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SAMMANFATTNING 
Författare: Ramona Davidsson 
Titel: Synen på standardiserade lästester i gymnasieskolan. En fallstudie. 
År: 2016          Antal sidor: 41 
I mitt arbete på en gymnasieskola upplever jag att arbetet med screeningtester inte alltid leder 
till förbättrade resultat för eleverna. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera 
hur specialpedagoger respektive svensklärare beskrev sin syn på standardiserade lästester i 
form av screening samt hur elever med låga staninevärden fick stöd fram till examen. Studien 
har varit en kvalitativ fallstudie där intervjuer genomfördes med specialpedagoger, 
svensklärare och elever. Dessutom genomfördes en lektionsobservation. Det empiriska 
materialet har sedan analyserats med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv och ett relationellt 
perspektiv. Specialpedagogerna beskrev arbetet med de standardiserade lästesterna på olika 
nivåer, organisation, grupp och individ. De använde resultatet från testerna som 
diskussionsunderlag med lärarna. Svenskläraren beskrev testerna som värdefull förförståelse 
om eleverna för att kunna anpassa undervisningen efter deras behov. I observationen 
framkom att svenskläraren arbetade medvetet med elevers läsning och begreppsuppfattning. I 
elevintervjuerna framkom att eleverna har olika uppfattningar om vilket stöd de får. Några 
elever utryckte att läraren medvetet arbetade med elevens behov och några andra upplevde att 
de inte fick stöd. Slutsatsen är överlag att det finns en positiv syn på de standardiserade 
lästesterna. De fyller ett behov. Skolan verkar dessutom medveten arbeta utifrån ett 
relationellt perspektiv där eleven möts där den är i klassrummet. Det sker ett samspel via 
kommunikation för att eleven ska utvecklas och nå målen.    
 
Nyckelord: gymnasiet, läsförståelse, screening, standardiserade tester, åtgärder för läsning 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har svenska elevers läsförmåga diskuterats flitigt utifrån den senaste 
PISA-rapporten (Skolverket, 2013). PISA-rapporten visar att läsförståelsen hos de svenska 
ungdomarna sjunker och nu ligger under genomsnittet i OECD. Vidare slår PISA fast att 
Sverige sedan 1991 har visat en negativ trend gällande läsförmågan. Intressant är även att de 
svenska ungdomarna är de som i PISA-rapporten försämrats mest sedan förra undersökningen 
2009.  
 Det finns dock en relevant skillnad mellan PISA och de nationella prov som används i 
åk 9 för att mäta läsförmågan. Tengberg (2014) har undersökt vilken typ av kunskap som 
efterfrågas i de olika proven. Tengbergs studie visar att de svenska nationella proven har en 
hög andel frågor som handlar om att söka och inhämta information medan PISA har en högre 
andel frågor som handlar om att reflektera kring och utvärdera det lästa. PISA-rapporten 
belyser inte heller alla delar av svenska ungdomars läsförmåga, vilket Olin-Scheller (2014) 
betonar. Olin-Scheller tar upp digital läsning som exempel. Men även om PISA inte tar 
hänsyn till hela spannet av läsförmåga eller mäter samma saker som svenska nationella prov, 
tyder resultatet på att den svenska skolan är i behov av att revidera hur man tänker och arbetar 
kring läsförståelse. På den gymnasieskola där jag arbetar finns det en tradition där alla åk1-
elever screeningtestas tidigt under höstterminen. Screeningtestet som genomförs är ett LS 
läsförståelsetest av Maj-Gun Johansson1 som är standardiserat med en normeringskurva och 
en stanineskala mellan ett och nio. Om resultatet är under tre kan man tolka resultatet som att 
eleven har svårigheter med läsförståelse eller att läshastigheten är långsam. Båda dessa kan 
leda till att eleven kommer ha svårt att ta till sig det som ska läsas under de tre åren i 
gymnasiet. Syftet med screeningen är att snabbt identifiera elever som kan komma att få svårt 
med studierna. Hedberg på Dyslexiförbundet FMLS (2011) menar att återkommande 
screening av elever är viktigt för att upptäcka barn som avviker från den genomsnittliga 
läsutvecklingen. Vidare menar Hedberg att utifrån screeningresultatet bör man ta reda på vad 
svårigheterna beror på och sätta in relevant stöd.   
 Min förförståelse är att jag är svensklärare och arbetar som specialpedagog. Jag ser 
därför screeningen ut olika perspektiv. I svenskämneslaget organiserar screening varje år för 
eleverna i årskurs 1. Svensklärarna genomför screeningen som sedan lämnas över till 
specialpedagogerna och där stannar det. Specialpedagogerna försöker dock att se vilka klasser 
                                                           1 Johansson, M.G. (2004). LS Reviderad. Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet. Hogrefe Psykologiförlaget AB 
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som kan vara i behov av extra anpassningar och tar upp det på möten med arbetslagen på 
skolan. Men generellt så händer inget med resultaten av screeningen. Det finns inget 
systematiskt arbete efter att testerna genomförts. Under det senaste året har den 
specialpedagogiska personalen på min arbetsplats börjat fundera på hur det går för de elever 
som har låga staninevärden och mina funderingar handlar framförallt om hur man följer upp 
dessa elevers screeningresultat och om eleverna får relevant stöd för att klara sina studier. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur specialpedagoger respektive 
svensklärare på gymnasiet beskriver sin syn på standardiserade lästester i form av screening 
samt hur elever som har låga staninevärden får stöd för att öka sina meritvärden fram till 
examen.  
1.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver några specialpedagoger respektive svensklärare sin syn på 
standardiserade tester? 

 Vilka exempel ges i praktiken på åtgärder för elever med låga staninevärden? 
 Hur upplever deras elever att de får stöd? 

2. Teoretisk referensram 
De teoretiska perspektiv som denna studie utgick från är dels ett relationellt perspektiv som 
används inom den specialpedagogiska forskningen och dels ett sociokulturellt perspektiv 
vilken de svenska läroplanerna vilar på. Det relationella perspektivet brukar ställas mot ett 
kategoriskt perspektiv. Denna studie kommer att fokusera på det relationella perspektivet men 
det kategoriska perspektivet blir aktuellt då de standardiserade testerna utgår från elevernas 
egna förutsättningar. När det gäller det sociokulturella perspektivet kommer denna studie utgå 
från Säljös (2014) definitioner av perspektivet.  
 Analysen med perspektiven som hjälpmedel kommer att användas för att studera och 
försöka förklara hur man arbetar kring elever i behov av stöd utifrån de standardiserade 
testerna. Studien försöker finna svar på vilken syn som finns kring screeningtesterna och 
vilket stöd som ges och dessa perspektiv ger verktyg för att analysera resultatet utifrån det 
sammanhang som eleven befinner sig i.  
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2.1 Sociokulturellt perspektiv 
”Våra sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade av sociala 
och kulturella erfarenheter” (Säljö, 2014, s. 35). Säljö menar vidare att människan aktivt 
skapar sin omvärld och inte deltar passivt i den. Människan är en kommunikativ varelse som 
är inriktad på samspel och det är i dessa processer som lärande sker. Säljö beskriver hur 
skolan historiskt har vuxit fram för att det har funnits ett behov i samhället, till en början för 
att kunna läsa katekesen men som har utvecklats till att kräva allt mer komplexa färdigheter 
och kunskaper. Det är alltså i den kulturella kontexten som skolan vuxit fram till vad den är 
idag. Den sociala aspekten innefattar all den kommunikation som sker i skolan mellan elev-
lärare, lärare-elev eller elev-elev. 
 Säljö beskriver vidare att ett sociokulturellt perspektiv är ett samspel mellan kollektiv 
och individ. En individ har vissa biologiska förutsättningar där det finns vissa begränsningar. 
En individ kan till exempel inte minnas hur mycket information som helst. Men människan 
har ”utvecklat system för att samarbeta med varandra” (s. 19) vilket gör att individer spelar en 
viktig roll för kollektivet och tvärtom. Det finns ett kollektivt minne som hjälper individen. 
Utveckling och lärande sker alltså genom att individen deltar i sociala sammanhang.  
 Det centrala i ett sociokulturellt perspektiv för lärande och utveckling är, enligt Säljö, 
att människor kan använda fysiska och språkliga verktyg och samspelet mellan dessa. De 
fysiska verktygen, artefakter, hjälper oss att förstå och använda tänkandet. Säljö menar att om 
man vill förstå hur någon lär kan man inte bortse från att det sker i ett samspel med artefakter. 
Det krävs även ett kommunikativt sammanhang för att förstå vissa företeelser, till exempel 
hävstångslagen eller läsning. I ett sociokulturellt perspektiv används begreppet mediering. 
Säljö beskriver mediering som ”att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 
ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. ” (s. 81) 
Mediering betyder att man inte enbart kan studera artefakter eller tänkandet utan att dessa 
tillsammans hanteras för att lära eller förstå. Men det är först när det sätts ord på medieringen, 
alltså samspelet mellan artefakterna och tänkandet, som det blir meningsfullt.  
 För att kunna kommunicera och för att sätta ord på mediering är språket viktigt. Språket 
gör att vi kan samtala om samma konkreta saker men även förstå abstrakta ting. Detta kallar 
Säljö för språkets utpekande funktion. Språket har, enligt Säljö, även en semiotisk funktion. 
En semiotisk funktion innebär att samma företeelse kan beskrivas på flera olika sätt och 
fortfarande vara sann. Det som är avgörande för hur beskrivningen sker är den innebörd man 
vill förmedla. Detta gör att språket inte kan uppfattas som neutralt utan att det förmedlar något 
till omvärlden på olika sätt och för olika syften. Språket som används kan inte ses utan den 
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kontext som råder. En annan semiotisk funktion som språket har är att språket medför att man 
kan delta i olika sociala samspel som i sin tur formar ens sätt att tänka. Språket sammanför 
kultur, interaktion och tänkande. Förutom språkets utpekande och semiotiska funktioner finns 
även, enligt Säljö, en retorisk funktion. Den retoriska funktionen betyder att språk kan 
användas för att påverka andra människors omvärldsuppfattning. Den retoriska funktionen är 
viktig för att förstå språket i olika kommunikativa sammanhang. 
 Det sociokulturella perspektivet med fokus på artefakter, mediering och språket 
kommer att användas i analysen av det empiriska materialet samt i diskussionen.  
2.2 Relationellt perspektiv 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) finner i sin översyn av den specialpedagogiska 
forskningen att det sker en perspektivförskjutning, eller om man så vill en ändrad trend, från 
ett kategoriskt perspektiv mot ett relationellt perspektiv. Både perspektiven förekommer dock 
parallellt med varandra. Till skillnad mot ett kategoriskt perspektiv där man söker svar hos 
individen handlar ett relationellt perspektiv om att:  

I ett verksamhetsperspektiv blir det viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet eller 
interaktionen mellan olika aktörer. [...] Men ett relationellt perspektiv innebär dessutom att 
elevers förutsättningar i olika avseenden också ses relationellt, dvs förändringar i omgivningen 
förutsätts kunna påverka möjligheterna att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. 
(s. 23) 

