2013) menar att läsförståelse är att utvinna och skapa mening genom att 
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genomsöka och samspela med den skrivna texten. Det är en komplex process där det är viktigt 

att lärare väl känner till de olika komponenterna som ingår i läsförståelse. Han nämner även 

två synsätt gällande läsförstsåelse. Den ena är bottom-up-perspektivet där läsförståelse avgörs 

om ordavkodningen är bra och det andra synsättet är top-down-perspektivet där andra faktorer 

spelar in som kunskap om textens innehåll och struktur. För att läsaren ska tillägna sig texten 

och få en förståelse för innehållet så använder läsaren olika slags läsförståelsestrategier. 

Bråten menar vidare att goda förkunskaper, djupa förståelsestrategier och elevens egen 

motivation bidrar till en bra läsförståelse. 

Att ha läsflyt är en viktig komponent för att ha god läsförmåga. Med läsflyt menas att läsaren 

läser med bra hastighet, har bra ordigenkänning och läser med ett bra prosodimönster. 

Läsflytet kan övas med olika metoder och en av dem är ledd högläsning (Alatalo, 2016). 

Persson (2016) menar att hela idén med att kunna läsa är självklart att förstå innehållet då 

texten har budskap att förmedla. Då eleven har läsförståelsesvårigheter ligger ofta 

svårigheterna i minnet, begränsat ordförråd, brister i avkodningsförmågan, dålig hörförståelse, 

svårigheter att koppla till egna erfarenheter eller låg motivation. Hon skriver att 

läsförståelsesvårigheter påverkar hur eleverna lyckas i skolan. Det gäller att tidigt identifiera 

dessa elever och sätta in stödåtgärder för att undvika att eleverna misslyckas. 

Enlig Pressley (2000) kräver läsförståelse medvetenhet och en strukturerad undervisning. Det 

är en process som sker under lång tid och att eleverna läser mycket är viktigt då de skapar ett 

läsflyt och samtidigt bygger upp sitt inre ordlexikon. Han menar att läsaren ska vara aktiv och 

använda sig av olika läsförståelsestrategier för att förstå olika texter. Riechenberg och 

Lundberg (2011) lyfter vikten av att kunna läsa och förstå faktatexter och de menar att läraren 

kan som levande modell visa på hur eleverna kan gå tillväga. 

Tjernberg (2013) menar att problem med läsförståelse uppkommer tidigt och konsekvenser 

uppkommer genom hela skoltiden och i alla ämnen, och att det går att utveckla läsförståelse 

med pedagogik som är beprövad och systematisk. 

De barn som tycker om att läsa och vill läsa utvecklar sitt läsande och förståelse under hela 

tiden vilket gör att de vill läsa mer och mer. De barn som inte har ett utvecklat läsintresse, 

läser sakta och utan njutning har inte samma utveckling utan upplever det jobbigt att läsa. 

Dessa barn undviker att läsa, de undviker det som är jobbigt. De drabbas av en negativ spiral 

som innebär att negativa upplevelser förstärker varandra. Stanovich (1986) kallar detta för 

Matteuseffekten. Detta gör att dessa barn inte utvecklas till att bli bra läsare då de inte 
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tillgodogör sig kunskap och förståelse då de undviker det som är svårt och jobbigt. De barn 

som undviker blir ofta de eleverna i skolan med läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever måste 

hjälpas tidigt till att väcka läsintresse. Enligt SOU 2016:59, regeringens betänkande av 

utredning om en läsa-skriva-räka-garanti, så kan också uteblivet stöd bidra till 

Matteuseffekten. 

Läs- och skrivsvårigheter 

Alatalo (2011) menar att läs-och skrivsvårigheter innebär att ha någon slags svårighet i läs- 

och skrivprocessen. Fouganthine (2012) skriver att begreppet används som ett 

samlingsbegrepp för alla individer som av någon anledning stöter på problem vid läsning och 

skrivning. Världshälsoorganisationen har i sin klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 

definierat detta begrepp vilket ingår i huvuddiagnosgruppen F81 ”Specifika 

utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter”. Hit räknas ”störningar där det normala 

mönstret för inhämtning av skolfärdigheter är störd från tidigt utvecklingsstadium”. 

Störningarna uppkommer inte enbart till följd av brister i utvecklingssystem, eller enbart på 

grund av psykisk utvecklingsstörning och orsakas inte av någon förvärvad hjärnskada eller 

hjärnsjukdom. Inom denna grupp finns diagnoserna specifik lässvårighet och specifik 

stavningssvårighet (Rydelius, 2011, s.356).  

Generella läs- och skrivsvårigheter kan hänga samman med allmänna inlärningssvårigheter 

beroende av fysiska, intellektuella, emotionella eller sociala svårigheter, eller ha en 

kombination av dessa. De kan även ha pedagogiska orsaker som frånvaro från skolan, byten 

av skola med byten av lärare och lärares metodik, byten av klasskamrater eller andra 

störningar i skolgången. Brist på en strukturerad genomtänkt metodik med en alltför tidig start 

och ett alltför snabbt tempo vid läs- och skrivinlärning kan vara orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter (Druid Glentow, 2006).  

När omgivningen inte förmår att möta de individuella sårbarheterna kan läs- och 

skrivsvårigheter uppstå menar Fischbein (2014). Vidare påstår hon att på grund av brister i 

lärarutbildningen kan det hända att lärare som ansvarar för elevers tidiga läsinlärning inte vet 

hur de ska ta reda på var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Många lärare saknar också 

kunskap om vilka åtgärder som bör sättas in. Andra riskfaktorer kan vara att elevens 

svårigheter upptäcks för sent och att svårigheterna till slut blir oöverstigliga eller att eleven får 

känslan av att bli utpekad och behandlad som annorlunda. 
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Frisk (2011) skriver att läs- och skrivsvårigheter kan uppstå i miljöer där främmande språk 

talas eller i en fattig språkmiljö där barnet inte fått lära det språk som skall läsas och skrivas i 

skolan och där kan invandrarbarn nämnas. Hyltenstam (2014) säger att läs- och 

skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever är svårbedömda. Detta eftersom det saknas effektiva 

metoder att avgöra om svårigheterna ligger i elevens behärskning av det språk som läsandet 

och skrivandet sker på, eller om det mer specifikt handlar om det skrivna språket och är av 

dyslektisk natur.  

Enligt Runström Nilsson (2015) kan elevers svårigheter i skolan ses från två håll. Det första är 

att sätta individens egenskaper i fokus där man menar att orsakerna till svårigheterna söks hos 

eleven genom diagnoser som ADHD eller dyslexi. Bristerna söks hos eleven, stödet ges av 

speciellt utbildade och målet är att rätta till elevens brist. Det andra är att elevens svårigheter 

betraktas i relation till omgivningen. Det är mötet mellan elevens förutsättningar och skolans 

miljö som skapar svårigheterna. Eleven får stöd inom den ordinarie undervisningen och fokus 

finns på att individualisera undervisningsinnehållet. 

Orsakerna till läs- och skrivinlärningssvårigheter kan vara sensoriska/ emotionella/ 

neurologiska, brister i undervisningen, intelligens, språkliga problem och underpresterande. 

Dessa kan bero på yttre och inre orsaker. De yttre orsakerna kan vara att tidiga litterära 

erfarenheter saknas. Barnet har inte introducerats till språket och dess uppbyggnad och har 

därför inte erfarenheter med sig när de börjar i skola, det saknas förmåga att veta hur man 

läser. De inre orsakerna kan vara genetiska, ofta är svårigheterna ärftliga vilket forskning 

kring dyslexi visar. Det kan också vara så att barnet tar efter ett beteende (miljö) Andra inre 

orsaker kan vara neurologiska, visuella, auditiva eller språkliga t.ex. sen språk- och 

talutveckling eller språkstörning. Även motivation, minne, koncentration och uppmärksamhet 

är faktorer som kan påverka läs- och skrivförmågan (Carlström, 2011; Catts, Kamhi & Adlof, 

2012; FDB, 2014; Samuelsson, 2009). 

Vikten av att tidigt upptäcka och sätta in insatser 

Fouganthines (2012) forskning visar att tidiga insatser är viktiga och verkningsfulla. Att 

stimulera barns fonologiska medvetenhet i förskolan ger mycket positiva effekter. Avvikelser 

i språket i tidig ålder kan enligt henne tyda på kommande läs- och skrivsvårigheter.  

Fischbein (2014) skriver att en noggrann kontroll av barnets språkutveckling redan före 

skolstart, adekvata åtgärder för barn som riskerar att hamna i svårigheter, ett tydligt ledarskap 

med synlig struktur och stimulans för både elever och lärare är viktiga faktorer i dagens skola. 
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Hon nämner vidare att lärarens didaktiska kunskaper är absolut nödvändiga vid läsinlärning. 

Runström Nilsson (2015) menar att i skolor där respekten och acceptansen mot olikheter finns 

och där även tydliga rutiner för det elevvårdande arbetet har utarbetats så ökar möjligheterna 

till att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd och att de får rätt hjälp och stöd. 

Enligt en övertygande forskning så ger fonologiska övningar stor effekt på den fonologiska 

medvetenheten och den efterföljande läs- och skrivutvecklingen. Allra störst effekt ger 

övningen hos elever som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Herrlin & 

Frank, 2016). 

Gröver och Aukrust (2013) framhåller att det även är viktigt att uppmärksamma talspråket 

tidigt. Även om den fonologiska medvetenheten är mest väsentlig under den första läsningen 

så kan talspråksfärdigheter vara viktigare senare. Man har sett ett samband att barn som i 

förskoleåldern har ett välutvecklat talspråk med stor sannolikhet läser med god förståelse. 

En god anledning att sträva efter att tidigt upptäcka och förebygga hinder i läs- och 

skrivutvecklingen är hur svårigheterna kan påverka elevens självbild. Swalander (2009) 

menar att forskning de senaste åren har visat hur viktig en positiv självbild och 

självuppfattning är för goda studieresultat. Swalander redogör för hur självbilden kan delas in 

i olika domäner, som akademisk självbild och fysisk självbild. Vid läs- och skrivsvårigheter 

kan den akademiska självbilden påverkas negativt och drabba självförtroendet och 

studieresultat. 

Enligt Regeringen (2017) lägger tidiga insatser en stabil grund för framtiden. Att tidigt få med 

sig grundläggande kunskaper påverkar även arbetsron. Stödinsatser ska sättas in under de 

tidiga skolåren och att identifiera behovet ska ske tidigt (www.regeringen.se). 

