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Abstract 

The aim of the study is to examine how Swedish teachers, special needs teachers and special education teachers 

experience cooperation in assessments and pedagogical practices towards upper secondary school students 
facing reading difficulties. We also aim to investigate how these pedagogues experience cooperation in 
providing appropriate support for these students. Four teachers, two special needs teachers and two special 
educators participated in qualitative semi-structured interviews. The result shows the importance of a well-
functioning communication when students leave compulsory school for upper secondary school, to make sure 
that information about language difficulties and special educational needs is passed on. The result also 
highlights the need of resources for long term reading interventions as well as an experienced need to increase 
teachers’ competence regarding language difficulties and additional adjustments. 
 

Nyckelord: Rutiner, kartläggning, screening, språkliga svårigheter, anpassningar, intervention. 

  



Förord 

Från att vi båda var inställda på att skriva ett examensarbete var för sig, ställdes en fråga 

från en av oss på vinst och förlust till den andra: “Hojta om du är inne på att parskriva och 

vill ha en skrivkompis!” Vilket gav ett hojtande tillbaka, och vilken tur att frågan kom. Att 

skriva tillsammans har inneburit att det har funnits någon att fråga, någon att stötta sig 

mot och vi har hjälpts åt att peppa varandra när energin har varit låg. Dessutom har vi haft 

en fantastisk handledare som har gett oss råd och stöd, och därmed hjälpt oss att utveckla 

vårt arbete. Vi har under hela skrivprocessen delat dokument med varandra, så vi har 

kunnat vara lika delaktiga i allt såväl forskningsbakgrund som diskussion. Dialogen mellan 

oss har hela tiden varit tät, för att verkligen kunna samarbeta. De gånger vi har läst en 

artikel var för sig har vi kort sammanfattat innehållet för varandra, vilket har inneburit att 

vi på ett effektivt sätt har delgett varandra nya kunskaper. Att skriva detta examensarbete 

har varit enormt lärorikt på många sätt, bland annat har vårt fördjupningsarbete i 

litteraturen varit mycket intressant. Men det absolut roligaste och mest givande under hela 

arbetet var de intervjuer som vi genomförde. Utan dem hade inte detta arbete kunnat 

skrivas, och vår förståelse för informanternas upplevelser hade uteblivit. 

Vi vill därför rikta ett stort tack till er som medverkade i våra intervjuer och delade med er. 

Tack! 
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1. Inledning 

I dag anses kunskapen att läsa och skriva vara en mänsklig rättighet i västvärlden, och en 

förutsättning för att kunna vara en aktiv del i det demokratiska samhället (Schmidt, 2018). 

I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 (Svenska FN-

förbundet, 2008) samt i FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) står att läsa att alla har rätt 

till utbildning och kunskap om de mänskliga rättigheterna. Den svenska regeringen menar 

att, som en del i att delta i det demokratiska samhället, ingår varje barns rätt att lära sig 

läsa och skriva (Regeringskansliet, 2019). Skollagen tar fasta på det och fastställer att alla 

elever ska ha möjlighet att få undervisning och stöd så att nå så långt som möjligt efter sina 

förutsättningar och därmed ges goda grunder att utvecklas till demokratiska medborgare 

(SFS 2010:800). 

Vikten av att kunna läsa har fått stor uppmärksamhet, mycket på grund av svenska elevers 

sjunkande PISA-resultat mellan 2000–2012 (Skolverket, 2016). Sedan dess har det skett 

en förbättring av läsförståelsen bland Sveriges 15-åringar, framförallt hos lågpresterande 

elever (Skolverket, 2016). Dock måste arbetet med att förbättra barn och ungdomars 

läsvanor utvecklas, vilket Läsdelegationen, som den svenska regeringen tillsatte 2016, 

ämnade göra. Delegationen lyfter att läsning är av största vikt för att kunna tillgodogöra sig 

ny kunskap och nya upplevelser, vilket kan påverkas av faktorer som vuxna förebilder, 

bibliotek samt skolans verksamhet (Läsdelegationen, SOU 2018:57). En viktig faktor är 

tidig upptäckt av språklig sårbarhet, så att adekvata stödinsatser kan sättas in för att främja 

god läsutveckling. 