Var gränsen går mellan att vara i behov av stöd eller inte, enligt Emanuelsson et al., utgår 
ifrån en social konstruktion. Förståelsen kring detta påverkas av rådande vetenskapsparadigm 
och politiska normsystem. Även Helldin (2002) påtalar att synen på elever och kunskap 
handlar om utbildningspolitik. Emanuelsson et al. (2001) talar även om att det är samhället 
som avgör vilka som är avvikande eller inte och att individer som blivit stigmatiserade blir det 
utifrån en social relation och inte en egenskap. Konsekvenser av ett kategoriskt perspektiv 
snarare än ett relationellt leder till segregering istället för integrering. Anledningen till att ett 
kategoriskt perspektiv leder till segregering är för att perspektivet, enligt Fischbein (2012), ser 
elevens individuella förutsättningar utifrån ett genetiskt och medicinskt perspektiv som 
förutsättningar för lärandet, vilket kan leda till åtgärder som liten grupp eller extra träning. 
Emanuelsson et.al (2001) menar att ett relationellt perspektiv tolkar och skapar förståelse för 
integration, sammanhållning och deltagande. Det finns dock begränsningar i det relationella 
perspektivet, enligt Emanuelsson et al. Begränsningen ligger i ”att förstå t ex de medicinska 
aspekterna av funktionshindret”. (s. 132) Detta betyder att kritiken riktar sig mot att det ibland 
finns medicinska diagnoser som man inte helt kan bortse ifrån. När det kommer till 
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gymnasieskolan visar Emanuelsson et al. (2001) att överlag har den forskning som bedrivs 
mot gymnasiet fokus på individen, det vill säga ett kategoriskt perspektiv.  
 Enligt Aspelin (2013:a) kännetecknas ett relationellt perspektiv förutom av tre 
sammanhängande aspekter, framförallt om vad som sker mellan människor, liksom i ett 
sociokulturellt perspektiv. Dessa tre aspekter översatt till pedagogikens värld är: pedagogiska 
relationer, pedagogiska processer och relationerna samt processerna i sina pedagogiska 
kontexter. Aspelin (2013:b) menar också att man inte kan förstå eller analysera pedagogiska 
händelser genom att endast se till en aspekt utan att det behövs flera för att förstå det 
relationella i det som sker. Ytterligare en aspekt som kännetecknar ett relationellt perspektiv 
är, enligt Aspelin, att man inte tänker traditionellt lärar/skolcentrerat eller elevcentrerat utan 
att det är interaktionen däremellan som är ett relationellt synsätt vilket är jämförbart med ett 
sociokulturellt perspektiv. 
 Även Fischbein (2012) menar att faktorer i omgivningen är viktiga för individers 
utveckling, i det relationella perspektivet, då människan ses i ett sammanhang tillsammans 
med andra människor. Fischbein påtalar även att den svenska skolan dock inte visat intresse 
för skolans hela sammanhang, till exempel faktorer i omgivningen, som möjliggör eller 
hindrar utveckling. Helldin (2002) menar även han att pedagoger behöver reflektera över sin 
egen roll och sin undervisning men att svårigheterna inte ligger i bristande intresse utan i att 
få tid till reflektion i en redan pressad arbetssituation.  

3. Tidigare forskning 
3.1 Läsförmågan och strategier för att förbättra läsning  
Olin-Scheller (2014) tar i sin artikel fram flera olika projekt som syftar till att höja 
läsförståelsen och läsförmågan hos svenska barn. Det problematiska med dessa projekt är, 
enligt Olin-Scheller, att de riktar sig till yngre barn, innefattar endast skönlitteratur och saknar 
vetenskaplig grund. Enligt artikeln är Skolverkets riktlinjer och läroplaner inte till någon 
direkt hjälp för hur lärarna bör arbeta med läsning. Något som Olin-Scheller framhäver som 
framgångsrikt för läsförmågan är där man explicit arbetar med lässtrategier. ”Erfarna läsare 
gör också förutsägelser under läsningen om vad texten kan handla om, de ställer frågor till 
texten, de söker efter samband och kopplar sin läsning till tidigare erfarenheter och drar 
slutsatser.” (s. 30) Utöver att arbeta med explicit lässtrategiträning behöver texterna vara av 
olika slag, såsom både skönlitteratur och argumenterande sakprosa. Olin-Scheller menar dock 
att detta ensamt inte kommer att höja svenska elevers läsförmåga. Den digitala läsningen är 
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något som oftast helt saknas i debatten och forskningen kring elevers läsning. Även 
Regeringen (2012) talar om att elever behöver undervisning i hur de ska ta sig an olika texter, 
ett stöd i läsförståelseträningen, genom lässtrategier. Det viktigaste, enligt regeringen, är att 
läraren synliggör olika strategier som kan användas för att förstå både skönlitteratur och 
faktatexter.  
 En annan viktig faktor för att öka elevers läsförmåga är, enligt regeringen (2012), att 
eleverna får möjlighet att samtala om det lästa på ett strukturerat sätt tillsammans med läraren 
och en mindre grupp klasskamrater. Detta belyser även Vaughn och Wanzek (2014) i sin 
studie om intensiv lästräning för elever med lässvårigheter. Vaughn och Wanzek fann dock i 
sin forskning att tiden för läsförståelseträning var mindre än en procent och att i den 
procenten ägnades mest tid till att eleverna fick besvara frågor till det lästa vilket, enligt 
författarna, är något annat än att lära eleverna att förstå vad de läser.   
 Wolff (2005) finner fyra olika kategorier av läsande elever. Hon delar in dem i: god 
förståelse och god avkodning, bristande förståelse, bristande avkodning samt bristande 
förståelse och avkodning. Enligt Wolff kommer elevers svårigheter att se olika ut beroende på 
vilken kategori eleven befinner sig i. Wolff kommer dock fram till att det finns några metoder 
som lämpar sig för flertalet av de lässvaga eleverna såsom guidad läsning, lässtrategier och att 
öka flytet i läsandet. Även Compton, Miller, Elleman och Steacy (2014) använder dessa 
kategorier. 
3.2 Screening 
Green, Tønnessen, Tambs, Thoresen och Bjertness (2009) genomförde en studie där de sökte 
svar på om ungdomars självrapport gällande sin egen dyslexi/läs- och skrivsvårigheter hängde 
samman med screeningtestet Duvans2 resultat. Forskarna fann att det resultat som 
screeningtestet Duvan ger har stort samband med ungdomars självskattning gällande deras 
läs- och skrivsvårigheter. Detta tyder på att Duvan som screeningmaterial har signifikant 
betydelse för att finna elever genom screening. 
 De finska forskarna Hakkarainen, Holopainen och Savolainen (2013) skriver i sin 
artikel att resultatet på de tester de använde för att screena elever tyder på att pojkar i högre 
grad än flickor har svårigheter med läsförståelse. När eleverna fick fylla i en självrapport 
upplevde pojkarna att de har svårare än flickor i skolan.   

                                                           2 Duvan är ett dyslexiscreeningsmaterial av Lundberg och Wolff (2003). Till skillnad från andra 
screeningmaterial undersöker Duvan fonologiska funktioner såsom fonologisk medvetenhet, fonologiska 
representationer och fonologiskt arbetsminne.    
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 De brittiska forskarna Lawrence och Carter (1999) har undersökt om testet ”Dyslexia 
Screening Test (DTS)” som består av elva deltester varav tio är tydliga indikatorer på dyslexi, 
är ett användbart verktyg för klasslärare i andra klass. Lärarna som deltog i studien ansåg att 
tester fungerade bra för att identifiera elever som riskerar specifika läs- och skrivsvårigheter. 
De ansåg dock att testerna inte lämpade sig att genomföra i helklass.  
 Gilbert, Compton, Fuchs och Fuchs (2012) menar att i deras metod ”Respons to 
intervention” (RTI) är det viktigt med en lyckad identifiering, screening, av vilka elever som 
behöver fortsätta i programmet RTI. En felaktig screening, menar Gilbert et al, kan innebära 
att elever som inte behöver mer stöd får det ändå, vilket är kostsamt. Det finns även risk för 
att elever som behöver mer stöd inte upptäcks i screeningen och därför blir utan. Gilbert et al. 
presenterar flera forskare som undersökt befintliga screeningmaterial och upptäckt att det 
finns en hög procent felmarginal. För att minska antalet elever som hamnar ”fel” i 
screeningen rekommenderar författarna en fyra-stegs-modell. Först screenas alla elever så 
tidigt som möjligt. Därefter har lärarna uppsikt över de elever som hade låga resultat på den 
första screeningen. I denna del går det även att finna elever som kan behöva mer stöd i 
framtiden men som den första screeningen missade. Det tredje steget är en 
uppföljningstestning, där man använder sig av standardiserade tester eller annat lämpligt 
material. I det sista steget granskar man risk-kriterier kring elevernas interventioner för att de 
ska vara uppdaterade till elevens nästa år, det vill säga att personalen uppmärksammar vad 
som fungerat väl och tvärtom. Här finns möjlighet att tidigt i nästkommande år vara vaksam 
och sätta in adekvat stöd.  
 En konsekvens av diagnoser vid skolstart tar Ingestad (2006) upp. Ingestads studie visar 
att de elever som hade låga testresultat vid skolstarten även hade det under resten av 
skoltiden. En potentiell anledning till detta är, enligt Ingestad, att de elever som får låga 
testresultat ofta hamnar i stödåtgärder och sedan identifierar sig eleverna som en ”sämre” 
elev. Ingestad tar upp ytterligare negativa aspekter på de tester och diagnoser som används på 
skolorna för att upptäcka elever som kan tänkas vara i behov av stöd. Många av de tester som 
används, till exempel DLS3 som mäter elevers läsförståelse och läshastighet och därför kan 
ses som kategoriska, inte har samma kunskapssyn som de gällande läroplanerna, enligt 
Ingestad. 

                                                           3 Järpsten, B. (2002). DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet. Hogrefe Psykologiförlaget AB 
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3.3 Stödinsatser 
Rambergs (2013) forskning visar att det finns utbildade specialpedagoger/speciallärare på 
62,5 % av alla gymnasieskolor i Sverige. Rambergs har även undersökt hur många minuter 
varje specialpedagog/speciallärare har per elev i veckan. Han fann att mellan tre och tio 
minuter i veckan kan specialpedagogen/specialläraren träffa eller arbeta med varje elev. 
Vaughn, Roberts, Schnakenberg, Fall, Vaughn och Wexler (2015) belyser utifrån sin 
forskning att många elever som kämpar med läsningen aldrig får det stöd de behöver för att 
minska gapet mellan dem och sina klasskompisar. Detta stödjs även av Heimdahl Mattsson, 
Fischbein och Roll-Pettersson (2010). Den finska skolan har lyckats bra när PISA har mätt 
läsförståelsen under de senaste åren. Enligt Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) får alla 
elever som behöver stöd hjälp av en speciallärare. Finska elever får intensivt stöd under fyra 
till åtta veckor. Detta förlängs om eleverna behöver mer stöd. 
 Det finns relativt lite forskning kring stödinsatser på gymnasiet, vilket är något som 
Ramberg (2013) nämner. Det är dock inte bara i Sverige som forskning i de högre skolåren 
saknas utan enligt Vaughn et al. (2015) är det även så i USA. De har inte funnit en enda studie 
om åtgärder för läsning gällande elever i skolåren 10-12. Vaughn et al. beskriver dock att en 
elev i år 9 är i behov av ett mer omfattande stöd då de behöver: 

make up for the reduced orthographic exposures to print associated with limited reading 
experience, as well as to enhance their vocabulary and background knowledge so that 
comprehension of complex text is possible. (s. 118) 

Detta stärks av en annan amerikansk studie (Catts, Adlof och Weismer, 2006) som belyser att 
elever i årskurs åtta med läsförståelseproblem ofta har svårigheter som berör ordförrådet och 
den givna diskursen. 