Förebyggande arbete är viktigt, men vissa barn kommer ändå att behöva extra träning och 

stöd. Det kan vara svårt för läraren att upptäcka vilka. För att fånga upp dessa barn bör skolan 

eller förskolan göra screeningtester eller kartläggningar av alla. Med resultatens hjälp kan 

läraren planera och anpassa verksamheten så att alla barn utvecklas så långt det är möjligt 

(Lundberg & Herrlin, 2006). 

Torgesen (2007) framhäver att en – till en undervisning som sker intensivt är en viktig faktor 

för att läsinlärningen ska lyckas. Han menar vidare att effektiva insatser ska ske i 

läsinlärningsfasen och varnar för att ”vänta och se”. Den inställningen menar Heimdahl 

Mattson och Roll-Pettersson (2007) är ett tecken på okunskap om språket och dess processer. 



11 
 

Enligt Torgesen (2001) och Myrberg (2003) så är tidig kartläggning viktig och att det finns en 

noggrann övervakning av läsutvecklingen. Att börja träna redan i förskoleklass ger bästa 

effekten. 

Diagnostiskt arbetssätt 

Tjernberg (2013) menar att ett diagnostiskt arbetssätt bygger på att man uppmärksammar 

viktiga moment i den dagliga verksamheten. Pedagogen bör lägga märke till vad eleven kan, 

ännu inte kan och vad den behöver lära sig. Detta bör man enligt ovan nämnda forskare göra 

för att främja en god läs- och skrivutveckling. Vidare nämner Tjernberg att kommunikation 

och delaktighet är centralt. 

Bååth (2016) hävdar att läraren ofta har goda kunskaper kring sina elever och de bör lita på 

sin egen förmåga gällande att upptäcka och se elevernas behov, styrkor och svagheter. ”Ett 

diagnostiskt förhållningssätt med aktiva och nyfikna lärare som väljer strategier, material och 

användning av resurser utifrån vetande - kunskap erbjuder goda möjligheter till effektiv 

undervisning för alla elever” (s. 27). 

Kartläggning och utredning 

Att kartlägga elever är ett redskap för att samla information om och göra en analys av 

skolsituationen på ett strukturerat och tydligt sätt menar Runström Nilsson (2015). Med andra 

ord så är en kartläggning en utredning av hur elevens svårigheter visar sig i skolan, vad som 

orsakar svårigheterna och vilka åtgärder som ska sättas in. Hon menar att det viktiga är att 

skapa en så komplett bild av elevens skolsituation som bara är möjligt. Denna kartläggning 

ska alltid göras på skol-, grupp- och individnivå. Vid vissa tillfällen så kan denna kartläggning 

behöva kompletteras med information från skolhälsovården eller instanser utanför skolan som 

habiliteringen eller socialtjänst. 

Enligt en studie av Alatalo, Meier och Frank (2014) finns brister i överlämningar mellan 

förskola och förskoleklass. Viktig information som kan behövas för att kunna göra en god 

kartläggning kan utebli. De menar att brist på kommunikation och fungerande samverkan 

mellan förskolor och skolor har visat sig utgöra ett hinder för kontinuiteten. 

Hagtvet, Frost och Refsahl (2016) beskriver kartläggning som en process där kunskap om 

exempelvis läsning och skrivning ges. När undervisningen ska anpassas till den enskilde 

eleven är en systematisk kartläggning av individuella förutsättningar och behov nödvändig. 

Att använda bra verktyg menar de, är väldigt viktigt eftersom det gör det möjligt att bedöma 

väsentliga färdighetsområden på faktiska, korrekta och motiverande sätt. Det man bör ta i 
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beaktande är att testresultatet gäller utifrån de förutsättningar som ges vid testtillfället och inte 

generellt. 

En pedagogisk kartläggning kan även kallas för dynamisk kartläggning menar Hagtvet et al. 

(2016) då den är samspelsorienterad och ska ge indikationer på hur mycket hjälp och vilken 

typ av hjälp eleven har nytta av. Den dynamiska kartläggningen kan ses både som 

åtgärdsorienterad diagnostisering och utprovande undervisning. Kartläggningen är 

tidskrävande då den är mer omfattande än den systematiska kartläggningen. Runström 

Nilsson (2015) skriver också att en pedagogisk kartläggning ska göras när skolan under en 

längre tid arbetar med extra anpassningar och eleven ändå inte har utvecklats i riktning mot de 

kunskapsmål eller kunskapskrav som minst ska uppnås. Kartläggningen kan användas för att 

analysera en enskild elevs skolsituation, utgöra förarbetet till ett åtgärdsprogram eller vara 

underlag inför en elevvårdskonferens. Om en elev ska utredas vidare för eventuell diagnos är 

kartläggningen av stor vikt. Detta gäller också om en elev är i behov av en annan skolform 

menar hon. En pedagogisk kartläggning är ett bra underlag i diskussioner kring hur skolan 

använder sin personal och var resurserna ska finnas. Hagtvet et al. (2016) skriver även om 

kartläggning av lärandemiljö och kartläggning av socioemotionellt fungerande som 

komplement till kartläggning av elevernas läsning och skrivning för att få en helhetsbild av 

eleven i skolan. En pedagogisk utredning menar Carlström (2011), kompletteras oftast med 

andra utredningar. Detta är exempelvis en psykologisk utredning, språkutredning och kan 

även vara utredningar av ögon, hörsel och motorik. 

Vad är screening? 

Screening är en engelsk term för gallring. Med det menas att man vill urskilja en grupp eller 

individer för närmare undersökning eller forskning (Druid Glentow, 2006).  

Lundberg och Herrlin (2006) beskriver hur man kan använda test som administreras objektivt 

på gruppnivå. Dessa test ger pedagogerna en bild av hela klassen men även den enskilda 

elevens färdigheter. Det kan ses som ett pedagogiskt verktyg för utvärdering av den 

undervisning som bedrivs har en önskad effekt. Detta arbete kan ligga till grund för planering 

av undervisning. Författarna ger exempel på tester som är standardiserade och normerade att 

använda i screeningen. Det är viktigt att fånga upp elever med svag läsförmåga för att kunna 

sätta in tidiga insatser. Runström Nilsson (2015) skriver att screening är en del i en 

pedagogisk kartläggning, individnivån, där elevens utveckling och måluppfyllelse kartläggs. 

Enligt Wolff (2010) så är syftet med screening att identifiera elever i riskzonen för dyslexi 
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genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för 

läs- och skrivsvårigheter. Även Järpsten och Taube (2013) anser att screening är en snabb och 

reliabel information om vilka elever som särskilt bör uppmärksammas och följas i sin läs- och 

skrivutveckling 

Screeningtester som mäter läsning och skrivning 

Carlström (2011) skriver att det finns tester som används på gruppnivå och så finns tester som 

används på individnivå. Att använda olika screeningtester hjälper läraren att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter och kunna anpassa undervisningen så att eleven når högre måluppfyllelse. Ju 

tidigare man upptäcker desto snabbare kan åtgärder sättas in.  

Bjar (2011) menar att ett viktigt ställningstagande som speciallärare måste göra i de val av 

tester som väljs att använda, är om det ska vara kvantitativa eller kvalitativa metoder och 

mätinstrument. Kvantitativa test används ofta då det finns ett behov att testa stora grupper. De 

tester som används då är standardiserade och normerade vilket betyder att de vid framtagandet 

är testade på stora grupper av individer så att kommande tester kan mätas mot dessa. Dessa 

test används även i samband med läs- och skrivutredningar då man vill bevisa en elevs 

faktiska prestationer som argument för riktade specialpedagogiska insatser och 

kompensatoriska stöd. Utmärkande för dessa metoder är att de anses vara objektiva, mätbara 

och generella. Kvalitativa kartläggningsmetoder används då man vill utröna en elevs specifika 

förmåga kring många eller enstaka skriftspråkliga kompetenser. De är även inriktade på det 

som eleven inte kan. Kvalitativa metoder anses vara pedagogiska, subjektiva, specifika och 

nyskapande.  

I dessa sammanhang kan vi använda begreppen summativ och formativ utvärdering. Den 

summativa utvärderingen är kvantitativa mätningar med poäng (Nationella prov) och görs i 

efterhand, medan den formativa utvärderingen lyfter fram lärarens komplexitet och följer 

elevens utveckling och utgör underlag för reflektion (Bjar, 2011). Lundahl (2012) skriver att 

formativa bedömningar används för att påverka och forma lärandeprocessen medan den 

summativa bedömningen är en form av utvärdering i efterhand. Dessa två bedömningar kan 

komplettera varandra. 

Carlström (2011) menar att efter ett screeningtest ska elever med låga resultat 

uppmärksammas. Den individuella kartläggningen ska syfta till en fördjupad information om 

enskilda elevers färdigheter. Självklart ska kartläggningen kopplas till åtgärder. Alla elever 

ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) men en utredning ska även kunna utmynna i ett 
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åtgärdsprogram. Detta program ska utgå från en helhetsbild av elevens skolsituation och 

speciella behov. Hon nämner några exempel på tester som används på gruppnivå och på 

individnivå (bilaga 1). 

Normerade och icke normerade test 

Grigorenko (2009) använder uttrycket DT/A - Dynamic Testing and Assessment (dynamisk 

testning och utvärdering) vilket kan liknas med icke normerade test. Dess syfte är att sortera 

ut och placera utsatta elever i utbildningssyfte och se deras inlärningspotential. Man kan 

använda sig av olika bedömningsmatriser och lägga upp sin undervisning utefter resultaten. 

Den andra sidan är RTI - Response to Intervention (interventionssvar) som då kan liknas med 

de normerade testerna. Här vill man uppnå åldersadekvat standard där olika screeningmaterial 

används, där utvecklingen noggrant övervakas. Elever med låga resultat får en riktad insats 

under en period i exempelvis lästräning. Det krävs flera tester för att komma fram till ett 

resultat kring eleven. Hur eleven svarar mot intervention blir en del av kartläggningen och det 

fortsatta arbetet. 

Wedin (2010) menar på att de normerade testen används för att bedöma elevers brister och 

avgöra vilka elever som behöver specialundervisning eller stöd. I dessa tester mäts 

exempelvis läsning i sin mest begränsade betydelse, som olika specifika beståndsdelar som 

fonologiska aspekter och endast i viss utsträckning skrift som språk och kommunikation. De 

icke normerade testen används till att följa elevers skriftspråksutveckling och vara ett 

underlag för att planera undervisningen. Hon menar att de ger underlag för att hitta 

förutsättningar för att stödja elevernas utveckling och att visa på vägar att förändra 

undervisningen. 