Självfallet är det mest optimalt att läs- och skrivsvårigheter upptäcks i tidig ålder 

(Vetenskapsrådet, 2008). Även i senare skolår är det viktigt att snabbt uppmärksamma 

elever i behov av extra anpassningar, till exempel i gymnasieskolan där undervisningen ofta 

organiseras i kurser som löper över en eller två terminer (Skolverket, 2014). Genom tidiga 

insatser och stort engagemang kan skolan bättre bidra till att eleverna lyckas i skolan och 

minska risken för bristande självkänsla på grund av misslyckanden orsakade av språklig 

sårbarhet (Fouganthine, 2012). Den organisatoriska verksamheten är en viktig faktor, men 

framförallt lärarens engagemang och kunskap, samt förmåga att skapa relationer till 

eleverna (Håkansson & Sundberg, 2012). Skollagen har från 1 juli 2019 förstärkts med en 

garanti för tidiga stödinsatser och infört obligatorisk kartläggning av elever i förskoleklass 

(SFS 2010:800). Detta bör möjliggöra att svenska skolans elever från start ges en bättre 

möjlighet till stöd och bättre förutsättningar att lyckas. 

Känslan av att lyckas är viktig oavsett årskurs, vilket återspeglas i några av de få svenska 

studier som berör gymnasieelevers upplevelser av skolan (Fouganthine, 2012; Yngve, 

Lidström, Ekbladh & Hemmingsson, 2019). De visar att ungdomar upplever ökade krav på 

gymnasiet, bland annat i form av ökad textmängd i de olika kurserna samt större eget 

ansvar. Många gymnasieelever upplever det problematiskt, då känslan är att de inte får 

samma stöd som på grundskolan (Yngve et al., 2019). Denna frustration hos eleverna är 

något vi möter i vardagen i vår nuvarande yrkesroll. Hur gymnasieskolor arbetar med att 



stötta gymnasieelever i språklig sårbarhet anser vi är intressant ur en specialpedagogisk 

synvinkel. 

Forskningen som finns när det gäller kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga utgår 

främst ifrån elever i yngre åldrar. Mycket verkar återstå att utforska beträffande 

screeningtest och pedagogiska insatser i undervisningen för gymnasieelever, inte minst ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv. Det anser vi skapar relevans för den planerade studien. 

Den tar avstamp i ett glapp i forskningen som förefaller finnas när det gäller pedagogernas 

upplevelser och erfarenheter av kartläggningar i gymnasieskolan samt deras pedagogiska 

konsekvenser för undervisningens utformning på grupp- och individnivå. 

Syftet med studien är att undersöka hur några svensklärare och 

speciallärare/specialpedagoger upplever samarbetet kring kartläggningar och pedagogiska 

åtgärder samt hur de upplever det gemensamma arbetet för att stötta gymnasieelever med 

lässvårigheter. Utifrån syftet framställs följande frågeställningar: 

• Hur upplever lärare, speciallärare och specialpedagoger skolans rutiner för att 

kartlägga gymnasieelevens språkliga förutsättningar? 

• Hur beskriver lärare, speciallärare och specialpedagoger de pedagogiska 

konsekvenserna av kartläggningens resultat på grupp- och individnivå? 

• Hur upplevs samarbetet mellan lärare och det specialpedagogiska teamet i det 

språkstödjande arbetet för gymnasieelever med lässvårigheter? 

2. Forskningsbakgrund 
 
I detta kapitel redogör vi för det komplexa området läsning och vilka krav på denna 

färdighet som ställs på svenska gymnasieelever. Vidare belyser vi vilka konsekvenser 

lässvårigheter kan ge, på både kort och lång sikt. Vi ger även exempel på hur dagens 

gymnasieskolor arbetar med att utröna vilka som är i behov av insatser på grund av sina 

språkliga förutsättningar. Avslutningsvis visar vi på insatser och kompensatoriska 

hjälpmedel som kan gynna elever i lässvårigheter.   

 

2.1   Definition av läsning 

Definitionen av läsning har sedan slutet av 80-talet lutat sig mot det begrepp som forskarna 

Gough och Tunmer presenterade 1986, Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986). 

Begreppet innebär att båda komponenterna avkodning och språklig förståelse krävs för att 

läsning skall uppnås. Om du kan ljuda dig igenom en text, men ändå inte förstår vad du 

säger så kan du inte sägas läsa. Även det omvända förhållandet ger konsekvenser för 

läsningen, det vill säga om du har en god språkförståelse men har 

avkodningssvårigheter.  Då är hindret det lästekniska och inte förståelsen, vilket innebär 

att en uppläst text kan kompensera för svårigheten. Som en förklaring på vad läsning 



därmed är kan följande formel användas; Läsning= Avkodning x Språkförståelse (Gough 

& Tunmer, 1986). 