I och med detta skulle man kunna tro att elever behöver mycket enskilt stöd. Men Solis, 
Miciak, Vaughn och Fletcher (2014) visar att stöd i klassrum är bättre för elever med 
skolsvårigheter än om stödet ges individuellt. Den meta-analys som Scammacca, Roberts, 
Vaughn och Stuebing (2015) genomförde (på forskning gällande engelsktalande elever) 
visade att åtgärder som utförs av läraren är effektiva.  
3.3.1. Åtgärder för lästräning 
Att elevers läsförståelse blir viktigare och svårare ju högre upp i åldrarna man kommer och att 
detta kan ställa till problem i skolan är inte bara ett problem i Sverige utan visar sig även i 
USA. Vaughn et al. (2015) beskriver att det efter årskurs 3 är svårare att åtgärda 
lässvårigheter och att dessa blir svårare ju högre upp i skolåren eleven kommer. Vaughn et al. 



   

9  

hävdar att det är viktigt med tidiga insatser men att det inte är tillräckligt. Efter år 3 kommer 
förmodligen omfattande och intensiva åtgärder att krävas.   
 Några studier visar att stödinsatser riktade mot läsning har effekt. Boulay, Goodson, 
Frye, Blocklin och Price (2015) har sammanställt amerikanska studier där man undersökt 
vilka åtgärder som fungerar när ungdomars läsning inte fungerar. Den åtgärd som hade mest 
positiv vetenskapligt bevisad effekt var en metod som heter READ 180. READ 180 innebär 
att under 90 minuter per dag under ett års tid tränas läsning med bland annat tydliga 
instruktioner kring strategier för läsning, läsflyt och ordförråd.  De andra studierna, i Boulay 
et al. sammanställning, som också visade sig vara positiva åtgärder var även de program som 
pågick under ett år. Även dessa åtgärder innefattar lässtrategier och begreppsuppfattning. 
Detta stöds av Vaughn et al. (2015) som även de påtalar att intensiv träning förbättrar läsning 
hos elever jämförelse med de elever som får undervisning som vanligt, eller som Vaughn et 
al. kallar det, business-as-usual. Vaughn et al. genomförde en intervention där eleverna under 
50 minuter per dag under två år fick strukturerat arbeta med läsning. Metoden innefattar 
arbeta med begreppsuppfattning, lässtrategier och tid att träna och tillämpa de nya 
kunskaperna, för att sedan gå över till svårare begrepp och texter. Metoden innefattar även 
speciella instruktioner för att finna nyckelorden i texter och arbete med explicita 
diskussionsfrågor som leder till analys och problemlösning. Efter interventionen lyckades 
elever med lässvårigheter att prestera signifikant bättre på standardiserade tester än elever i 
kontrollgruppen.  
 Även Solis et al. (2014) har undersökt framgångsfaktorer för elever med lässvårigheter i 
flera olika amerikanska studier. De slutsatser de har dragit utifrån de olika studierna är bland 
annat att ungdomar med lässvårigheter tjänar på intensiva åtgärder. Det är dock orealistiskt att 
tro att problemen försvinner enkelt och snabbt. Dessutom dras slutsatsen att åtgärden bör 
innehålla både arbete med ordförråd och begreppskunskap samt att träningen bör ske 
dagligen. Solis et al. tar även upp att explicit arbete med instruktioner, såsom återkommande 
modellering, återkoppling och träningstillfällen, som positivt som åtgärder. Modellering 
innebär att lärare agerar modell och visar eleverna vad och hur de förväntas göra. Utöver detta 
är lässtrategier och fleråriga åtgärder viktiga för ungdomar som kämpar med läsning. Även 
Scammaccas et al. (2015) meta-analys stödjer att arbetet med att lära ut lästrategier är 
fördelaktigt för elever som kämpar med läsningen. Compton et al. (2014) menar å andra sidan 
att lässtrategier i sig inte skapar god läsförståelse. Compton et al. påstår att lässtrategier ger 
resultat för att eleven arbetar engagerat med en text men att det inte ger en djupare förståelse 
av innehållet. I stället föreslår Compton et al. att åtgärden riktas mot elevens förförståelse och 
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arbete med inferensläsning. Inferensläsning innebär att eleverna lär sig att läsa mellan 
raderna.  
 För att elever med lässvårigheter ska kunna förbättra sin läsförståelse krävs, enligt 
Vaughn et al. (2015) och Solis et al. (2014), att de får tillfälle att arbeta med lässtrategier för 
olika områden, framförallt de samhällsorienterade- och naturvetenskapliga ämnena.  
 
3.3.2. Konsekvenser av stöd 
Heimdahl Mattson (2008) har i sin studie för Specialpedagogiska institutet kommit fram till 
att det vanligaste stöd som ges till elever i behov av stöd är i form av liten undervisningsgrupp 
eller annan exkluderande insatser där eleven går ifrån klassen till exempel en speciallärare. De 
elever som intervjuats i studien känner en ambivalens kring den (eventuella) diagnosen 
exempelvis ADHD eller dyslexi och det stöd som ges. Eleverna känner att de fått en 
förbättrad självkänsla av diagnosen men att stödet leder till en försämrad självkänsla. Känslan 
av att stödet försämrar deras självkänsla beror dels på att stödet är exkluderande men även att 
nivån på undervisningen ofta är låg. Heimdahl Mattsons studie visar även att det i den 
ordinarie undervisningen inte sker någon åtgärd innan diagnosen blivit ställd. Detta fann även 
Ingestad (2006) i sin avhandling. Ingestads beskriver hur elever på gymnasiets individuella 
program upplever låga krav vilket påverkar deras motivation och självkänsla negativt.  
 Även Groth (2007) fann i sin studie liknande resultat som Heimdahl Mattson (2008). 
Groths (2007) studie tyder också på att specialpedagogiskt stöd sänker elevernas självbild 
samt att det stöd som ges utanför klassrummet ofta är på en lägre nivå än undervisningen i 
klassen. Heimdahl Mattsson et al. (2010) beskriver också att elever i vissa fall känner sig 
marginaliserade och annorlunda när stödet ges utanför klassrummet samt att nivån på 
undervisningen inte är tillräckligt hög men att det även finns positiva aspekter. De positiva 
aspekterna, som Heimdahl Mattson et al. framhäver, är blanda annat att eleverna fick bättre 
förståelse kring sina problem, att lärarna var kunniga och att lärarna upplevdes som rättvisa. 
 Även om elever får relevant stöd, visar Vaughn et al. (2015) och Savolainen, Ahonen, 
Aro, Tolvanen och Holopainen (2007) forskning att majoriteten av eleverna även 
fortsättningsvis läser sämre än genomsnittet och har svårigheter med texter av mer komplexa 
slag, vilket de möter i gymnasiet. Heimdahl Mattson et al. (2010) beskriver även de att även 
om eleverna tar del av en åtgärd leder det inte på automatik till positiv utveckling. 
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4. Metod 
Denna studie var en fallstudie av kvalitativ art. Valet av fallstudie berodde på att syftet med 
studien var att beskriva hur arbetet med screeningtester i en gymnasieklass upplevdes av 
elever, lärare samt specialpedagog och i analysen ville jag utifrån den givna kontexten finna 
viktiga faktorer som kännetecknade arbetet med screeningtester. Studien hade flera 
informationskällor, både intervjuer och en genomförd observation. Genom att intervjua tre 
olika parter samt observationen av en undervisningssituation kunde jag genom fallstudien 
komma fram till en förståelse av helheten (Merriam, 1994; Creswell, 2013) samt finna teman 
som kännetecknade arbetet och upplevelserna med de standardiserade lästesterna (Creswell, 
2013). Syftet i denna studie var inte att finna en sanning utan att på ett trovärdigt sätt beskriva 
hur man arbetade och tänkte kring ett visst fenomen och i och med det lämpade sig fallstudien 
som metod. Trovärdigheten kan man, enligt Merriam (1994), finna genom att fånga de åsikter 
och synsätt som i detta fall specialpedagogen, läraren och eleverna hade.  Fallstudien tillät att 
flera olika personer fick komma till tals och innebar att datainsamlingsmetoderna blev fler än 
en. Detta var de huvudsakliga argumenten till valet av metod.   
4.1 Urval 
Studien utgick från en gymnasieklass där det fanns elever med låga staninevärderna från det 
standardiserade lästestet. Urvalet skedde genom det som Merriam (1994) kallar för ett 
ändamålsinriktat urval. Urvalet skedde med utgångspunkt i de standardiserade lästesterna och 
dess staninevärden. Då jag i studien bland annat ville veta vilket stöd elever med låga 
staninevärden hade behöver fallstudien utgå från en klass där det fanns elever som uppfyllde 
det kriteriet. Då specialpedagogen var den som hade bäst kännedom om vilka klasser på 
skolan som passade studien blev det dennes kunskap som ledde fram till nästa urval. Urvalet 
blev då ett som baserarades på personlig kännedom (Merriam, 1994). Den svensklärare som 
intervjuades var den som undervisade den klass som uppfyllde kriterier för studiens syfte. 
Och utifrån den klassen valde läraren ut fyra elever som jag sedan intervjuade. Det blev även 
denna klass som var föremål för observationen. 
 Skolan som valdes är en som det talas väldigt gott om i olika sammanhang och skolan 
har flera år fått höga poäng i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet som sker i kommunen.  
4.2 Datainsamlingsmetoder 
Den primära datainsamlingsmetoden var intervju. För att intervjun skulle passa den 
kvalitativa ansatsen var den en halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 
halvstrukturerade intervjun utgick från vissa teman som berörde studiens syfte och 
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frågeställningar. Intervjun var till för att ta reda på ”vad någon annan vet, tycker, (och) vill” 
(Merriam, 1994, s. 86) och syftet med denna studie var att analysera hur specialpedagoger och 
svensklärare beskriver sin syn på de standardiserade lästesterna. Enligt Merriam (1994) bör 
den som intervjuar visa intresse mot respondenten, omformulera det som intervjuaren anser 
viktigt samt sammanfatta det som har sagt för att förvissa sig om att förståelsen av det som 
framkommit är korrekt. Jag som intervjuare behövde därför vara lyhörd och öppen för det 
som sades.  
 Den andra datainsamlingsmetoden var observation. Jag genomförde observationer som 
”observer as participant” (Creswell, 2013, s.167). Det innebar att jag befann mig i en 
klassrumsmiljö men var inte aktiv i det som hände. Jag observerade och antecknade det jag 
uppmärksammade som viktigt med fokus på syfte och frågeställningar. Jag hade inget fysiskt 
observationsprotokoll utan hade ett mentalt utifrån information som framkommit under 
intervjun med svenskläraren.  
4.3 Tillvägagångsätt 
Det första steget var att skriva ett missivbrev för att förklara syftet med studien och redogöra 
för etiska aspekter kring genomförandet och deltagandet. Sedan kontaktades rektorn på en 
gymnasieskola för att få tillstånd att genomföra studien där. När tillståndet hade givits 
kontaktades specialpedagogerna på skolan. Specialpedagogerna kontaktades först för att jag 
antog att dessa hade information om vilken eller vilka klasser som kunde passa för studiens 
syfte.  
 Därefter intervjuades specialpedagogerna på gymnasieskolan. Inför intervjun fick 
specialpedagogerna de övergripande frågorna via mail för att de skulle kunna förbereda sig. 
Sedan genomfördes en intervju med den svensklärare som arbetade i klassen som fallstudien 
kretsade kring. Även svenskläraren fick frågor i förväg på samma sätt som 
specialpedagogerna. Intervjuerna tillät skolpersonalen att beskriva hur de upplevde arbetet 
och ansåg sig arbeta med resultatet av standardiserade lästester. Därefter genomfördes en 
observation på en svensklektion i den gymnasieklass där det fanns elever som haft låga 
staninevärden på det standardiserade lästestet. Under observationen följde jag svenskläraren 
och fokuserade på hur läraren ledde arbetet under lektionen. Jag sökte framförallt information 
utifrån det som framkommit under intervjun med läraren. Under observationen antecknades 
löpande det jag såg, utifrån den förkunskap jag fått av intervjuerna, för att kunna minnas allt 
som observerades. Observationerna syftade till att få mer empiriskt material för att kunna 
analysera hur de standardiserade testerna användes i praktiken. Att genomföra både intervjuer 
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och observationer för att kunna se hur stöd ges där läscreeningsresultatet varit lågt gav en mer 
nyanserad bild än att endast utgå från intervjuer.   
  Jag var även intresserad av att få elevernas upplevelse av eventuellt stöd och 
genomförde därför intervjuer med elever som var relevanta för studien, det vill säga elever 
med låga staninevärden på läsförståelsetest. Intervjuguiden till elevintervjuerna tog hänsyn till 
både studiens frågeställningar och det som framkommit under intervjuerna med 
specialpedagogerna och svenskläraren, utifrån Merriams (1994) beskrivningar. 
 Alla intervjuer transkriberades för att ha en textmassa att utgå från under analysarbetet.   
4.4 Dataanalys 
Analysen inleddes med att transkriberingarna lästes igenom flera gånger och att viktiga 
aspekter noterades i marginalen. Därefter genomfördes en koncentrering (Fejes & Thornberg, 
2015) av rådata. I koncentreringen togs den viktiga och mest väsentliga informationen ut och 
sammanfattades. Därefter kodades det koncentrerade materialet i kategorier. De 
kategoriserades utifrån de ämnen och teman som behandlades i intervjuerna med fokus på 
forskningsfrågorna. Kategorierna som jag fann var i stort sätt desamma för 
specialpedagogerna och för svenskläraren med undantag att svenskläraren har undervisning 
vilket specialpedagogerna inte har. Svenskläraren talade även mer explicit om sin syn på 
testerna och detta fick då bli en egen kategori. Specialpedagogerna talade i sin tur mer 
uttryckt kring vilket material de använder. Intervjuerna med specialpedagogerna 
kategoriserades i: 