Ett standardiserat test är ett test som genomförs likadant oavsett var och vem som utför testet. 

Reliabelt betyder att resultaten är tillförlitliga, att de är desamma vid upprepade tester och 

oberoende av vem som utför mätningen. Att testet är normerat betyder att testet har 

genomförts av många barn för att få fram ett genomsnittligt resultat och att resultatet är 

mätbart och bedöms utifrån kriterier och värderingar som är fastställda av testkonstruktören. 

(Svensson, 2011) 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) har sammanställt en rapport där de 

utvärderar tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. De menar att av de över 50 

olika tester som finns i Sverige för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter så finns inga som är 

vetenskapligt utvärderade. 
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Nationella prov och Skolverkets bedömningsstöd i svenska är exempel på icke normerade 

test. Syftena med de nationella proven i svenska i år 3 är enligt Skolverket (2009), att bidra till 

ökad måluppfyllelse, att förtydliga och konkretisera målen, att visa på elevernas starka och 

svaga sidor, att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och att ge underlag för analys. 

Provet avser att mäta elevernas läs- och skrivförmåga samt läsförståelse. De nationella 

proven, menar Herkner (2011), utgår från mätbara kunskapsmål men de är inte 

standardiserade eftersom det inte finns ett genomsnittligt resultat eller ett mätbart resultat. 

Proven används för att utvärdera undervisningen och se om eleverna har den kunskap som 

läroplanen påvisar. Lärarens kompetens, undervisningens upplägg, elevgrupp är några 

faktorer som kan påverka resultaten i de nationella proven.  

Lundahl (2012) lyfter provens likvärdighetsfrämjande funktion då man inte kan utgå från att 

eleverna blir likvärdigt förberedda. Om proven är hemliga har alla samma förutsättningar men 

då uppfattningen är att det är viktigare att eleverna ska vara väl förberedda än att resultaten är 

jämförbara mellan lärare och skolor. Proven ses som missvisande i betygsunderlag om elever 

inte ges optimala förutsättningar till att prestera sitt bästa. Herkner (2011) ställer sig frågan 

om de nationella proven i åk 3 räcker till för att fånga upp elever med svårigheter. Hon menar 

att det är många elever som är i behov av extra stöd i sin läs- och skrivundervisning som inte 

upptäcks med de nationella proven. Herkners resultat visar att det finns ett flertal elever som 

inte uppnått tillräcklig ordavkodningsnivå för åk 3 men ändå klarat det nationella proven. 

Syftet med bedömningsstödet i svenska är enligt SOU 2016:59 att stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning och betygssättning. Från och med 1 juli 2016 är bedömningsstödet 

obligatoriska för årskurs 1 i alla Sveriges skolor (Skolverket, 2016). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen av specialpedagogiskt arbete med att 

främja elevers läs- och skrivutveckling.  

Våra frågeställningar är: 

 Hur beskriver berörda speciallärare4 sitt arbete med att tidigt upptäcka och förebygga 

hinder i elevers läs- och skrivutveckling? 

 Hur kan en kommunal screeningplan påverka berörda speciallärares arbete?  

                                                           
4 De lärare vi har träffat har olika specialpedagogisk kompetens och utbildningsbakgrund och vi väljer att i 
denna studie benämna dem som speciallärare. Detta gäller genomgående i studien. 
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Metod 

Studien är baserad på forskningsintervjuer med halvstrukturerade intervjufrågor. I detta stycke 

beskriver vi hur vi har gått tillväga. 

Metodval 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som metod vilket är en kvalitativ 

ansats (Kvale & Brinkman, 2015). Syftet med en kvalitativ undersökning är enligt Hedin 

(2011) att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av det fenomen man vill 

belysa. Det är därför viktigt med ett någorlunda skiftande urval. Creswell (2013) menar att 

forskaren själv har en nyckelroll då denne ska samla in och tolka data. Det är då fördelaktigt 

om forskaren själv har kunskap och intresse om det man ämnar ta reda på i studien. Under 

forskningsprocessen granskar forskaren sig egen roll. Mason (2002) menar att forskaren 

strävar efter att förstå sin egen roll i processen, vilket framträder i en kvalitativ forskning. 

Intervjuer är enligt Kvale och Brinkman (2015) professionella samtal där kunskap utformas i 

samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. Det är ett utbyte av åsikter mellan personer 

om ett tema, ett gemensamt intresse. Det är därför viktigt att den som intervjuar har kunskap 

om ämnet för att kunna ställa andra frågor och följa upp intervjupersonens svar. Kvaliteten 

hos de data som produceras i en kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens 

färdigheter och kunskaper (s.85). 

Denna studies syfte är att fördjupa förståelsen för specialpedagogiskt arbetet med att främja 

elevers läs- och skrivutveckling och även att jämföra hur en eventuell kommunal 

screeningplan påverkar berörda speciallärare arbete. Därför inspireras vi av metodansatsen 

hermeneutik. Westlund (2015) menar att hermeneutik används när syftet är att få tillgång till 

informanternas egna uppfattningar om fenomen. Vi ämnade ta reda på hur speciallärare 

beskriver sitt arbete kring förebyggande arbete, att upptäcka läs- och skrivsvårigheter, hur de 

följer upp sitt arbete samt kommunala screeningplaners betydelse. Hermeneutik handlar om 

att tolka, men även att förstå och förmedla. 

Urval 

Vi valde ut fyra kommuner där vi ville intervjua speciallärare. Vi valde två kommuner som 

har en kommunal screeningplan som skolorna ska följa, dessa kallar vi kommun A och 

kommun B. De två andra kommunerna valdes för att de saknar en kommunal screeningplan, 

dessa kallar vi kommun C och kommun D. 
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Vi skickade mail till ett antal utvalda skolor i kommunerna med förfrågan att delta i vår 

studie. I informationsbrevet beskrevs tillvägagångssättet med intervjuer och att det skedde på 

helt frivillig basis. Det var ganska låg svarsfrekvens på vårt mail och några av svaren var att 

man inte hade tid att delta eller att man inte hade rätt kompetens. Slutligen valde vi tre 

informanter från varje kommun. 12 speciallärare från 4 olika kommuner blev våra 

informanter. Samtliga informanter var kvinnor.  Alla utom en var utbildade lärare/ 

förskollärare med lång erfarenhet från läraryrket. Samtliga har sedan vidareutbildat sig inom 

specialpedagogik på Speciallärarprogram, Specialpedagogprogram eller läst kurser i 

specialpedagogik. Vi väljer att presentera studiens informanter med utbildningsbakgrund för 

att visa på erfarenhet. Vi anser att det är av vikt för studien vilken erfarenhet våra informanter 

har. Inget av det vi redovisar kan avslöja identiteten. 

Kommun Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 

A Utbildad 

grundskollärare i 

svenska /SO, Arbetat 

som klasslärare sedan 

-91 på lågstadiet, 

Sedan 6 år tillbaka 

arbetar som 

speciallärare med 

inriktning läs- och 

skriv. 

Utbildad grundskollärare 

1-7 och tog examen -99, 

Färdig speciallärare 

sedan 1 år tillbaka men 

har arbetat ca 6 år med 

barn med särskilda 

behov. 

Utbildad barnskötare 

från gymnasiet, 

Studerat olika 

strökurser på högskolan 

bland annat 

specialpedagogik vilket 

har gett ett eget 

hopplock av 

specialpedagogisk 

utbildning, Har även en 

magisterexamen i 

specialpedagogik samt  

extra poäng på 

specialen. Har arbetat i 

10 år som 

specialpedagog. 

 

 

 

B (S1) Utbildad 

förskolelärare. Sedan 

12 år utbildad 

specialpedagog. Har 

även läst läs- och 

skrivinlärning, (S2) 

Utbildad 

förskolelärare. 

Vidareutbildade sig till 

ma/no-lärare. Färdig 

speciallärare sedan 

fyra år tillbaka. 

Utbildad förskolelärare. 

Flera olika 

vidareutbildningar 

genom åren. Blev 

specialpedagog för 20 år 

sedan via 

specialpedagogutbildning

en. 

Utbildad 1-7 lärare 

sv/so sedan -94 Har 

arbetat som klasslärare 

men även i liten grupp. 

Vidareutbildade sig till 

speciallärare och blev 

färdig 2010. Arbetar 

även som förstelärare 

på skolan. 
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C Utbildad 4-9 lärare 

sv/so och blev färdig -

00. Har en magister i 

specialpedagogik och 

arbetar nu som 

speciallärare/ 

specialpedagog och 

har gjort det i 5 år. 

Utbildad 1-7 lärare sv/so 

och idrott och blev färdig 

-98. Har läst in matte, 

no/teknik och 

specialpedagogik. Har en 

magister i 

specialpedagogik och 

arbetar nu som 

specialpedagog. 

Utbildad 1-7 lärare 

sv/so och engelska och 

blev färdig -97. Har 

många 

påbyggnadsutbildningar 

därav en tvåårig 

specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning 

Har ingen formell 

speciallärarutbildning 

men arbetar just nu som 

det. 

 

D Utbildad 1-7 lärare 

ma/no och idrott och 

blev färdig -95. Gick 

specialpedagog-

utbildning 2010 och 

började jobba som 

specialpedagog 2012. 

Utbildad lågstadielärare 

och blev färdig -76. 

Läste sedan 

specialpedagogik via 

SÄL-utbildning. Denna 

utbildning jämställdes 

som en specialpedagog-

utbildning. Har arbetat 

som 

speciallärare/specialpeda

gog i 10 år. 

Utbildad lågstadielärare 

och började arbeta i 

slutet på 70-talet. 

Utbildade sig till 

speciallärare och har 

arbetat som det i 3 år. 

 

 

Genomförande  

Vi kontaktade ett antal utvalda skolor i de kommuner vi valt ut. Kontakten togs först via mail 

där vi bifogade vårt missivbrev (bilaga 2). I de fall vi inte fick tag på tillräckligt antal 

informanter togs vidare kontakt via telefon. 

För att intervjuerna inte skulle bli för styrda utformade vi en intervjuguide (bilaga 3) med 

olika temaområden. Inom de olika temaområdena utformade vi forskningsfrågor med 

följdfrågor. Följdfrågorna var meningen som stöd om det var information som inte kom fram i 

lärarnas beskrivningar. Vi erbjöd informanterna att titta på frågorna innan intervjuerna om de 

ville förbereda sig. Vi tänker att det kunde ge en viss trygghet. Av våra 12 informanter var det 

8 som valde att förbereda sig inför intervjun genom att titta på frågorna.  

Vi delade upp intervjuerna och gjorde hälften var. Intervjuerna bokades in och vi åkte till de 

olika kommunerna för att utföra dem. Oftast höll vi till på informanternas arbetsplats. Den 

första intervjun gjorde vi tillsammans för att säkerställa att intervjuerna skulle utföras på så 

liknande sätt som möjligt. 
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Intervjuerna spelades in, vilket informanterna fått veta innan och godkänt. Nio intervjuer var 

mellan 20-30 minuter medan tre intervjuer var mellan 40-60 minuter. Vi försökte se till att 

våra forskningsfrågor kommit med i informanternas beskrivningar. Varje intervju avslutades 

med en fråga om det var något informanten ville tillägga som de ansåg vara av vikt för 

studien. 

Alla intervjuer transkriberades sedan med hjälp av inspelningarna och anteckningar. Eftersom 

kommunerna kodades som A, B, C och D så fick lärarna koderna 1A, 2A, 3A och så vidare. 

Vi transkriberade de intervjuer vi själva utfört. 

Materialet analyserades sedan och delades in i olika teman som bearbetas under resultatdelen. 

All analys, bearbetning och rapportskrivning har vi gjort tillsammans. 

Tillförlitlighet 

Thornberg och Fejes (2016) menar att hur trovärdigt och tillförlitligt ett resultat är beror på 

hur noggrann man varit under forskningsprocessen när det gäller datainsamling och analys. Vi 

har under arbetets gång ständigt påmint oss om detta och tänkt noga vid varje steg i processen. 

Eftersom vi är två personer med olika erfarenheter och olika förförståelse så kan det hända att 

våra tolkningar ibland blir olika. Det ser vi som en styrka att kunna diskutera och jämföra 

tolkningarna. Vi har hela tiden haft ett reflexivt förhållningssätt vilket Thornberg och Fejes 

framhåller som viktigt i kvalitativ forskning. Vi har reflekterat över vårt tillvägagångssätt, 

metodval och perspektiv och även hur vi på olika sätt påverkas av vår förförståelse, våra 

värderingar samt hur vi har influerat och influerats av informanterna i vår studie. Eftersom 

studiens ämne är något vi är väl insatt i så ökar enligt Kvale och Brinkman (2015) kvaliteten 

hos de data som produceras. 

Vid kvalitativa studier kan det finnas en risk att man generaliserar sitt resultat. Göransson och 

Nilholm (2009) kallar detta för smygrepresentativitet, att det verkar som att man i sitt resultat 

hänvisar till speciallärare i allmänhet, men det gäller egentligen bara just de speciallärare som 

varit med i studien. Det här har vi haft i åtanke och försökt vara noga med att framhålla att 

vårt resultat gäller endast uppfattningarna hos våra informanter. 

Etiska överväganden 

I vår studie har vi strävat efter att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2011) rekommenderar. Vi har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven gällande forskning.  
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Det första kravet är informationskravet. Där har vi informerat de speciallärare vi har intervjuat 

om studiens syfte och vad som förväntas av dem om de vill delta. Detta har vi gjort genom att 

skicka ut ett missivbrev (bilaga 2) till dem där de kunnat läsa om sin medverkan och godkänt 

den. Det andra kravet är samtyckeskravet där deltagarna har rätten att själva bestämma över 

sin medverkan. I missivbrevet så stod det att de skulle kontakta oss om intresse fanns att delta 

så därmed väljer de själva om de vill medverka eller inte. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet. I missivbrevet förtydligades det att samtliga intervjusvar kommer att 

behandlas helt konfidentiellt och anonymitet utlovades. Inga namn på vare sig personer, 

skolor eller städer används i transkriberingarna. Kvale och Brinkman (2011) skriver att de 

inspelade intervjuerna ska förvaras på en säker plats och när dessa ljudupptagningar inte 

behövs längre ska dessa raderas. Vi använde oss av våra mobiltelefoner att spela in 

intervjuerna för att sedan använda i transkriberingen och dessa kommer att raderas när studien 

är klar. Det sista kravet är nyttjandekravet. De data som vi har samlat in används endast i 

forskningsändamål. Om det förekommer känsligt material så förstörs detta direkt efter 

avslutad studie. 

Dataanalys 

Efter att intervjuerna genomförts så transkriberades de och kodades. Vi analyserade 

transkriberingarna med fokus på olikheter och likheter i de olika teman som intervjuguiden 

innehåller. Första steget var att skapa förståelse och få en helhetsbild av det insamlade 

materialet. Detta gjordes genom transkribering av intervjuerna och att läsa igenom dessa 

transkriberingar flera gånger. Steg två var att sortera ut det som hörde till intervjuguidens 

teman och det som var relevant för denna studie. De teman vi använde var bakgrund, 

förebyggande arbete, upptäcka läs- och skrivsvårigheter, uppföljning, screeningplaner och 

övrigt. Vi fokuserade på ett tema i taget och analyserade och tolkade transkriberingarna för att 

urskilja relevant information, vilket vi sedan sammanställde. Det var tidskrävande men 

tillförde oss mycket och gav oss en helhetsbild av det vi önskat ta reda på, studiens syfte och 

frågeställningar. Vi ansåg det viktig att utgå från våra frågeställningar och se till att svaren är 

kopplade till dessa och vi var beredda på att ändra frågeställningarna så att utfallet blir bra 

men syftet ändrades inte. 

Resultat 

I denna del presenteras resultatet av undersökningen. Vi har valt att redovisa resultatet utifrån 

studiens frågeställningar. För att tydliggöra resultatet har vi valt att använda de teman som 
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används i intervjuguiden som underrubriker. Dessa har i sin tur delats in i ytterligare 

underrubriker där vi anser det behövs.  

Hur beskriver berörda speciallärare sitt arbete med att tidigt upptäcka och förebygga 

hinder i elevers läs- och skrivutveckling? 

Förebyggande arbete 

Förskoleklass 

Lärarna vi träffat har beskrivit arbetet med språklig medvetenhet som något av det viktigaste i 

det förebyggande arbetet.  

Det handlar ju jättemycket om fonologisk medvetenhet, det handlar om bokstavskännedom, det 

handlar om språket överhuvudtaget, och även lite läsförståelsestrategier, fast det är hörförståelse 

(Lärare 2A). 

Detta arbete startar i förskoleklass och det vanligaste materialet som nämns är 

Bornholmsmodellen. I den modellen arbetar man mycket med den fonologiska medvetenheten 

för att förbereda inför läsinlärningen.  I det materialet ingår också ett test som ofta utförs både 

i början och slutet av förskoleklass. I kommun D har man en egen screening för språklig 

medvetenhet i förskoleklass. Oavsett vilket test eller screening man använder så nämner alla 

Bornholmsmodellen som det arbete man utför under året.  Det systematiska arbetet med 

språklig medvetenhet under förskoleklassåret genomförs i första hand av 

förskoleklasspedagogerna. I intervjuerna framträder tre olika sätt att arbeta mot förskoleklass. 

En av speciallärarna berättar att hon inte alls arbetar mot förskoleklass. Ett annat sätt som 

framträder är att speciallärare handleder förskoleklasspedagoger. I den tredje kategorin så 

arbetar speciallärare direkt med elever i förskoleklass.  

Årskurs 1 

Att tidigt sätta in insatser direkt i åk 1 är vanligt förekommande. I vissa fall börjar 

speciallärarna arbeta med elever på vårterminen i förskoleklass och ibland avsätts en timme 

om dagen till åk 1. Ett annat sätt som framträder i resultatet är att man redan när årskurs 1 

börjar avsatt t.ex. en timme om dagen eller 4 ggr/ veckan på schemat för att arbeta intensivt 

med de som inte riktigt kommit igång med läsningen.  

Och vi satsar mycket, vi bestämde oss att alla på skolan visste att nu måste vi vända trenden, att 

det är i ettan, tvåan vi ska jobba mycket (Lärare 1A). 

Ett arbetssätt som framkommer i studien är mindre strukturerat och där kontaktas 

specialläraren när man märker att läsningen inte kommer igång i klassrumsundervisningen. 
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Screening i det förebyggande arbetet 

Att på något sätt testa eller screena barnen tidigt är ett viktigt förebyggande arbete anser alla 

våra informanter. I de fall man arbetar i en kommun som har en gemensam screeningplan görs 

de tester som ingår i planen. Ibland lägger man till tester eller screeningar som man tycker 

behövs för att komplettera. På flera skolor där man inte har en gemensam kommunal 

screeningplan har man gjort en egen lokal screeningplan för skolan.   

Så att vi grundscreenar dom och då ser vi ganska direkt att vilka som behöver en långsammare 

läsinlärning, som precis står där på tröskeln och har börjat nosa… (Lärare 3B).  

Självförtroende, självbild 

Speciallärarna lyfter hur viktigt det är att tidigt upptäcka hinder i läs- och skrivutvecklingen 

för att eleverna ska slippa misslyckas. Ingen ska behöva misslyckas. 

Det förebyggande arbetet blir ju att vi ska försöka hålla dem på att kännas att de lyckas, så att de 

inte hamnar i misslyckande (Lärare 2A). 

Genom tidiga screeningar i förskoleklass ser man vad som kan behöva förstärkas. Man 

anpassar läsmaterial för att bygga självförtroende hos eleverna. Lärare 3B beskriver hur de 

t.ex. väljer enkla småböcker med mycket funktionsord för att eleven ska kunna känna sig som 

en läsare och bygga sin självbild     

Organisatoriskt 

Ett viktigt område inom det förebyggande arbetet som empirin visar är det organisatoriska. 

Man arbetar med att handleda de pedagoger som arbetar med språklig medvetenhet och 

läsinlärning. Att arbeta med att informera och fortbilda i ett språkutvecklande arbetssätt ingår 

i det förebyggande arbetet. Läslyftet som genomförs via Skolverket nämns som en del i det 

förebyggande arbetet, fler lärare blir mer medvetna om språkutvecklande arbetssätt.  

Så där jobbar jag jättemycket med handledning av lärare som försöker och försöker hjälpa dem 

med att förbättra sin undervisning mot språkutvecklande arbetssätt (Lärare 1C). 