 Utbildning och erfarenhet 
 Genomförande av screening 
 Screeningmaterial 
 Syfte med screening 
 Uppföljning 

Intervjun med svenskläraren fick kategorierna: 
 Utbildning och erfarenhet 
 Genomförande av screening 
 Syfte med screening 
 Uppföljning 
 Undervisning 
 Syn på screening 
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Utifrån dessa kategorier växte en berättelse fram. Det är denna berättelse som presenteras 
inledningsvis i resultatdelen. 
 Analysen fortsatte sedan in i ett tolkningsskede. Berättelserna tolkades med hjälp av 
teorierna, ett sociokulturellt perspektiv och ett relationellt perspektiv. Under 
tolkningsprocessen jämfördes de olika intervjuerna med varandra för att finna det 
gemensamma i utsagorna, eller det som Creswell (2013) kallar för temaanalys.  
 Analysen av elevintervjuerna genomfördes på samma sätt med koncentrering, kodning 
och berättelse. Även dessa intervjuer har jämförts med varandra för att finna likheter och det 
gemensamma. Därefter har de analyserats med hjälp av teorin.  
 Observationen analyserades med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv. Efter att 
observationen skrivits ner analyserades artefakterna för sig och språket för sig för att finna det 
signifikanta i observationen.  
4.5 Trovärdighet 
Trovärdigheten i studien ligger i att även om fallstudien gäller en specifik situation belyser det 
ändå ett generellt problem (Merriam, 1994). Studien kan även ge läsaren idéer om hur man 
kan arbeta med screeningtester på andra skolor. Analysen kommer sedan att sätta in studien i 
ett teoretiskt sammanhang vilket kan öka förståelsen av det som kom fram i det empiriska 
materialet. En fallstudie lägger samman tidigare kunskap med ny kunskap och gör således att 
området kan ses ur flera perspektiv. Merriam kallar detta för ”tolkande forskning” som skapar 
förståelse.  
 Trovärdigheten ligger även i att studien kommer uppfylla kvalitetskriterier för 
kvalitativa studier. I fallstudien är en tät beskrivning av fallet viktig (Merriam) vilket innebär 
att presentationen av den insamlade empirin innehåller specifika beskrivningar med hjälp av 
citat, generella beskrivningar och tolkande redogörelser. 
4.6 Etiska överväganden 
I ett missivbrev meddelades syftet med studien till alla som deltog. Deltagarna informerades 
även om att deras medverkan var frivillig och att den kunde avslutas när som helst. I 
missivbrevet fanns även kontaktinformation till mig och min handledare. Missivbrevet var ett 
sätt att uppfylla principen om informationskrav. Missivbrevet lämnades till den skolpersonal 
som involverades. Eleverna informerades muntligt kring informationen i missivbrevet. 
 De som deltog i studien fick lämna ett samtycke om att delta i studien. Deltagarna fick 
som nämnts veta att ett deras deltagande var frivilligt och att det kunde avbrytas när som helst 
under processens gång. Om en deltagare efter sin medverkan och innan publicering vill att allt 
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material knutet till denne ska tas bort kommer detta att ske för att uppfylla kraven för 
samtycke. De omyndiga eleverna fick själva ta ställning kring sin medverkan. Då jag valde att 
studera gymnasieelever och gjorde bedömningen att studien inte var av etisk känslig karaktär 
hämtades inte samtycke från vårdnadshavare, vilket stöds av Vetenskapsrådet (2002). 
  All information som kunde härledas till en viss skola eller enskilda personer har 
avidentifierades för att uppfylla kravet om konfidentialitet. Detta gjordes trots att studien inte 
var av etisk känslig karaktär.  För att försvåra identifiering av individer och av skolan kodades 
materialet i resultatdelen och i analysen.  
 För att ta nyttjandekravet i beaktande genomfördes inte studien på min egen arbetsplats. 
Det fanns en risk att det material som samlats in kunde användas i andra syften än i den tänkta 
studien och insamlandet av material skedde därför på en annan skola. Det insamlade 
materialet har endast använts i den tänkta uppsatsen. 

5. Resultat 
Resultatet av specialpedagogerna och svenskläraren kommer att presenteras i två steg. Först 
återges det väsentliga ur intervjuerna utifrån de kategorier som framkom under analysarbetet. 
Därefter tolkas detta utifrån teorierna, ett sociokulturellt perspektiv och ett relationellt 
perspektiv. Efter det redogörs för observationen och en analys på den. Sedan följer elevernas 
berättelser och en analys på vad de sa.  
5.1 Specialpedagogernas berättelse 
5.1.1 Utbildning och erfarenhet 
På gymnasieskolan finns två utbildade specialpedagoger. Den ena har lång erfarenhet både 
som lärare och som specialpedagog och den andra är nyexaminerad specialpedagog och har 
arbetat som lärare sedan ett tiotal år tillbaka.  
5.1.2 Genomförande av screening 
Specialpedagogerna beskriver att alla årskurs ettor får göra screeningtesterna under 
introduktionsveckan, vilket är den första veckan i årskurs ett på gymnasiet. Under första 
svenskämneskonferensen brukar specialpedagogerna gå igenom allt som har med screeningen 
att göra då det är svensklärarna som genomför diagnoserna. Ibland händer det dock att 
yrkeslärarna håller i testerna. Då testerna sker under introduktionsveckan är det inte alltid det 
finns en svensklärare tillgänglig vilket innebär att det händer att yrkeslärare administrerar 
testerna. Allt material finns ute på programmen men det finns även att hämta hos 
specialpedagogerna. Under rättningen av screeningen finns det olika tabeller för 
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yrkesförberedande program och för studieförberedande program. I tabellerna läser man av 
elevernas resultat mot ett staninevärde. Även eleverna på yrkesförberedande program kan 
välja att läsa in högskolebehörighet vilket gör att värdena för studieförberedande program 
används. Om några elever är borta när testerna genomförs får de göra det vid ett annat 
tillfälle. I september ska listor med staninevärden lämnas till specialpedagogerna. 
Specialpedagogerna uppskattar att det är 90 procent av eleverna som gör testerna. 

Specialpedagogerna påpekar att det inte är optimalt att genomföra testerna så tidigt i 
årskurs ett. De ser att det är förknippat med en del riskfaktorer, till exempel att eleverna precis 
har haft en längre ledighet, de har börjat i en ny skola med nya klasskompisar och nya lärare. 
Specialpedagogen med lång erfarenhet är tydlig med att detta kan påverka resultatet i testerna 
och att de därför inte får ha för mycket tillit till staninevärderna. De ser dock en organisatorisk 
svårighet med att genomföra testerna vid en senare tidpunkt. 

Vi hade diskussioner om det här också, när man gör testerna för det ger också utslag i resultatet, 
verkligen, och det är väl inte optimalt att ha dom precis i början […] men sen att få till det under 
en annan tid, längre fram, då blev det en organisatorisk svårighet. 

5.1.3 Screeningmaterial 
De använder sig av Maj-Guns screeningmaterial4 och har använt samma material under en 
längre tid. Det har skett några förändringar kring vilket läsförståelsetest de använder. Tidigare 
använde de Läsförståelse 1 men har efter beslut från barn- och ungdomsförvaltningen börjar 
använda den svårare Läsförståelse 2. Läsförståelse 2 har även staninetabeller för både 
gymnasiets yrkesförberedande program och de studieförberedande programmen. 
Gymnasieskolan genomför inte bara lässcreening utan gör även en diktamen.  
5.1.4 Syfte med screening 
Som bakgrund till varför de använder Läsförståelse 2 berättar specialpedagogerna att barn- 
och ungdomsförvaltningen vill att alla gymnasieskolor i kommunen ska använder samma 
screeningmaterial. Förvaltningen vill kunna jämföra skolorna med varandra men även för att 
kunna se vilka ”kunskaper” eleverna har med sig från grundskolorna. Det framkommer att 
förvaltningen ville se om vissa grundskolor hade lägre resultat. Det är dock oklart vad 
förvaltningen gjorde med informationen de samlade in. 

Syftet med screeningen är enligt specialpedagogerna framförallt för lärarna, för att de 
ska få en bild av klassens nivå. Men syftet kan även vara på flera nivåer anser 
                                                           4 Johansson, M.G. (2004). LS Reviderad. Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet. Hogrefe Psykologiförlaget AB 
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specialpedagogerna. Organisationsnivån berörs om man från början ser att någon klass 
behöver mer stödinsatser. Detsamma gäller på gruppnivå, att man kan se om en grupp 
kommer behöva mer stöd och på individnivå, någon kan behöva större enskilda insatser.  

Dels så kan man titta om man ser på organisationsnivå att det kan vara ett sätt att organisera […] 
är det för gruppen kan man tänka att det här verkar vara en grupp som behöver mera stöd. 