Att diskutera och reflektera kring olika test och screeningresultat ingår i det förebyggande 

arbetet. Ett sätt kan vara att ha en genomgång av resultat och statistik som en punkt på 

arbetsplatsträffar för att alla kollegor ska bli medvetna om hur det ser ut. Man berättar också 

om att man i sitt systematiska kvalitetsarbete avsätter tid årskursvis för att gå igenom resultat 

av DLS5 och screeningar för att planera hur man ska arbeta vidare. 

                                                           
5 Alla testmaterial som förekommer i resultatpresentationen beskrivs i bilaga 1 
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Överlämningar 

Speciallärarna pratar om att de gärna skulle vilja ha en överlämning från förskolan till 

förskoleklass. Det finns så mycket information från förskolan som skulle underlätta det 

förebyggande arbetet i förskoleklass. En lärare berättar att de förra året kontaktade alla 

blivande förskoleklasselevers föräldrar och bjöd in till ett frivilligt möte där de fick berätta om 

sitt barn. Flera föräldrar hade gjort detta och läraren tyckte att det hade varit en mycket god 

hjälp i det förebyggande arbetet. Det är inte en självklarhet att alla föräldrar vill att 

information ska överlämnas. “Dels kan vi ju få en överlämning, om vi har tur, från förskola 

till förskoleklass att det finns språkproblem”( Lärare 3A).  

Upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

Resultatet av svaren på hur hinder i läs- och skrivinlärningen upptäcks är ganska olika. Några 

lärare svarar ganska snabbt och bestämt och har en arbetsgång de följer, medan andra har 

svårare att svara på frågan och svaren blir ganska svävande.  

Screening 

Det som informanterna nämner är de screeningar de gör i förskoleklass. åk 1 och åk 2. Där 

nämns Bornholmtestet, Fonolek och Skolverkets bedömningsstöd. Där menar man att man 

upptäcker risker att hamna i svårigheter. Då arbetar man vidare och försöker stärka de svaga 

sidor man upptäcker.  

Ja, det kan man ju inte direkt upptäcka på Bornholm då, i förskoleklassen, men där kan man se 

de som ligger lågt, de som kanske inte har, de kanske inte har erfarenhet av, ja men av bokstäver 

överhuvudtaget, de kanske har haft annat fokus i livet liksom, de spelar boll, bara så. Men sen så 

kan man märka i åk 1, vi följer ju screeningplanen vidare, alltså i åk 1, nu använder vi 

Skolverkets bedömningsstöd. och där kan man också, de som ligger lite lågt de jobbar vi extra 

med, och man ser att här är det, det är nånting som inte riktigt stämmer, så, ja då försöker vi testa 

vidare på olika sätt. Vad är det som inte som stämmer och hur kan vi kompensera det?  

(Lärare 2C) 

Diagnostiskt arbetssätt  

Speciallärarna berättar att det upptäcks mycket i det dagliga arbetet. Att förlita sig på sin egen 

erfarenhet är en metod. 

Nej jag tycker jag är ganska, jag tycker jag ser ganska bra vad jag ska göra… Ja jag använder 

lite olika, ja jag använder min erfarenhet [Skratt] (Lärare 2D). 

Det är även signaler från lärare som i klassrumsarbetet märker att det är något som inte riktigt 

stämmer med läsutvecklingen. Tillsammans med klassläraren diskuteras vilka åtgärder som 
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behöver göras. Är det anpassningar som behöver göras kan detta oftast göras av klassläraren 

eller specialläraren under en kortare period. Material som nämns inom det diagnostiska 

arbetet är God Läsutveckling, Bli en läsare- läsinlärning i 7 steg, Wittingmetoden och 

Umeåmodellen. 

Man individanpassar i grupper, så det blir ju som ett diagnostiskt arbetssätt kan man ju säga och 

då jobbar man i de här grupperna med det som man förbereder inför läsning då kan man säga, 

och sen ser man i de grupperna att det är någon enskild elev som sticker ut som inte har 

tillräckligt bra resultat så jobbar man individuellt i förskoleklass med dom (Lärare 2A) 

                                                                                                                                                                                    

Kartläggning och utredning 

Om man efter anpassningar ser att svårigheterna består gör man vidare kartläggningar. Man 

gör observationer och tester.  Här nämns en mängd olika tester och det beror på vilket 

material som finns på skolan. Det är många normerade test som DLS, Jakobssons ord- och 

meningskedjor, H4, Lilla Duvan, LäSt och ITPA-3. Lärare 3D berättar att anledningen till att 

hon använder de test hon gör är att det är de som finns på skolan. 

Bedömningsstödet från Skolverket 

Alla informanter berättar att det är klasslärarna som genomför detta bedömningsstöd. De 

anser att det är viktigt att klassläraren själv är med i processen kring de egna eleverna och kan 

ta till och använda sig av de resultat som framkommer i sin undervisning. Informanterna är 

positiva till att det är klassläraren som genomför dessa bedömningsstöd. Lärare 1A säger att ” 

vi upptäcker tillsammans, det blir ett gemensamt intresse”. 

Speciallärarens roll kan vara att hjälpa klassläraren att genomföra bedömningsstödet, de delar 

upp eleverna mellan sig eller täcker upp i klassen. Vid vissa tillfällen kan klassläraren vara 

med när specialläraren genomför bedömningsstödet för att se hur testen ska gå till. När 

klasslärarna har genomfört bedömningsstödet så tar specialläraren del av 

sammanställningarna och diskussioner förs hur det ska följas upp och vilka elever som 

behöver extra anpassningar och i vilken utformning dessa ska vara.  

Då bedömningsstödet är nytt för alla skolor så finns inga inarbetade rutiner för uppföljning 

och återkoppling. Detta håller de nu på att arbeta fram och det vi kunde se var att det såg 

väldigt olika ut på skolorna gällande genomförande, uppföljning och planering. 

Och det blir ju spännande och se hur det verkligen kommer att bli när vi får möjlighet att följa 

upp dem ifrån förskoleklass till ettan, tvåan och så Nationella proven i trean (Lärare 1D). 
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Positivt var att det är ett material som inte kostar att använda förutom kopieringskostnad. Det 

var flera som nämnde att bedömningsstödet inte täckte allt som de hade i sin egna årshjul eller 

tidigare screeningplan så därför kompletterade de själva med olika tester eller screeningar för 

att täcka de olika delarna i läs- och skrivinlärning och skapa en helhetsbild kring eleverna. 

Lärarna lyfte även att bedömningsstödet inte är ett normerat test och att det saknas skalor som 

Stanine, att kunna jämföra och analysera utifrån. 

Uppföljning 

Tidiga insatser är viktigt anser samtliga av de intervjuade. Flera av de pedagoger vi har 

intervjuat lyfter att det är viktigt att ha ett nära samarbete med klassläraren i 

uppföljningsarbetet och detta kan ske genom klasskonferenser och den täta, dagliga 

kontakten. Informanterna berättar att klasslärarna skriver pedagogiska utvärderingar kring 

arbetssätten i slutet av terminen. Man analyserar och utvärderar kontinuerligt under läsåret. 

Det framgår att man systematiserar resultaten med att sammanställa klasslistor och 

stapeldiagram för att kunna jämföra över tid och göra analyser. 

Så har vi som rutin också att sammanställa klasslistor med Stanine och allting och så gör vi 

stapeldiagram och så kan vi jämföra från år till år hur vi ligger till och se vad som händer och 

analysera (Lärare 3B). 

Dokumentationsarbete som görs i den gemensamma digitala plattformen är en del av 

uppföljningen. Något som anses viktigt i uppföljningsarbetet är föräldrakontakten. 

Uppföljningen är väldigt individuell för varje elev. I de fall det är aktuellt är det viktigt att ha 

ett nära samarbete med modersmålslärare. 

Arbetet med eleven kan ske på flera olika sätt. Detta avgörs av vilken problematik som ligger 

i grunden för eleverna och då kan arbetet ske i helklass, i mindre grupper eller en till en. 

Material och arbetssätt som nämns i denna studie i uppföljningsarbetet är Bravkod, Bli en 

läsare - läsinlärning i 7 steg, God läsutveckling och Wittingmetoden. 

Övrigt 

I intervjuerna fick informanterna tillfälle att tillägga det som de ansåg vara av vikt i arbetet 

med att främja läs- och skrivutveckling. Under den här rubriken har vi valt att redogöra för det 

som lyftes fram. 
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Att ha ett gott samarbete mellan hem och skola poängterade flera lärare är a och o för elevens 

utveckling i skolan. Att ta sig tiden att träffa föräldrar och ha en tät återkoppling kring det 

arbete som sker i skolan gynnar eleven. 

Jag tycker nog att det som är jättejätteviktigt här, det är att ha en tydlig dialog, ska jag säga, både 

med klasslärare och föräldrar, så att föräldrarna också är med på tåget, liksom vad är det vi gör 

(Lärare 2C). 

En undervisning som utgår från varje elev och passar för alla elever är viktigt. Att ge lärarna 

förutsättningar att i det dagliga arbetet upptäcka och se vad eleven gör, kunna arbeta med 

formativ bedömning och ge feedback. Man lyfte att exkludering för en viss tid kan vara ett 

alternativ för vissa elever, att ge dem möjlighet att fylla på sin verktygslåda och känna 

trygghet för att sedan kunna inkluderas igen. 

Lärarna lyfter vikten av att eleverna ska känna trygghet i undervisningen och detta skapas 

genom relationer. Alla elever ska få en relation till specialläraren vilket skapas genom kontakt 

och deltagande. 

Ja, vi försöker göra så att vi, specialpedagoger, inte ska vara okända personer för klassen, så vi 

försöker, alla barn ska veta vilka vi är, vi ska liksom, det finns en vits med att vi går in och löser 

av läraren och läraren får sitta. För då får vi också en relation med alla barnen så, så vi bygger 

lite relationer (Lärare 2C). 

Det dåliga samvetet dras många lärare med, att inte hinna med eller att upptäcka alla elever 

men även att hinna ge de elever som ligger på gränsen lite mer tid till att kunna nå högre. 

Att använda kompensatoriska hjälpmedel gynnar alla elever men främst de elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. Lärarna lyfter datorn med flera olika program, Ipads att öva och befästa 

i olika appar eller att skriva på och de nämner även bildstöd. 

Det är viktigt att lägga tid på ämnet svenska, att kunna läsa, skriva och förstå eftersom det är 

grunden till allt, att kunna kommunicera och vara en del av samhället. Lärarna nämner vikten 

av att blanda olika metoder, att blanda läsning och skrivning är fördelaktigt och skapar en 

framgångsrik läs- och skrivinlärning. 

Lärarna lyfter att läs- och skrivsvårigheter inte bara behöver bero på läs- och skrivsvårigheter 

utan kan bero på koncentration och uppmärksamhet eller andra faktorer kring eleverna. 

Jag tänker bara tillägga det, sen får du väl plocka, men läs- och skrivsvårigheter behöver inte 

bero på läs- och skrivsvårigheter, utan de kan ju bero på mycket, mycket annat, koncentration 

och uppmärksamhet, så det är liksom det vi måste titta på också, vad är det och vad ska vi lägga 
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insatserna på, handlar det här verkligen om läs- och skriv eller handlar det om uppmärksamhet 

och koncentration eller är det någonting annat som påverkar? (Lärare 1B). 

Man lyfter även att det är viktigt med de biologiska funktionerna som testas hos 

skolsköterskan, till exempel syn och hörsel. 

Vi kollar ju alltid synen, det är ju det viktigaste när… så att skolsköterskan gör en extra koll så 

att dom har fullgod syn…det får man ju inte glömma så att vi sitter och  tragglar någon med 

läsningen och så ser dom inte (Lärare 2B). 

Sammanfattande resultat 

Arbetet med att tidigt upptäcka och förebygga hinder i elevers läs- och skrivutveckling 

beskrivs som ett mycket viktigt arbete som det läggs mycket fokus och resurser på. Att satsa 

på den språkliga medvetenheten och den språkliga utvecklingen är något som våra 

informanter gör. Det nämns även att bygga relationer, stärka självkänsla och självförtroende 

och vikten av ett bra samarbete med alla inblandade parter. Hur detta arbete sker ser väldigt 

olika ut, men alla upplever ändå att de upptäcker dessa elever och sätter in åtgärder där det 

behövs. 

Hur kan en kommunal screeningplan påverka berörda speciallärares arbete? 

I kommun A har screeningplanen funnits en längre tid och den är väl implementerad. En av 

skolorna har kompletterat screeningplanen med ett eget årshjul för att få en större överblick. 

Fördelar med en screeningplan anser lärarna vara att eleverna upptäcks i tidigt skede, det är 

ett bra instrument för att se hur eleverna ligger till. Den ger upphov till en likvärdighet bland 

kommunernas skolor. Klasslärarna genomför de olika testerna vilket medför att även de 

upptäcker elever. Detta skapar ett gemensamt intresse där både klasslärare och speciallärare 

upptäcker och arbetar förebyggande.  

För mig är det jättebra för jag tycker att det är en förutsättning för att vi ska kunna upptäcka, och 

då blir det ju inte att det är jag som kommer med testerna, alla blir ju lite motiverade att nu har 

det blivit, att ibland kan de komma, när får vi göra testerna, att alltså, vi upptäcker ju, så att det 

blir ju allas intresse. Så det tycker jag är bra. (Lärare 1A) 

Nackdelar kan vara vissa tester, det tar tid att rätta och administrera, vissa upplever att det inte 

blir en röd tråd i själva undervisningen, det är dyrt att köpa in materialet och det är stressigt.“ 

Men det tar ju tid att administrera, det gör det ju.”( Lärare 3A) 

I kommun B är screeningplanen relativ ny och det visar sig i de olika verksamheterna. En av 

dessa lärare var med och tog fram planen och där hon arbetar följes den fullt ut. De har skapat 
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en årsklocka där de påminns om när och vilka tester som ska genomföras. De andra följer 

planen i den mån det går och kan även i vissa fall fortfarande använda den egna planen som 

användes innan den kommunala infördes. Alla lärarna håller med om att planen är positiv och 

fördelarna är att det är en trygghet, det finns tider att hålla sig till då testerna inte glöms bort 

att genomföras, planen hjälper till att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter, eleven 

har samma förutsättningar om den skulle byta skola, det är bra systematik att skolor i 

kommunen arbetar lika och ett hjälpmedel för lärare att bedöma och veta hur man kan arbeta 

vidare.  

Det är väl fördelarna tycker jag, att man har en gemensam screeningplan som gör att byter du 

skola, så har du samma förutsättningar, vi har gjort samma saker, jag tycker också att det är ett 

bra systematik att man jobbar lika i kommunen, det är fördelen tycker jag. (Lärare 1B) 

Nackdelarna är tiden, det är en ökad arbetsbelastning, materialet är dyrt att köpa in. Lärare 3B 

säger att ” sen är det en kostnadsfråga, det är ganska dyrt material… och man får inte kopiera 

hur som helst”. Det krävs lite implementering och att man tar hand om resultatet på ett bra sätt 

samt att det ser väldigt olika ut hur man hjälper elever i svårigheter på alla skolor.  

I kommun C har de tre skolorna egna årshjul där de bestämt olika tester och screeningar för 

att upptäcka och följa upp eleverna. Två av skolorna anser att en kommunal screeningplan 

skulle påverka arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos elever medan den tredje 

skolan anser att den plan som de har är ett mycket bra alternativ men skulle det finnas en 

kommunal så skulle den användas men kompletteras med det som skolan anser bör finnas 

med. Fördelar med att ha en kommunal screeningplan skulle vara att den underlättar, det finns 

någonting att hålla sig till, att lärare och elever arbetar tillsammans, att man gör lika på 

kommunens skolor vilket är en fördel när eleverna byter skola, att ha en gemensam platta att 

stå på i kommunen. Det kan vara ett bra tillfälle till kollegialt lärande.  

Och det är ju inte alltid så dumt för de nya lärarna som kanske inte är så, alltså det här med vad 

är fonologisk medvetenhet, vad är logografisk läsning, vad är ortografisk, vad är vad? Det kan 

jag själv behöva påminna mig om flera gånger. Vad innebär det och vad står det för? Då får man 

möjlighet, ja men lyssna på det, efter det nästa gång du träffar dem. (Lärare 3C) 

Nackdelar kan vara att man känner sig stressad och inte hinner med och att det skulle bli en 

högre arbetsbelastning. Lärare 2C tycker att det är viktigt att tänka på att eleverna inte ska 

känna sig testade utan att det är en del av den ”vanliga” undervisningen. 

Samtliga lärare i kommun D tror att en kommunal screeningplan skulle underlätta arbetet och 

att man eventuellt kan upptäcka fler elever med läs- och skrivsvårigheter, det skulle vara 
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skönt att ha något gemensamt i kommunen. Önskemål om att en screeningplan kunde vara 

som en ram men att det finns vissa valmöjligheter framkom. Fördelar med en kommunal 

screeningplan kan vara att det blir kontinuitet, man vet vad man ska göra och när och att 

säkerställa att det är samma på skolorna i kommunen.  

Just för det här att säkerställa, det är samma på skolorna, vi har samma nivå och så och det 

underlättar ju när vi har någonting bestämt istället för att jag ska sitta och tänka ut varje 

gång (Lärare 1D). 

Nackdelar kan vara tiden, att det är stressigt för eleverna, att förutsättningarna inte finns och 

att det kan vara frustrerande att det kommer uppifrån att detta måste göras ute på skolorna, 

man får inte bestämma själv. Att ha en sammantagen bild av eleven är viktigast och man kan 

inte bara kan förlita sig på testresultat var en åsikt som framkom. 

Det är inte alltid som det är rättvisande heller, ett resultat som man gör vid ett enstaka tillfälle, 

det kan ju vara en dålig dag eller en typ av uppgift men inte känner igen och så låser man sig. Ja 

vad som helst kan hända under dagen som gör att eleven inte visar sina rätta kunskaper så att 

säga… så det är ju lite vanskligt. Så man måste ju ändå alltid ha en sammantagen bild tänker 

jag… det går liksom inte bara att förlita sig på ett resultat. (Lärare 3D) 

Sammanfattande resultat 

I resultatet framträder tre olika kategorier. Dessa är lärare som använder kommunal 

screeningplan, lärare som använder lokal screeningplan och lärare som hänvisar till egen 

beprövad erfarenhet. Vi har i vår studie sett att en kommunal screeningplan påverkar lärarnas 

arbete på det sätt att de gör de testningar och uppföljningar på de tider som står angivna i 

planen. De upplever att det finns en trygghet i att veta när och hur dessa tester ska genomföras 

för att kunna upptäcka och följa upp elevers läs- och skrivutveckling. Man nämner att det blir 

en likvärdighet i kommunen vilket känns bra. Nackdelar kan vara att det upplevs som lite 

stressigt, tar tid att genomföra och rätta och det ekonomiska, testerna är dyra att köpa. 

I de kommuner där gemensamma screeningplaner inte finns fanns en positiv inställning till 

tanken på att ha en sådan även om man var nöjd med sin lokala screeningplan.  

Diskussion 

I den här delen diskuterar vi vår metod och vårt resultat 
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Metoddiskussion 
Studien inspireras av en hermeneutisk forskningsansats, som inte har för avsikt att dra 

allmänna slutsatser utan synliggöra hur speciallärare beskriver sitt arbete med att främja 

elevers läs- och skrivutveckling. 

Valet av den kvalitativa forskningsmetoden anser vi möjliggjorde att vi kunde fånga syftet i 

vår studie på ett tillfredsställande sätt. 

Vi har i vår studie valt att kalla informanterna för speciallärare. Begreppet speciallärare kan 

tolkas på olika sätt. Det kan vara att man har en examen från speciallärarprogrammet men det 

finns även som betäckning som tjänster på skolor. Man kan vara anställd som speciallärare på 

en skola utan att ha examen från speciallärarprogrammet. Alla våra informanter har tjänst som 

speciallärare men utbildning skiljer sig åt.  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en halvstrukturerad intervju innebär att intervjun 

genomförs utifrån en guide med ett visst tema men att frågorna kan variera. Här finns även 

möjlighet att förtydliga och ställa följdfrågor. Denna metod passade bra i vår studie då vi ville 

ha så utförliga, ärliga svar som möjligt. Vi hade även möjlighet att anpassa följdfrågorna när 

det handlade om kommunal screeningplan. Vi erbjöd oss att skicka intervjufrågorna innan 

intervjun då vi ansåg att det ingav trygghet att ha möjlighet att kunna förbereda sig. Vi är 

medvetna om att på grund av detta så kan informanterna varit olika väl förberedda vilket kan 

påverka resultatet. Vi har dock inte sett någon större skillnad i informanternas beskrivningar. 