Specialpedagogerna uppmuntrat till att testerna följs upp och att informationen kommer fram 
till alla som undervisar eleverna. Dock framkommer att det sällan utifrån resultatet på 
screeningtesterna tillkommer resurser på gruppnivå. I undantagsfall ges stöd på individnivå, i 
form av till exempel elevassistent. 
 Syftet är även att de ser screeningen som ett utgångsläge. De tittar på resultatet 
tillsammans, specialpedagoger och lärare och det blir ett underlag för diskussioner. Testerna 
har även blivit en utgångspunkt för samtal om vikten att läsa, inte bara i svenska utan i alla 
ämnen. Testerna blir även ett arbetsverktyg att kunna gå vidare med, för att till exempel se 
utveckling.  
5.1.5 Uppföljning 
Två program har valt att inte bara genomföra screeningen vid skolstart i årskurs ett, utan gör 
även ett på våren som uppföljning. Specialpedagogerna beskriver att de såg en skillnad. En 
faktor som verkligen utmärkte sig var att de elever som hade hög frånvaro inte hade höjt sig 
utan snarare sänkt sig lite.  

När det finns resurser har specialpedagogerna enskilda samtal med alla elever i årskurs 
ett. Samtalen sker med alla elever för att inte urskilja elever med låga staninevärden. Under 
samtalen pratar de om staninevärdet, bakgrund eller frågeställningar kring värdet. 
Specialpedagogen är under samtalet tydlig med att staninevärdet inte är ett betyg och att det är 
många aspekter som kan vara avgörande för värdet. 

Jag är jättenoga med när jag pratar och ger information om att det här är liksom inget betyg utan 
det är mer en bedömning där man ligger just då och det är mycket som spelar in. 

 

De pratar även om eleverna har haft stöd tidigare, om eleverna har oro kring någon kurs och 
vilka möjligheter till stöd som finns. Till de elever som har låga värden, stanine 1, 2 och på 
studieförberedande program 3, talar de om vikten att ta emot de stödmöjligheter som finns på 
programmen för att klara arbetstempot och uppgifterna i kurserna. Det stöd som finns är 
programstöd i matematik, engelska och svenska. Specialpedagogerna upplever att det just nu 
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är eleverna på de studieförberedande programmen som behöver mest stöd, där studietakten 
och ambitionerna är höga men att elevernas förkunskaper eller förutsättningar inte räcker till.  

Man tänker att där är dom studieintresserade men det har visat sig, också en väldig skillnad hur det 
har blivit att det kanske är dom som är på sam och på ekonomi som skulle behöva mest stöd nu 
[…] det har kanske många gånger varit mer bekymmer och är hård studietakt och allt ihop och det 
är höga ambitioner och det räcker inte till det. 

Efter samtalen med eleverna brukar specialpedagogen prata med arbetslagen om vad som har 
framkommit under samtalen. Mentorerna får sedan i uppdrag att föra viktig information 
vidare till så kallade gästlärare. En gästlärare är en lärare som tillhör ett arbetslag men har 
undervisning på ett annat. Detta fungerar dock inte alltid. För att spara tid brukar den nya 
specialpedagogen i samråd med läraren prata med vissa elever, men i en del klasser är det mer 
känsligt och då genomförs samtal med alla elever. Det är läraren som avgör detta. Ibland har 
läraren redan hunnit prata med eleverna och då pratar specialpedagogen lite mer om resultatet 
på screeningen och vad som finns att tillgå i form av stöd. Många lärare väntar inte på att 
specialpedagogerna ska ha samtal med eleverna utan har dem själva och lärarna informerar 
sina arbetslag därefter.  
 Specialpedagogerna säger att man inte får tro att staninevärderna är en sanning utan att 
de och övriga lärare behöver se helheten kring resultatet och att det oftast är svenskläraren 
som får denna helhet. Utifrån den helheten görs det sedan anpassningar, i undervisningen. 

Men dom har ju också enskilda samtal, så man får liksom en hel bild […] mer en bild på ungefär 
vilken nivå man ligger då och sen kan man göra vissa anpassningar därefter. 

 Specialpedagogerna finns även tillgängliga under elevhälsokonsultationer, EHK, på alla 
program. Lärarna kan ta med sig elevärenden dit och få stöd och råd om hur man ska jobba 
med eleverna. De yrkesförberedande programmen är ofta inte fler än 20 elever, medan de 
studieförberedande är större klasser. Det individuella stödet sker under lektionerna och under 
programstöd. Det stöd som specialpedagogerna erbjuder elever efter testerna är av 
kompensatoriskt slag, till exempel talsyntes och rättstavningsprogram. 
5.2 Svensklärarens berättelse 
5.2.1 Utbildning och erfarenhet 
Svenskläraren är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska. Hon läste 
kandidatmagisterprogrammet tillsammans med de som skulle bli bland annat journalister. 
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Därefter läste hon ämnesdidaktik. Läraren hade praktik på gymnasieskolan där hon nu arbetar. 
Hon har arbetat på lite olika program, både yrkesförberedande och studieförberedande.  
5.2.2 Genomförande av screening 
De testar alla årskurs ettor tidigt under höstterminen. Svenskläraren genomför testerna när 
svenskundervisningen har kommit igång. Hon har inte velat genomföra dem under 
introduktionsveckan för att eleverna är nya för varandra och osäkra. Läraren anser att 
diagnostisera eleverna då gör dem bara ännu mer osäkra och nervösa.  

Den här introduktionsveckan har jag inte velat göra det för då är dom så nya för varandra och lite 
osäkra och att då börja diagnostisera dom kan skapa en ännu större osäkerhet. 

Ett år genomförde hon testerna under introduktionsveckan och fick bekräftat det hon var rädd 
för. Eleverna hade blivit nervösa och inte vågat räcka upp handen och frågat för att de inte 
ville verka dumma. Hon genomför testerna när eleverna känner sig lite tryggare. Läraren har 
även tagit upp detta på ämneskonferens, att hon tycker att de ska göra testerna när de kommit 
igång med klasserna så att eleverna känner sig tryggare. Innan diagnosen förklarar hon för 
eleverna att de inte blir betygsatta eller bedömda utan att det är för att se om någon behöver 
lite extra hjälp och om de kan anpassa undervisningen på något sätt. Hon talar om att det är 
för eleverna bästa. De jobbar fokuserat med läsförståelsen under en lektion och då gör de 
inget annat. Lektionen efter gör de diktamen. Hon försöker skapa en trygg miljö och säger att 
det inte finns några dumma frågor och att eleverna ska räcka upp handen om hon är otydlig. 
Sedan rättar hon testerna så fort som möjligt och har därefter ett enskilt samtal med varje elev.  
5.2.3 Syfte med screening 
Svenskläraren menar att de testar för att kunna fånga upp de elever som har låga 
staninevärden. Syftet är att se om någon behöver extra hjälp eller anpassningar i 
undervisningen. Det är för elevernas bästa. I överlämningen från grundskolorna får de oftast 
bara information om någon elev har en diagnos och inte om det finns läs- och skrivsvårigheter 
utan diagnos. Därför är det viktigt att fånga upp eleverna så fort som möjligt.  

I överlämningen från grundskolan så tycker jag att allt, allt för ofta som vi egentligen inte får alla 
underlag, utan det är de här eleverna med utredd dyslexi, ja om dom har en diagnos som vi får på. 
Men inte på de här eleverna som inte har någon diagnos men fortfarande har någon form av läs- 
och skrivsvårigheter. […] då tycker jag att det är jätteviktigt att kunna fånga upp dom här eleverna 
så fort som möjligt. 
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Svenskläraren menar att det är viktigt att tidigt sätta in anpassningar för att eleven inte ska 
komma efter. Där är screeningen en stor hjälp. Det är bra att läraren har en förförståelse och 
på så sätt kan stötta eleven på bästa sätt, men även för att stimulera elever med höga värden 
genom att utmana dem. 
5.2.4 Uppföljning 
Svenskläraren har ett samtal med varje elev efter screeningen. Utgångspunkten är diagnosen 
och ett brev som eleverna har fått skriva till henne. I brevet har de fått skriva om det är något 
speciellt de tyckt varit svårt i undervisningen på grundskolan, om de har fått extra hjälp och 
om de läser böcker och i så fall vad de läser. Det kan vara elever som fått ett lågt 
staninevärde, en etta eller tvåa men det har inte framgått i brevet att de har haft problem 
tidigare. Då kanske det är andra orsaker till resultatet, kanske att eleverna inte förstått fullt ut 
och då utgår läraren från att det inte är några problem. Men oftast när elever fått en etta eller 
tvåa framkommer det i brevet där de beskriver en svårighet sedan tidigare. 
 Läraren sammanställer en stödpärm för alla elever på programmet. I stödpärmen finns 
listor med staninevärden, underlag från mentor där elevers problematik beskrivs, olika 
protokoll och stödkontrakt. Pärmen finns tillgänglig för alla som undervisar på programmet 
även de som inte tillhör arbetslaget, så kallade gästlärare. 
 Ett stödkontrakt skrivs när en elev fått en F-varning och uppmanas att gå på stödtimmar 
för att klara av kursen. Eleven får tacka ja eller nej till detta. Det stöd som erbjud av henne är 
stödtimmar i svenska och engelska. Dessa timmar läggs ut så att alla elever som är i behov av 
stöd ska kunna ta del av det. Stödet läggs på schemat och direkt efter en lektion.  

Jag har fördelat (stödtimmar) så att det i möjligaste mån ska fungera för dom eleverna som 
behöver eller att dom ska kunna ha åtkomst till det här på sina scheman. […] det är utlagt så att 
dom här klasserna där det finns elever som behöver stöd ska ha möjlighet att komma och passen 
ligger i anslutning till deras svensklektion, det är jättesmidigt, då kan dom bara stanna kvar och 
fortsätta att jobba. 

Eleverna informeras om stödtiden under det enskilda samtalet men det blir aktuellt först när 
eleverna gjort någon uppgift. Läraren har då ytterligare ett samtal med eleven och uppmanar 
eleven att gå på stödtiden. Om en elev fått en F-varning och tackat ja, läggs stödet in som 
obligatoriskt och förs in i frånvarosystemet.  
 För något år sedan gjorde de, svenskläraren och hennes kollega, en uppföljning på 
screeningen under våren. De såg inte att eleverna hade förbättrat sin läsförståelse nämnvärt. 
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5.2.5 Undervisningen 
Läraren fokuserar först och främst på att få det att fungera på lektionstid för elever med låga 
staninevärden. Hon stämmer av lite extra med dem, något som hon inte tror att eleverna är 
medvetna om. Läraren har det i bakhuvudet. Undervisningen finns tillgänglig i skolans 
webbportal. Där finns alla uppgifter men om någon har svårt att läsa dokument på datorn får 
de dem på papper. Läraren kopierar upp ett antal och delar ut till dem som har behov men det 
finns även kopior tillgängligt för alla. Det är något som hon erbjuder hela klassen men med 
tanke på vissa elever.  Till de elever som har dyslexi brukar hon läsa, antingen bara för den 
eleven men det händer att hon läser högt för hela klassen. Hon försöker göra det så smidigt 
som möjligt för att det inte ska bli en stor affär av att någon behöver en extra resurs. När 
eleverna ska läsa böcker förvissar sig läraren om att det går att lyssna på boken. Det här är 
något som är integrerat i undervisningen hela tiden. Det är inget extra som görs utan det finns 
med hela tiden och läraren tror att anpassningarna kommer fler till del också. 

Det är inget extra jag måste göra utöver det andra utan det finns med och jag tror  också att den här 
anpassningen kommer flera till del också. 