Intervjuerna tog olika lång tid. Det vanligaste var mellan 20-30 minuter. Tre intervjuer tog 

längre tid, mellan 40-60 minuter. Detta berodde på att dessa informanter ville visa på olika 

material de använde samt hur de redovisade resultat och uppföljning. 

På grund av bristande erfarenhet från vår sida har vi vid vissa tillfällen ställt några 

förhållandevis ledande frågor. Men vi tycker ändå att informanterna har fått möjlighet att 

beskriva sin bild av sitt arbete. 

Vi upplevde att det i vissa fall var svårt att få tag på informanter till intervjuer. När vi väl 

träffades så var de vi intervjuade väldigt positiva och öppenhjärtliga i sitt berättande. Kan det 

kanske vara så att de som valde att inte ställa upp på en intervju inte kände sig säkra nog i sin 

yrkesroll? Kan erfarenhet spela roll? De informanter som ingår i vår studie har alla en lång 

erfarenhet inom specialläraryrket vilket kan påverka resultatet. 

Vid tolkningsarbetet har det varit en fördel att vara två forskare för att tolkningar och analyser 

ska bli så rättvisande som möjligt och därmed en kvalitetssäkring. 
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Studien styrks av exempel i form av citat från deltagarna. Detta för att förtydliga 

kategoriernas innehåll. Flera beskrivningar hos informanterna har varit lika och då har vi valt 

citat från någon av dessa. Det gör att vissa informanter har fått fler citat än andra men vi har 

sett till att alla informanter finns med bland de citat vi valt ut. 

I planeringsstadiet var vår tanke att göra en enkätstudie med efterföljande intervjuer av några 

utvalda speciallärare. Vi genomförde en enkätundersökning som förstudie. Vi märkte att det 

krävdes en hel del arbete för att få svar på enkäterna och då genomförde vi dem på våra egna 

skolor. Vi insåg att den metoden skulle bli svår och att resultatet kanske inte skulle bli 

rättvisande.    

Vi har i processen haft i åtanke det Larsson (2005) skriver om att det ska vara ett resonemang 

som går att följa och ger en röd tråd i vårt arbete. Vi har även som Augustsson (2012) lyfter 

som viktigt, försökt sträva efter en bra struktur och hitta det som i vårt arbete är essentiellt. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelse av specialpedagogiskt arbete för att främja 

elevers läs- och skrivutveckling. Vi vill bidra till ökad kunskap om hur speciallärare arbetar 

och hur en eventuell kommunal screeningplan påverkar deras arbete.  

Förebyggande arbete 

Samtliga lärare i vår studie beskriver att det genomförs mätningar i den fonologiska 

medvetenheten i förskoleklass. De nämner Bornholmstestet som en metod. 

Bornholmsmodellen används mer eller mindre strukturerat av pedagogerna i förskoleklass och 

även vidare i årskurs 1. Det förebyggande arbetet baseras mycket på resultaten av testerna i 

förskoleklass. Lärarna menar att testerna visar på brister hos eleverna gällande språklig 

medvetenhet men det behöver inte betyda att de hamnar i läs- och skrivsvårigheter i 

framtiden. Olofsson (2009) skriver att mätningar av den fonologiska medvetenheten kan 

utföras för att förutsäga framgång i läsutvecklingen. Vidare menar han att känna igen ljud, 

stavelser och rim är förutsättningar för en god läsutveckling.  

Lärarna är eniga om vikten av att tidigt upptäcka elever i risk för läs- och skrivsvårigheter och 

kunna sätta in stödet så tidigt som möjligt. Testerna kan också leda till tidiga insatser och 

tidiga insatser är enligt Fouganthine (2012) viktiga och verkningsfulla.  

Lärarna lyfter vikten av att eleverna inte ska hamna i misslyckande. Genom de tidiga 

screeningarna och resultaten så skapar lärarna förutsättningar för att eleverna ska lyckas 
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genom att exempelvis anpassa material. Swalander (2009) nämner att svårigheter i läs- och 

skrivutveckling kan påverka elevers självbild. Att ha en positiv självbild och självuppfattning 

har en viktig påverkan för goda studieresultat. 

Lärarna tar upp att det finns en brist i information kring eleverna från förskolan till 

förskoleklass vilket kan vara en betydande faktor gällande arbetet kring att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter. Detta stärks av resultatet i studien som Alatalo, Meier och Frank (2014) gjort 

gällande övergångar från förskola till förskoleklass. 

Ett annat förebyggande arbete som nämns är det organisatoriska. Handledning av lärare på 

olika sätt för att stärka det språkliga arbetet anses viktigt. Fischbein (2014) menar att lärarnas 

didaktiska kunskaper är absolut nödvändiga vid läsinlärning så här har speciallärarna en viktig 

uppgift att stödja och vägleda lärarna.    

Upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

Resultatet visar att screeningtest ofta används för att planera och lägga upp undervisningen. 

Studien påvisar även att de tester som används inte alltid är standardiserade vilket kan göra 

resultaten svåra att följa upp. I de kommuner som har en screeningplan är de tester som 

rekommenderas att använda ute i skolorna normerade tester. Lundberg och Herrlin (2006) 

menar att screeningen ska ligga till grund för planering av undervisningen.  

Vårt resultat visar att när pedagogerna ser att svårigheter kvarstår trots extra anpassningar så 

påbörjas en kartläggning och vidare utredning. Detta menar Runström Nilsson (2015) är 

nödvändigt då eleven inte utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som eleven bör 

nå.  Hagtvet et al. (2016) menar att kartläggningen ska ge indikationer på vilken sorts hjälp 

som eleven behöver. Dessa kartläggningar görs på olika sätt på skolorna. Det finns skolor som 

har en fast arbetsgång med tydlig struktur kring vilka tester som ska användas och vad som 

ska dokumenteras. Vissa informanter menar att de mer får en känsla av problematiken och 

genomför tester utifrån beprövad erfarenhet.  

På speciallärarnas beskrivningar så kan vi dra slutsatsen att det förekommer ett diagnostiskt 

arbetssätt i verksamheterna. De beskriver hur lärarna i den dagliga verksamheten upptäcker 

och signalerar om upptäckter om hinder i elevers läs- och skrivutveckling. Detta är mycket 

bra enligt Bååth (2016) som menar att lärare ska lita till sin egen förmåga att upptäcka elever i 

riskzonen. 
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Från och med 1 juli 2016 är det obligatoriskt att alla i årskurs 1 ska göra Skolverkets 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Empirin visar att lärarna håller på att bygga upp 

rutiner för att genomföra och analysera detta material. Då det är nytt så kan de inte riktigt 

beskriva hur det har påverkat deras arbete ännu. Det finns ändå en positiv inställning till 

materialet och tron att det kan bidra till att göra tidiga upptäckter. 

Uppföljning 

Som vi tidigare har redovisat så anser informanterna att tidiga insatser är viktiga vilket även 

ingår i deras uppföljningsarbete.   

Vår studie visar att det sker mycket dokumentation och utvärderingsarbete av den 

pedagogiska verksamheten. Detta arbete kan bidra till att ge en helhetsbild av elevens 

skolsituation vilket Runström Nilsson (2015) menar är viktigt för vidare uppföljning. Hon 

säger vidare att kontakten och samarbetet med hemmet är betydelsefull då det skapar trygghet 

och bra förutsättningar för elever under hela skoltiden vilket även våra informanter lyfter som 

en betydande del av uppföljningsarbetet. Detta styrker Hagtvet et al (2016) som menar att det 

är viktigt med en gedigen dokumentation för att få en helhetsbild av eleven i skolan. 

Informanterna lyfter samarbetet med modersmålslärare som viktig i uppföljningsarbetet, 

vilket styrks av Frisk (2011) och Hyltenstam (2014) som menar att läs- och skrivsvårigheter 

hos flerspråkiga elever är svårbedömda. 

En vanlig uppföljningsinsats som framkommer i vår studie är att arbeta intensivt en till en för 

att säkerställa att eleven får det stöd som behövs. Detta stöds av Torgesen (2007) som menar 

att intensiv lästräning en till en är en viktig faktor för att läsinlärningen ska lyckas.   

Screeningplaner 

Resultatet visar att våra informanter är positivt inställda till en gemensam kommunal 

screeningplan vilket kan ge en likvärdighet bland skolorna i kommunen. Eftersom vi har valt 

informanter från kommuner som har en gemensam plan och kommuner där det inte finns en 

sådan så har vi anpassat intervjufrågorna. De informanter som har en plan har fått berätta om 

planen och hur de ställer sig till den. De som inte har en plan har fått funderat över hur arbetet 

skulle kunna påverkas med att ha en gemensam screeningplan. Alla informanter anser att i det 

arbete som de gör i dag upptäcker de elever som är i risk för läs - och skrivsvårigheter. Det 

som framkommer i resultatet är att detta arbete görs på olika sätt. Vissa informanter hänvisar 

till egen beprövad erfarenhet i att upptäcka och se dessa elever medan andra informanter 

använder ett brett testbatteri. Skapar detta likvärdighet? Finns det risk för att elever inte 
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upptäcks när det endast hänger på enskilda pedagogers erfarenhet? Runström Nilsson (2015) 

menar att där det finns tydliga rutiner för de elevvårdande arbetet så ökar möjligheterna till att 

tidigt upptäcka eleverna i behov av särskilt stöd. Carlström (2011) anser att det är viktigt att 

tidigt identifiera elevers svårigheter för att kunna sätta in adekvata insatser. I vårt resultat har 

vi märkt att för de med en gemensam screeningplan blir detta mer självklart. 

Övrigt 

I vår sista intervjufråga fick informanterna möjlighet att komplettera med egna synpunkter 

kring sitt arbete med att upptäcka och förebygga hinder i elevers läs- och skrivutveckling. Det 

framkom tankar om ytterligare faktorer och tips som kan spela roll i läs- och skrivinlärningen. 

Flera av dessa faktorer som nämns är inget man kan upptäcka och åtgärda genom en 

screeningplan. Detta bekräftar Bååths (2016) tankar då hon förespråkar ett diagnostiskt 

arbetssätt för att upptäcka elevers svårigheter. Det visar hur komplext lärarens arbete är. 

Sammanfattande reflektion 

En slutsats vi kan dra från denna studie är att de lärare vi har mött har förmågan att upptäcka 

elever tidigt genom sin egen erfarenhet, bra rutiner och arbetsmetoder. Vi upplever att de 

känner sig trygga i sin yrkesroll och har ambitioner att vilja vara med och påverka och 

säkerställa att alla elever utvecklas i sin läs- och skrivinlärning. Detta kan bero på att våra 

informanter har många år i yrket och en gedigen erfarenhet. Resultatet kanske hade sett 

annorlunda ut om urvalet varit ett annat. 

Något vi reflekterar över är att man beskriver att man satsar mycket på de yngsta eleverna för 

att fånga upp och förebygga uppkomst av läs- och skrivsvårigheter. Detta tycker vi känns 

positivt. Kan det vara en följd av forskning kring vikten av att tidiga upptäcker under de 

senaste åren samt statliga och kommunala satsningar? 

En reflektion kring det upptäckande arbetet är vad som händer när den läraren som har stor 

erfarenhet inte längre finns kvar på skolan? Om läraren med stor erfarenhet och kunskap 

slutar eller byter arbetsplats försvinner mycket av den kompetens som leder till tidiga 

upptäckter. Det kan finnas en fara i att det upptäckande arbetet hänger på att någon “känner på 

sig” att det finns något problem. Denna farhåga får vi belägg av från Fischbein (2014) som 

menar att det finns lärare som inte har tillräckliga kunskaper för att upptäcka och hitta rätt 

åtgärder. Det kan till exempel vara på grund av brister i lärarutbildningen. 

Vi har funderat en tid på hur lärares arbete med att upptäcka elever som riskerar att hamna i 

läs- och skrivsvårigheter skulle påverkas av en gemensam kommunal screeningplan. Som det 
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ser ut idag så ser det väldigt olika ut på skolorna. Många gör sitt eget årshjul med tester som 

ska genomföras och under vilken tidsperiod. Blir det då likvärdigt på skolorna i samma 

kommun? Finns det risk för att elever i läs- och skrivsvårigheter inte upptäcks? Vi tror att 

gemensamma kommunala screeningplaner skulle underlätta i vårt arbete och skapa 

likvärdighet i kommunen. Detta styrks av vårt resultat då alla informanter är positivt inställda 

till en gemensam plan. 

Visst finns det nackdelar med att ha en gemensam screeningplan vilket visas i studien. Vi tror 

att dessa nackdelar uppvägs av de positiva som gemensamma screeningplaner för med sig. Att 

skapa likvärdighet i en kommun gör arbetet lättare för alla inblandade parter som klasslärare, 

speciallärare, föräldrar och elever.  

Vi måste ha eleven i fokus i alla perspektiv, trivsel, välmående, utveckling och 

måluppfyllelse. Vi tror att en gemensam screeningplan hjälper till i detta arbete. Men att bara 

ha en screeningplan hjälper inte utan vi måste tillsammans skapa rutiner för genomförande, 

uppföljning och dokumentation som gynnar eleverna. De ska inte känna sig iakttagna eller 

ständigt testade utan det är viktigt att detta sker som ett naturligt och positivt inslag i 

verksamheten. 

Fortsatt forskning 

Flera frågor väcktes under vår studie som vi kände att vi inte riktigt fick svar på. Då 

Skolverkets bedömningsstöd i svenska är nytt för alla skolor ska det bli spännande att se om 

några år hur arbetet har fortlöpt och vilka rutiner som har skapats vid uppföljning och 

utvärdering. Har utfallet blivit som Skolverket hoppats på? Eftersom Skolverkets 

bedömningsstöd är obligatoriskt i Sveriges skolor så blir det som en form av statlig gemensam 

screeningplan. Kanske har denna utvidgats om några år för att säkerställa att skolorna i 

Sverige håller standard? 

Något annat som skulle vara intressant att undersöka vidare är om det blir skillnad i 

måluppfyllelse mellan kommuner som har en gemensam screeningplan och kommuner som 

inte har det. Vi skulle gärna vilja se forskning där flera kommuner kan jämföras och ta del av 

resultatet som vi hoppas kanske ger genomslag så att regeringen inför en gemensam statlig 

screeningplan eller i alla fall påvisar vikten av att ha en gemensam kommunal screeningplan 

så att alla kommuner blir ålagda att skapa en. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Screeningtester som mäter läsning och skrivning 

Test som kan avvändas på gruppnivå 

 DLS – diagnostiska läs- och skrivprov. Dessa finns från år 1 till gymnasiet. De 

innehåller olika moment som mäter läs- och skrivinlärningen. 

 Hur låter orden? – bedömning av fonologisk medvetenhet hos 6- till 7-åringar efter 

Bornholmsmodellen. 

 Fonolek – bedömning av fonologisk medvetenhet. 

 LS – klassdiagnoser i läsning och skrivning normerade för år 7-9 och gymnasiets år 1-

2. 

 Läskedjor – bedömer visuo-motorisk snabbhet, avkodningsförmåga samt 

bokstavskännedom. Testen är normerade och finns för år 1 till gymnasiet. 

 Lilla DUVAN – bedömer läs- och skrivinlärningen hos barn och ungdomar (Woolf, 

2010) 

 God läsutveckling – bedömer elevens läsutveckling i olika scheman och övningar 

(Lundberg och Herrlin, 2006) 

 God skrivutveckling – bedömer elevens skrivutveckling i olika scheman och övningar 

(Lundberg, 2009). 

Test som används på individnivå 

 Provia – ett testprogram till datorprogrammet Lexia som bygger på interaktivitet 

mellan testperson och dator. Efter testning så föreslår Provia lämpliga övningar i Lexia 

med hänsyn till testresultaten. Huvudsyftet med Provia är att ta reda på var 

testpersonen befinner sig i sin läsutveckling och vilka styrkor eller brister som finns. 

 IL, Basis språk och bokstav – testet bör genomföras i anslutning till att motsvarande 

delprov ur grupprovet genomförts. Tillsammans ska de bilda en grund för bedömning 

av elevers förmåga och potential. 
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 IL, Basis text och ord 1 och 2 – kan ge en fördjupad bild av enskilda elevers förmågor. 

De kan även användas för att se om de pedagogiska insatserna gett resultat.  

 H4, H5 – Högläsning av ord under en minut för att bedöma elevens avläsningsteknik 

och läshastighet. 

 LäSt – test i läsförståelse, läsning och stavning. Standardiserat testmaterial för 

kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och 

stavningsförmåga samt läsförståelse för elever från årskurs 1-6. 

 LäsEttan – bedömer avkodning och bokstavskännedom (Johansson, 2009). 

 Umesol, läsning och skrivning – ett diagnosmaterial som består av 12 olika delprov 

som kartlägger läs- och skrivfunktionerna. 

 DLSM, diagnosiskt läs- och skrivmaterial för mellanstadiet – analyserar olika 

delaspekter av läs- och skrivförmågan. Detta material kan användas som ett 

komplement till DLS för år 4-6.. 

 Duvan, dyslexiscreening för ungdomar och vuxna – 6 olika delprov som mäter 

prestation och ett självskattade delprov. 

 LOGOS – ett datoriserat test av läs- och skrivförmågan. 

 Wittingmetodens analyssamtal – strukturerat samtal mellan lärare och elev som syftar 

till att ge underlag för ett beslut om att anta eller förkasta skolans 

ominlärningserbjudande. 

 ITPA-3 – ett språkligt test som avser att kartlägga eventuella brister i den psyko 

lingvistiska utvecklingen. 

 TVPS-3 – ett test för visuell perception. 

 Stöd för bedömning i årskurs 1-3 i svenska och svenska som andraspråk – ett 

bedömningsstöd i läs och skrivutveckling. Detta material ska alla elever i skolorna 

runt om i Sverige göra från och med höstterminen 2016 (Skolverket, 2016) 
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Till skolans speciallärare/specialpedagog                                                              2017-01-10 

Hej! 

Vi, Linda Bjerking och Petra Jergeby, är två studenter som studerar sista terminen på 

Speciallärprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Under denna termin skriver vi 

vårt självständiga arbete på avancerad nivå (D-uppsats) inom ämnet språk-, skriv- och 

läsutveckling. 

Vi är intresserade av hur speciallärare/specialpedagoger arbetar med att upptäcka och 

undanröja hinder för elevers läs- och skrivutveckling, men även hur en eventuell kommunal 

screeningplan påverkar berörda speciallärare/specialpedagogers arbete 

Vi önskar att du vill bidra med dina erfarenheter och din kunskap till vår studie, genom att bli 

intervjuad. Denna intervju beräknas ta ca 45-60 minuter och kommer att spelas in för att 

sedan transkriberas av oss studenter. Samtliga intervjusvar kommer att behandlas helt 

konfidentiellt och du som deltar i intervjun är anonym. Ingen skola eller person kommer att 

kunna identifieras. När studien är klar kommer intervjuerna att förstöras. Studien följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Självklart kommer du att få ta del av resultatet. 

Vi önskar få svar av dig om du vill delta senast den 27 januari för att kunna boka in en tid för 

intervju under februari. 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan om du väljer att delta i vår studie! 

Med vänliga hälsningar 

Linda Bjerking och Petra Jergeby 

 

Du är välkommen att kontakta oss eller vår handledare, Gunilla Sandberg, om du har 

ytterligare frågor kring studien. 

Linda: linda.bjerking@enkoping.se 

Petra: petra.jergeby@enkoping.se 

Gunilla: gunilla.sandberg@mdh.se 

mailto:gunilla.sandberg@mdh.se
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Intervju 

TEMA FORSKNINGSFRÅGORINTERVJUFRÅGOR FÖLJDFRÅGOR 

Bakgrund Berätta lite om din bakgrund Utbildning? 

Antal år i yrket? 

Förebyggande 

arbete 

Hur arbetar du nu för att förebygga att elever 

hamnar i läs- och skrivsvårigheter? 

Material? 

Arbetssätt? 

(språkstimulerande, 

läsning, skrivning) 

Organisation? 

Information? 

Upptäcka läs- 

och 

skrivsvårigheter 

Hur upptäcks elever med läs- och skrivsvårigheter? Tester 

Screening 

Normerat/icke 

normerat 

Klasser/enskilt 

kartläggning 

Kommunala planer 

Uppföljning Hur följs arbetet upp kring eleverna som har läs- 

och skrivsvårigheter? 

Uppföljning? 

Tid? 

Screeningplaner Hur arbetar ni med den kommunala screeningplan 

som finns i kommunen? 

Implementering 

Fördelar 

Nackdelar 

 
Skulle ditt arbete med att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter hos elever påverkas med en 

kommunal screeningplan? 

Fördelar 

Nackdelar 

Övrigt Vill du tillägga något kring arbetet kring att 

upptäcka och förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

Egna synpunkter 

önskningar 

 

 

 

 

 

 