Läraren inleder varje lektion med att skriva målet med lektionen på tavlan och vad de ska ha 
gjort i punktform, t.ex. läst den här texten, svarat på de här frågorna. Läraren tror att det 
tydliggör innehållet och är nödvändigt för en del men bra också för alla andra. 
 En del elever behöver träna upp läshastigheten och skolan har satsat extra på att alla 
eleverna ska läsa, i alla ämnen. Eleverna ska läsa mycket och svara på instuderingsfrågor som 
checkar av. De ska få träna på olika texttyper. Då eleverna inte blivit bättre efter att skolan 
startade lässatsningen bestämde svenskläraren och hennes kollega sig för att jobba ännu mer 
med lässtrategier och att ha en mer systematisk lästräning för hela klassen, till exempel 
genom att alla fick läsa ett stycke och sedan sitta tillsammans grupper och prata om vad de 
läst och försöka sammanfatta tillsammans. Men även genom att låta eleverna titta på ordens 
betydelse och hur de kan göra när de inte vet vad orden betyder. Eleverna får verkligen träna 
läsning, säger svenskläraren. De har jobbat mycket med analys då de såg att eleverna inte 
klarade analysdelarna i nationella provets läsförståelse. Alla lärare på programmet är 
medvetna om att eleverna behöver läsa många olika typer av texter.  
5.2.6 Syn på screeningen 
Screeningtesterna ligger till grund för det läraren vet om klassen. Läraren tycker att det är 
viktig information. Läraren beskriver att det är viktig kunskap att få veta om en elev behöver 
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få mer tid på sig, inläst material etc. Läraren kommunicerar med eleven om detta och talar om 
vad som finns att tillgå och vad skolan/läraren erbjuder.  

Det här är viktig kunskap för mig att veta om det här, att den här eleven behöver mer tid på sig och 
då ser jag till att kommunicera det med eleven och det gör jag i det här samtalet som jag har efter 
diagnosen. 

Screeningen hjälper till att identifiera de elever som läser långsamt, menar svenskläraren. Om 
en elev bara har hunnit med hälften av frågorna men svarat rätt beror det på att de läser 
långsamt. Det kan bero på att de läser för lite och inte har tränat tillräckligt på läsning. 
Läraren tycker att screeningtesterna är användbara och att de behöver screeningen. Det är 
dock inte alltid som värdet visar rätt, men oftast visar de vilka som behöver anpassningar. 
 Läraren funderar på alternativ till de tester de använder på skolan. Hon upplever testerna 
som fyrkantiga och tråkiga och tänker att detta kan bli ett hinder för eleverna. Om texterna var 
mer intressanta skulle kanske värdena bli andra, bättre.  
5.3 Analys av specialpedagogernas och svensklärarens berättelser 
Den studerade gymnasieskolan använder sig av tester, som kan ses som kategoriska då de 
fokuserar på elevens förmåga, för att kunna anpassa undervisningen, vilket stämmer överens 
med ett relationellt perspektiv. Svenskläraren berättar att:  

Då vet jag vilka elever det är som har låga staninevärden och jag fokuserar egentligen kanske 
först och främst på dom så att jag ser att det fungerar på lektionstid så att dom kommer framåt 
och jag stämmer kanske av lite extra med dom utan att jag tror att det är någon som ens tänker 
på det, men jag har det i bakhuvudet. 

Även specialpedagogerna beskriver att det är för undervisningen: 
Det är ju framförallt för lärarna, att dom får en bild av klassens nivå. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) skriver att det är en social konstruktion som 
avgör om en elev är i behov av stöd eller inte. Svenskläraren och specialpedagogerna 
beskriver att screeningtestet är ett material för diskussion och att de inte har några åtgärder av 
exkluderande karaktär så som liten grupp eller extra träning. Den sociala konstruktion som 
präglar gymnasieskolan skulle kunna tolkas som relationell då de arbetar för att främja ett gott 
undervisningsklimat för alla i klassrummet. Det förekommer stödlektioner och vissa 
anpassningar i klassrummet men dessa kan alla elever, mer eller mindre, använda sig av. 
Svenskläraren säger: 
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Jag anpassar min undervisning efter dom här eleverna […] en del tycker att det är svårt att läsa 
ett dokument på datorn till exempel och då kanske jag skriver ut det, då brukar jag skriva ut ett 
antal kopior, så delar jag ut det till dom som jag vet vill ha det och det här är någonting som jag 
erbjuder hela klassen men det är ju med tanke på dom här eleverna som kanske behöver ha ett 
papper på sidan om.  

Efter screeningtesterna säger både specialpedagogerna och svenskläraren att de har samtal 
med eleverna. Detta samtal kan ses utifrån det perspektiv som Aspelin (2013:b) beskriver, där 
ett relationellt perspektiv är en interaktion mellan läraren/skolan och eleven. I dessa samtal 
finns förutsättningar för eleven att komma till tals och beskriva vilka behov eleven har för att 
klara studierna. Det är sedan lärarens uppdrag att anpassa undervisningen, något som 
svenskläraren beskriver att hon gör. Men det kan även framkomma information som inte tyder 
på att eleverna är i behov av extra anpassningar. Specialpedagogerna arbetar med konsultation 
där lärarna kan få stöd och råd kring hur de kan tänka och göra för att möta elevernas behov. 
Samtalen, både dem mellan skolpersonal och elev och de mellan personal och personal, är 
viktiga då screeningtesterna inte alltid är pålitliga till hundra procent. Specialpedagogerna 
säger:  

Det finns ju många riskfaktorer i det här, så att det här staninevärdet, att inte ha för hög 
trovärdighet i det just för att det är mycket som spelar in.  

En riskfaktor är när de genomför testerna. Specialpedagogerna säger att det finns 
organisatoriska svårigheterna med att göra testerna vid en annan tid än introduktionsveckan. 
Men svenskläraren visar att det går att genomföra dessa vid en annan tidpunkt, då hon gjort 
det under flera år.   
 Fischbein (2012) skriver att omgivningen och sammanhanget en individ befinner sig i är 
viktigt ur ett relationellt perspektiv men att skolan sällan visar intresse för hela skolans 
sammanhang när det gäller elevers utveckling. Specialpedagogerna beskriver syftet med 
lässcreeningen på tre nivåer, organisation, grupp och individ, något som tyder på att skolan 
försöker se individen i ett vidare sammanhang.  
5.4 Vilka exempel ges i praktiken på åtgärder för lässvaga elever? 
5.4.1. Observationen 
Svenskläraren inledde lektionen med en gemensam genomgång. Eleverna hade läst en 
egenvald roman och skulle under lektionen arbeta med en analys som skulle presenteras 
muntligt med hjälp av bilder i en Powerpoint. Läraren hade kopierat upp instruktionen på 
papper till de som ville ha en papperskopia. Samma material fanns på webportalen. Läraren 
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hade innan lektionsstart skrivit upp lektionens innehåll och tider på tavlan. Sedan började 
eleverna arbeta med sin uppgift. 
 Därefter gick läraren runt och hjälpte eleverna. Eleverna skulle använda litterära 
begrepp och läraren förklarade dessa för de elever som inte kände sig säkra på begreppen. 
Många elever kände sig osäkra på om de hade förstått begreppen rätt. Flertalet av eleverna 
kunde dock begreppen. Läraren samtalade med eleverna om innehåll i boken eleven läst och 
eleven fick förklara hur de såg på innehållet koppat till de begrepp de förväntades använda i 
presentationen. I samtalen med läraren blev eleverna bekräftade att de tänkte rätt och kunde 
därefter fortsätta på egen hand. Nästan alla elever använde de litterära begreppen när de 
samtalade med läraren, till exempel miljöbeskrivning, personbeskrivning, peripeti, vändpunkt 
och tema. Vid något tillfälle förklarade läraren skillnaden mellan handling och tema för en 
elev. En annan elev sa att boken krävde att man läser mellan raderna.  
 Två av de elever som hade låga staninevärden på lässcreeningen hade inte läst ut sin 
bok. Läraren rekommenderade att eleverna skulle använda stödtiden. En av dessa elever hade 
trots att han inte var färdig med boken ändå börjat tänka på nästa steg, det vill säga bilder till 
presentationen.  
5.4.2. Observationen ur ett sociokulturellt perspektiv 
Lektionen präglas i hög grad av samtal mellan elev och lärare. Säljö (2014) menar att det är i 
samspelsprocesser som lärande sker och kommunikationen mellan lärare och elev kan ses ur 
detta perspektiv. 

De artefakter (Säljö, 2014) som används i undervisningen är romanen eleverna har läst, 
instruktionen och datorn. Dessa artefakter tillsammans med samtalen med läraren om 
uppgiften och de litterära begreppen skapar ett samspel och leder till mediering. I och med att 
läraren hjälper eleverna att resonera kring det de har läst och den analys eleverna ska göra så 
sker ett samspel och det gör innehållet meningsfullt. Då det blev meningsfullt arbetade 
eleverna vidare med uppgiften. Lektionen blev alltså motiverande.  
 Under lektionen använde läraren språket ur en utpekande funktion (Säljö, 2014) för att 
hjälpa eleverna att förstå abstrakta ting, i det här fallet de litterära begreppen. Den uppgift som 
eleverna arbetade med tillät eleverna att själva välja vad de förmedlade i sina presentationer. 
Samma litterära begrepp kan få många olika exempel och förklaringar då eleverna läst olika 
böcker. Eleverna använder i och med det språket ur det Säljö kallar en semiotisk funktion.   
 Språket används även för att skapa interaktion mellan läraren och eleverna samt leder 
till att eleverna får tänka själva. Detta är den kultur som råder under lektionen.  
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5.5. Elevernas berättelser 
Fyra elever har intervjuats. I redogörelsen kring vad som framkom i dessa kommer jag att 
kalla dem för Anna, Bengt, Ceasar och David. 

Anna kommer ihåg screeningtestet i början av årskurs ett som svårt. Eleven berättar att 
hon har problem med läsförståelsen och att det varit så sedan hon var liten. Den känsla som 
Anna beskriver över att börja gymnasiet och veta att hon ska göra läsförståelsetester var att 
det var ”jätteläskigt”. Texterna i läsförståelsediagnosen var svåra. 

Alltså man fattade inte riktigt. Rubriken är en grej som man får välja och texten är en helt annan 
grej, alltså det blir ju svårt för mig när jag inte, jag måste läsa en text tio gånger för att fatta. 

Detta innebar att Anna chansade och bara kryssade i olika svårsalternativ. Något annat som 
Anna tog upp var att hon fick minuspoäng om hon chansade på fel alternativ. Även om eleven 
svarat rätt blev det minus vilket var något eleven upplevde som ”surt”. Ceasar minns också 
testerna. Han berättar att de testas för att lärarna ska veta var de ligger. Ceasar tycker också att 
testet är bra för honom själv, ”så vet jag vad jag ska förbättra och så”. Även David kommer 
ihåg testerna. Han minns det som svårt och att tiden inte räckte till. Bengt minns inte att han 
har gjort några tester i början av årskurs ett. 
 Efter testet hade Anna ett samtal med svenskläraren. Under samtalet fick eleven veta att 
hon kan få hjälp. Eleven fick frågan om hon har dyslexi vilket hon inte har. Eleven har gjort 
olika tester kring det men hon har ”bara svårt”. Tankarna som Anna beskriver efter samtalet 
är: 

Det kändes ju jobbigt, det känns som att man är efterbliven, alltså det känns ju så här… dyslexi, 
att jag inte kan läsa en text och svara på frågor, så som alla andra gör 

Bengt hade även han ett samtal med svenskläraren. De tankar som rörde sig i Bengts huvud 
var: ”nu kommer jag att få extra hjälp”. Bengt berättar att han har haft hjälp tidigare, i 
mellanstadiet. Ceasar kommer också ihåg samtalet med svenskläraren. Han säger: 

Man säger ju en sak när man är i ett möte, men jag tänker ju också att det måste ske efter, när 
dom säger vilken hjälp jag ska få så är det ju inte bara att man säger utan man måste ju få ett 
resultat. 

Ceasar upplever inte att han har fått det stöd de pratade om under samtalet. David har inte haft 
något samtal med svenskläraren. Ingen av eleverna har haft något samtal med 
specialpedagogen.  
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 Undervisningen beskrivs, av Anna, som att läraren går igenom instruktioner och skriver 
dessa på tavlan och att eleverna sedan jobbar. Läraren finns där och hjälper till. Anna tycker 
att instruktionerna hon får är bra och att när hon inte förstår ”så kan hon ta dig åt sidan och 
prata så här extra”. De extra anpassningar som Anna upplever att hon får är att läraren 
koncentrerar sig på det som eleven har svårt med, det vill säga läsförståelsen. Eleven 
beskriver att det känns skönt att läraren finns där. Anna har även fått möjlighet att lyssna på 
text vid något tillfälle. Detta är dock inte helt enkelt det heller då eleven tappar bort sig 
ibland. Detta är även något som David beskriver. Det samma händer när Anna själv läser. 
Läsningen går långsamt och eleven börjar tänka på annat. När hon kommer på det försöker 
hon läsa snabbare men tappar då betydelsebärande ord. Eleven upplever dock att läraren tar 
hänsyn till detta och att hon i början fick lättare texter och nu lite svårare. Anna använder 
stödtiden till att fortsätta med det arbete som gjordes lektionen innan. Anna har inte fått längre 
tid till uppgifter. Hon uppfattar det som rättvist: 

Det känns ju typ rättvist, men dom vet ju inte att jag har ju rätt så svårt. Det var några gånger jag 
fick typ sitta två minuter längre och dom blev typ sura på mig. Varför får hon sitta två minuter 
längre, jag skulle ha hunnit klart om jag satt två minuter till.[…] Alltså man vill ju inte förstöra 
så att klassen blir sur på en för att man tar längre tid som dom själva vill ha 

Alla elever beskriver uppgifter kopplade till läsning som de har gjort under året, till exempel 
arbete med romaner och noveller. Bengt upplever inte att det görs några extra anpassningar 
för honom.  Han har dock blivit uppmanad att gå på stödtimmen när han ligger efter. Även 
han ser stödtiden som en längre lektion. Bengt säger att hans läsförståelse har blivit bättre 
under året. Han säger: 

Jag märker att jag kan dra med slutsatser med tanke på det som jag liksom har förstått i texten. 
Det kunde jag inte lika mycket förut.   

Ceasar tar även upp att de har jobbat mycket med begrepp. Han tycker att de är svåra men 
använder några under samtalet med mig. De anpassningar som Ceasar berättar om handlar om 
hans eget ansvarstagande och inget som läraren gör. Han tycker till exempel att det är hans 
eget ansvar att säga till när han inte förstår. Han upplever att undervisningen går snabbt 
framåt och innehåller många svåra ord. Stödtiden är inget som Ceasar brukar använda på 
grund av att han inte orkar fortsätta jobba efter lektionen. Även David anser att det är hans 
eget ansvar att fråga efter anpassningar såsom längre tid. Men svenskläraren är den av hans 
lärare som uppmärksammar honom och ibland frågar om han behöver mer tid.  
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 Alla elever beskriver svårigheter med läsning. För flera elever är det läshastigheten som 
är långsam och gör att de inte hinner färdigt. Ett par anser att de får stöd under lektionerna av 
svenskläraren för att bli bättre på läsning och får en del kompensatoriska hjälpmedel. De 
andra tycker dock inte att de får något stöd. En elev, Ceasar, tar även upp att hans 
ordförståelse brister. Läraren har gått igenom de viktiga begrepp de ska jobba med men 
överlag ställer ord och begrepp till det för honom.   
5.6. Analys av elevernas berättelser 
Eleverna beskriver att det stöd som de får sker i klassrummet av den undervisande läraren 
vilket stämmer väl överens både med ett sociokulturellt perspektiv och ett relationellt 
perspektiv. Säljö (2014) menar att människan aktivt är delaktig i skapandet av sin omvärld. 
En del av detta sker i samtalen mellan läraren och eleven. Där beskriver eleverna att de kunde 
ge uttryck för att de behöver stöd. Det fanns även en förväntning på läraren att erbjuda stöd.  
 Eleven Anna beskrev att läraren riktade in sig på hennes svaghet, läsförståelsen och 
Ceasar pratade om att testerna var bra för att läraren ska veta vad de befinner sig. Detta tyder 
på att eleverna är positiva till screeningtesterna. Men samtidigt framkommer att testerna var 
svåra och att de inte hann färdigt. Dessa tankar som framkommer från eleverna kan ses ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) då läsning är något som är viktigt i skolans kultur men 
även i andra viktiga kontexter som elever kommer möta, till exempel eftergymnasiala studier 
och jobb för att nämna några. Eleverna är medvetna om att läsförståelsen är viktigt men 
samtidigt att det inte är deras starka sida.  
 Intervjuerna med eleverna visar också att det finns en viss frustration över att inte hinna 
färdigt på samma tid som de andra i klassen och att klasskompisarna inte förstår att några har 
svårt och att det uppstår orättvisa situationer såsom det som Anna berättar. Ur ett relationellt 
perspektiv skulle detta kunna tolkas som att förändringar i omgivningen (Emanuelsson et al., 
2001) skulle kunna skapa bättre förutsättningar för eleverna att klara de krav de möter i 
undervisning och examinationer.  

6. Diskussion 
6.1. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur specialpedagoger och svensklärare såg på 
standardiserade tester i form av lässcreening. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att både 
specialpedagogerna och svenskläraren uttrycker sig positiva till dessa tester. 
Specialpedagogerna och svenskläraren beskriver sin syn på de standardiserade testerna utifrån 
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ett relationellt perspektiv, det vill säga att de används för att skapa en förförståelse för lärarna. 
Vidare kan konstateras att de använder testresultatet inkluderande och för extra anpassningar i 
undervisningen vilket stämmer väl in på ett sociokulturellt perspektiv samt ett relationellt 
perspektiv. Syftet med studien var även att undersöka hur elever med låga staninevärden får 
stöd för att klara sina gymnasiestudier. Detta stöd sker i klassrummet av den undervisande 
läraren. Något som bekräftades av observationen. Läraren får stöd av specialpedagogerna 
genom diskussioner och rådgivning. Detta är dock inget som eleverna verkar medvetna om. 
Eleverna upplever dock överlag att de får stöd av sin lärare med att förbättra sin läsning.  

Resultatet tyder på att skolpersonalen är positiv till att använda screeningtester på 
gymnasiet. Screeningen hjälper dem att identifiera elever som kan behöva extra anpassningar 
i undervisningen. De visar dock medvetenhet kring att testerna inte är hundraprocent säkra 
utan ett det krävs mer för att en lyckad identifiering. Detta är något som Gilbert et.al (2012) 
betonar i sin modell. Gilberts et.al. modell är tänkt att minska de felmarginaler som finns vid 
screening. Även om det inte finns en systematisk modell för detta på den studerade 
gymnasieskolan visar resultatet att det finns en medvetenhet.  Resultatet från screeningen 
används också aktivt i undervisningen. Något som dock inte framkommer i intervjuerna är om 
de genomför någon analys av testresultatet för att se vad svårigheterna beror på, vilket 
Hedberg (2011) anser viktigt.  
 I intervjuerna framkommer att överlämningen från grundskolan endast sker om en elev 
har diagnostiserade svårigheter av något slag och att screeningen hjälper till att tidigt fånga 
upp elever som kan ligga i rikszonen för att inte klara sina gymnasiestudier på grund av 
bristande läsförmåga. Både Heimdahl Mattsson (2008) och Ingestad (2006) nämner att elever 
ofta blir utan stöd i undervisningen innan en diagnos är ställd. Screeningen på 
gymnasieskolan fyller då syftet att identifiera elever som behöver extra anpassningar i 
undervisningen.  
 I observationen synliggörs att det sker ett aktivt arbete med begrepp och läsförståelse. 
Det arbetas med att eleverna själva ska behärska begreppen som används i undervisningen. 
Detta arbete sker genom samtal och bekräftelse. Läraren verkar medveten om sin egen roll 
och sin undervisning såsom Helldin (2002) förespråkar. Det stöd som ges på gymnasieskolan 
sker av lärare i undervisningssituationer eller via programstöd i samband med lektion. Både 
Solis et al. (2014) och Scammacca et al. (2015) menar att stöd i klassrummet av läraren är 
mer effektivt än exkluderande stöd vilket stämmer väl överens med hur stödet sker i det 
studerade fallet. De arbetssätt som beskrivs och observeras finns det stöd för i den tidigare 
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forskningen. Regeringen (2012) tar upp strukturerade samtal om det lästa som ett 
framgångsrikt arbetssätt gällande elevers läsförståelse, något som framkommit i resultatet.  

Ingen av eleverna i studien säger att de har haft kontakt med specialpedagogen. 
Ramberg (2013) och Takala et al. (2009) tar båda upp mötet mellan elev och 
specialpedagog/speciallärare och visar att skillnaden mellan den svenska och den finska 
skolan är stor när det kommer till hur man organiserar stöd. Det stöd som eleverna får 
beskriver eleverna som att det kommer från svenskläraren, vilket i sin tur kan vara gott nog 
enligt både Solis et al. (2014) och Scammacca et al. (2015). Stöd som förekommer av läraren 
i klassrummet kan vara bättre än individuellt stöd. Att stödet ges i klassrummet kan ses som 
positivt ut flera aspekter. I resultatet framkommer inte att elevernas läsförmåga försämrar 
deras självbild eller att nivån på undervisningen är låg, något som flera författare tar upp som 
problematiskt med exkluderande stödinsatser. (Heimdahl Mattson, 2008; Ingestad, 2006; 
Groth, 2007; Heimdahl Mattson et al., 2010). Detta kan bero på att stödet sker inkluderande. 
Det ter sig som att undervisningen utgår från ett relationellt perspektiv där inkludering och 
deltagande är centralt. Dock kan man inte helt bortse från att det finns elever som inte 
upplevde att de fick det stöd som hade diskuterats under uppföljningssamtalen efter 
screeningen. Vad detta beror på kan ha flera tänkbara förklaringar. Det kan vara så att eleven 
inte uppmärksammar att stöd ges vilket är något som det talades om i intervjuerna med 
skolpersonalen. Det kan å andra sidan vara det som Heimdahl Mattson (2008) nämner, att 
elever inte får adekvat stöd i undervisningen innan en diagnos är ställd. En annan förklaring 
kan vara att det både läraren och eleven beskriver stämmer utifrån en semiotisk språklig 
funktion som Säljö (2014) nämner. Skolan skulle kanske ännu mer behöva arbeta mot ett 
relationellt perspektiv med fokus på omgivningen och samspel, enligt Emanuelssons et al. 
(2001) beskrivning för att minska denna tolkningsmöjlighet. 

I denna studie framkommer inget som tyder på att gymnasieskolan arbetar med intensiv 
lästräning. Flera studier (Vaughn et al, 2015; Boulay et al., 2015; Solis et al., 2014) visar att 
intensiv lästräning är det som har bäst effekt på elever efter årskurs 3, vilket gymnasiet i allra 
högsta grad är. Dessa intensiva åtgärder bör ske under minst ett års tid. En orsak till att det 
inte sker kan vara det som Helldin (2002) nämner, att lärare inte hinner med i ett redan pressat 
schema. Något som skolan dock gör, är att arbeta med läsförståelse inom olika områden. 
Intervjuerna visade att skolan har under några års tid arbetet med läsning i alla ämnen vilket 
stämmer väl överens med Vaughn et al. (2015) och Solis et al. (2014) rekommendationer.  
 Resultatet tyder även på att en stödåtgärd för att elever ska kunna öka sina meritvärden 
sker genom ett aktivt arbete med lässtrategier. Enligt den tidigare forskningen är lässtrategier 
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en viktig åtgärd (Boulay et al., 2015; Vaughn et al., 2015; Solis et al., 2014; Wolff, 2005) men 
att dessa bör ske i kombination med andra åtgärder till exempel arbete med ord och begrepp 
samt ske i intensiv form. Studien har endast berört svenskämnet så en fullständig bild på hur 
arbetet med läsning sker för eleverna går inte att få.  Men det tyder på att det finns en viss 
överensstämmelse med Vaughn och Wanzek (2014) där tiden för läsförståelseträning är låg. 
 Ytterligare är det intressant att fundera kring att alla elever upplever att de har 
svårigheter med läsförståelsen. I Ingestads (2006) studie visade sig screeningen ha effekt på 
hur väl eleverna lyckades under skoltiden. Ett lågt resultat på screeningen kan ge låga resultat 
resten av skoltiden, enligt Ingestad. Inget i det som framkommit i resultatet beskriver detta 
som en risk kopplat till screeningtesterna. Å andra sidan tyder delar av resultatet på att elever 
upplever att de har förbättrat sin läsning och utvecklats på andra sätt, till exempel genom att 
kunna dra slutsatser. Det betyder alltså inte att just dessa elever är i risk för det Ingestad 
beskriver men dock en risk att vara medveten om. Även om Ingestad nämner stödinsatser som 
en orsak till att elever identifierar sig som en ”sämre” elev. På den studerade skolan sker inte 
insatser på det sättet. Pojkarna som intervjuats är mer kritiska till det stöd som de får (eller 
inte får). Hakkarainen et al. (2013) fann att pojkar upplever att de har svårare än flickor. Om 
så är fallet är svårt att säga men det finns en skillnad i elevernas uppfattning kopplat till kön. I 
detta sammanhang kan även tiden för screeningen spela roll. En riskfaktor som 
skolpersonalen tar upp är tiden då screeningen görs, första veckan i skolan. Att genomföra 
testerna vid en senare tidpunkt skulle kunna minska de konsekvenser som Ingestad (2006) tar 
upp. 
 Slutsatsen som kan dras är att trots att testerna är kategoriska i sin form går det att 
använda resultatet från dem på ett relationellt vis, det vill säga att resultatet används av läraren 
för att anpassa sin undervisning. Specialpedagogerna har ett övergripande ansvar för att 
testerna genomförs och finns sedan som stöd vid konsultationer. Screeningen hjälper läraren 
att tidigt identifiera elever som kan behöva extra anpassningar för att klara sina 
gymnasiestudier. Det är lärarna som ansvarar för att eleverna får stöd i sin undervisning 
Eleverna är dock inte fullt medvetna om att stöd ges, vilket kan vara en konsekvens av att stöd 
ofta ges exkluderande och i den studerade klassen sker det inkluderande och är tillgängligt för 
alla elever.  
6.1.1 Vidare forskning 
En aspekt på hur de standardiserade lästesten används som framkommer i intervjun med 
specialpedagogerna men som jag inte fördjupar mig i vilken roll barn- och 
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ungdomsförvaltningen har på verksamheten på gymnasiet och eventuellt grundskolorna. 
Specialpedagogerna berättade att förvaltningen ville veta hur elevernas läsförståelse var och 
att koppla detta till vilken grundskola de gick på innan. Detta är ett intressant 
forskningsområde men passade inte syften för min studie.  
6.2 Metoddiskussion 
6.2.1 Metodval 
Valet att genomföra en kvalitativ studie kändes rätt då jag ville beskriva en syn på ett 
fenomen. Då jag även ville se detta ut flera olika håll, genom intervju och observation, föll 
valet på fallstudie där jag kunde koncentrera min studie kring en klass.  
6.2.2. Urval 
Urvalet för denna fallstudie har påverkat resultatet av studien. Om jag hade valt en annan 
skola hade kanske resultatet blivit ett annat. Men det hade även kunnat skilja om det var en 
annan klass som hade blivit föremål för min studie. Dock är syftet att beskriva och analysera 
hur det ser ut i det här specifika fallet, vilket jag har gjort. 
 Gymnasieskolan där studien har genomförts har två specialpedagoger. Jag hade tänkt 
intervjua en av dem och hade bokat in en intervju. Denna blev dock ändrad då den tänkta 
specialpedagogen tyckte att den andra var mer erfaren i frågan. Detta ledde i sin tur till att det 
blev en parintervju med båda specialpedagogerna.  
 Valet av elever bestämdes av svenskläraren och urvalet var beroende av elevernas 
resultat på lässcreeningen tidigt på hösten i årskurs 1. Jag hade tänkt intervjua två flickor och 
två pojkar. Det var inplanerat intervjuer utifrån det urvalet. En elev, en flicka, fick ändringar i 
sitt schema dagen för intervjun och valde att inte delta. Detta gjorde att svenskläraren i stället 
tillfrågade en annan elev som också hade lågt på lässcreeningen. Elevunderlaget blev alltså ett 
annat än det tänkte. Alla elever som deltog i studien gick dock i samma klass med samma 
svensklärare. Huruvida antalet pojkar påverkade resultatet är svårt att säga men flickan var 
dock något mer positiv än pojkarna.  
6.2.3. Genomförande 
Jag inledde studien med att intervjua specialpedagogerna och därefter svenskläraren och sist 
eleverna. Denna modell gjorde att jag fick med perspektiv från organisation, grupp och 
individ. Att inleda med specialpedagogerna gjorde att jag hade med mig kunskaper till 
intervjun med svenskläraren och kunde fördjupa mig i vissa frågor. När jag planerade 
elevintervjuerna kunde jag utgå från information som framkommit i de första två intervjuerna 
vilket gjorde att jag kunde ställa mer konkreta och undervisningsnära frågor. Även det jag 
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valde att observera utgick från det som framkommit under intervjun med svenskläraren. 
Intervjun gjorde att jag hade en plan när jag påbörjade observationen men det kan även ha 
begränsat mig. Jag kan ha missat viktiga aspekter för att jag inte aktivt observerade dem.  Jag 
bedömer dock att beskrivningen är trovärdig och ger ett ytterligare perspektiv till 
fallbeskrivningen.  
 Analysen av det empiriska materialet har utgått från ett sociokulturellt perspektiv samt 
ett relationellt perspektiv. Detta har påverkat resultatet och de slutsatser och analyser jag har 
kunnat göra men känns ändå relevanta då de tar fasta på synsätt som finns i läroplanerna och 
på specialpedagogik just nu. 
6.2.4. Trovärdighet 
Det finns många aspekter som kan påverka trovärdigheten i denna uppsats. Även om 
intervjuer är ett bra sätt att få reda på hur människor tänker och tycker kring en fråga kan det 
vara så att de svarar som de tror att det förväntas av dem. Kanske allra främst eleverna då det 
finns en tradition i skolan att det finns ett rätt svar och elever skolas in i denna tradition. Men 
då syftet är att beskriva och analysera som en fallstudie blir resultatet inte generaliserbart. Det 
kan dock finnas en trovärdighet i hur jag har presenterat fallstudien och då studien visar hur 
man arbetar på just den här skolan, i just den här klassen, kan det ändå vara användbart för 
andra i liknande situationer. Något som dock ökar trovärdigheten är att insamlingsmetoderna 
är flera, både intervju och observation samt att både skolpersonal och elever kommer till tals 
och ger en i stort sätt samstämmig bild. Det visade sig dock att det inte bara är svensklärarna 
som genomför screeningtesterna med eleverna. Detta kan leda till att testernas trovärdighet 
minskar då yrkeslärarna troligtvis inte har samma kompetens som svenskläraren om testernas 
syfte, genomförande och eventuella betydelse för elevens självbild.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Missivbrev  
 
Missivbrev till rektor avseende samtal med specialpedagog, svensklärare och 
elever 
Hej! 
Mitt namn är Ramona Davidsson och jag ska nu under vårterminen skriva mitt självständiga 
arbete inom specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola. Min studie syftar till att 
beskriva och analysera hur specialpedagog och annan relevant personal beskriver sin syn på 
standardiserade lästester i form av screening samt hur elever som har låga staninevärden får 
stöd för att öka sina meritvärden fram till examen. För att kunna genomföra studien behöver 
jag genomföra halvstrukturerade intervjuer med en specialpedagog, en svensklärare och 
elever. Jag kommer även göra en observation i den klass som svenskläraren arbetar, där det 
finns elever med låga resultat på screeningen. Anledningen till att jag riktar mig till er är för 
att ni har ett gott rykte i kommunen samt har haft goda resultat i kvalitetsmätningar under 
flera år. Min intention är att lyfta fram goda exempel i det självständiga arbetet.  
Studien kommer vara en fallstudie och utgå från en klass för att kunna gå djupare in i arbetet 
kring elevernas läsförståelse. De intervjuer som kommer genomföras beräknas ta att ca 30-60 
minuter per intervju. Samtalen kommer att spelas in, transkriberas och sedan analyseras till ett 
resultat.  
Deltagande i studien kommer att vara frivilliga för eleverna och pedagogerna att delta i och de 
kan när som helst välja att avbryta samtalet och sin medverkan. Under studien kommer 
materialet att vara konfidentiellt och inte vara tillgängligt för någon annan än av mig. 
Eleverna och pedagogerna kommer även att garanteras konfidentialitet och att materialet 
avidentifieras, vilket innebär att varken namnet, klassen eller skolan kommer att nämnas i 
rapporten. 
Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i databasen DIVA som finns tillgänglig på 
nätet. 
Finns det frågor avseende studien så är Ni välkomna att kontakta mig eller min handledare per 
telefon eller mail: 
Ramona Davidsson 
Tel: 073- xxx xx xx 
Mail: ramona.davidsson@eskilstuna.se 
Handledare: 
Margareta Sandström    margareta.sandstrom@mdh.se 



   

37  

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Specialpedagog 
Vad har du för utbildning? 
Vilka erfarenheter har du? 
Hur genomförs arbetet med screeningtester? Vilka testas?  
I viket syfte genomför ni testet? 
Vad händer efter testerna?  
Hur arbetar du/ni med elever med låga staninevärden? 
Hur upplever du arbetet med standardiserade tester? 
Vilka andra tankar har du kring testerna? 
 
Svensklärare 
 
Vad har du för utbildning? 
Vilka erfarenheter har du? 
Hur genomförs arbetet med screeningtester? Vilka testas?  
I viket syfte genomför ni testet? 
Vad händer efter testerna?  
Hur arbetar du/ni med elever med låga staninevärden? 
Hur upplever du att testerna påverkar din undervisning? 
Hur upplever du arbetet med standardiserade tester? 
Vilka andra tankar har du kring testerna? 
 
Elever 
Kommer du ihåg de diagnoser du gjorde i svenska precis när du började årskurs 1? 
Vad tyckte du om diagnoserna? 
Har du haft samtal med din svensklärare och med specialpedagogen efter testerna? 
Vad tänkte du under och efter det samtalet? Hur kändes det? 
Berätta om svenskundervisningen? Vad gör ni osv 
Märker du om läraren gör några anpassningar som är riktade till dig? Vilka i så fall? 
Har du blivit erbjuden stödtid? Använder du den? Vad gör du då? 
 