Denna uppfattning följdes upp i en longitudinell studie av Hoover och Gough (1990), som 

i sin tur medförde att begreppet blev vedertaget av de flesta av dagens forskare i ämnet. De 

framhåller i sin studie att läsning är mycket komplext, samt att båda komponenter, 

avkodning och språkförståelse, är lika viktiga för läsförmågan. En mängd studier har under 

de senaste årtiondena undersökt Simple View of Reading, bland annat en av Catts, Hogan 

& Adlof (2005). De har studerat hur faktorer som påverkar läsförståelse förändras över tid 

och konstaterar att svårigheter med förståelse varierar beroende på ålder (Catts, Hogan, & 

Adlof, 2005). I yngre åldrar beror lässvårigheter i större utsträckning på 

avkodningssvårigheter medan äldre elever visar svårigheter som i högre grad kan kopplas 

till språkförståelse. Vidare beskriver Catts et al. (2005) att de äldre elevernas 

förståelsesvårigheter i större utsträckning beror på svårigheter på textnivå snarare än 

ordnivå.  

En modell som beskriver viktiga komponenter för läsförståelse är Kintschs (1988) 

Construction-Integration model. Den beskriver läsförståelseprocessen utifrån en 

konstruktivistisk syn på lärande, att kunskap skapas genom en aktiv process (Kintsch, 

2009). En första komponent i mötet med en text är den bokstavliga förståelsen av ord och 

meningar, även kallad ytförståelse (Kinstsch, 1994). Nästa steg är förståelse av textens 

huvudsakliga tema, vilket innebär att kunna förstå och sammanfatta innehållet på en 

övergripande nivå. För att en förståelse på ett djupare plan ska uppnås behöver läsaren 

kunna aktivera tidigare kunskaper och erfarenheter och integrera dem med innehållet i 

texten (2009). Kintsch beskriver att läsaren skapar en situationsmodell, en inre modell av 

textens innehåll, som blir stabil tack vare förkunskaperna. Situationsmodellen i sig är 

flexibel och förändras allt eftersom läsaren tillägnar sig nya kunskaper, och för att läsaren 

ska kunna göra inferenser och dra slutsatser behöver den vara stabil. Förförståelsen blir en 

avgörande komponent. När ämnesinnehållet i högre årskurser blir mer avancerat, och 

texterna mer komplexa när det gäller ord och grammatiska strukturer, ställs högre krav på 

arbetsminne, förförståelse och ordkunskap för att kunna skapa en stabil situationsmodell 

(2009).  

 

2.2   Krav på läsning i gymnasiet 

Alla som arbetar i skolan bär ansvar att uppmärksamma och stödja elever i skolsvårigheter. 

En del i gymnasielärarens uppdrag är att genom insatser i lärmiljön, extra anpassningar 

eller särskilt stöd möjliggöra för varje elev att lära i sin proximala utvecklingszon och lyckas 

efter sina förutsättningar (Skolverket, 2011). I gymnasiets kurser i svenska 1 och 2 förväntas 

eleverna bland annat kunna läsa, reflektera över och sammanfatta texter, och även samla, 

sovra och sammanställa information. De ska kunna diskutera innehåll och teman i litterära 

verk, se samband mellan teman och motiv i olika texter och koppla till strömningar i 

samhället (Skolverket, 2019c). I samhällsorienterande och naturorienterande ämnen ska 

eleverna kunna tillgodogöra sig texter och begrepp för att förstå och förklara större 



helheter, samt analysera och kritiskt granska olika företeelser som ryms in i respektive 

ämne (Skolverket, 2019a; Skolverket, 2019b).   

Innehållet i ämnesplanerna bekräftar det som Kintsch (2009) beskriver om ökningen av 

både textmängd och komplexitet i högre skolår. I praktiken kan det innebära att förstå mer 

komplexa meningar, med ett mer avancerat och abstrakt språk och ämnesspecifika 

begrepp. Det kan också handla om att förstå textstrukturer och olika texttypers och litterära 

genrers särdrag. Samtidigt ska eleven kunna koppla det lästa till tidigare erfarenheter för 

att kunna skapa den situationsmodell som Kintsch (2009) beskriver, samt göra inferenser 

och integrera ny kunskap med tidigare. I kombination med att språkförståelse är den mest 

framträdande orsaken till lässvårigheter hos äldre elever (Catts et al, 2005) belyser 

Kintschs modell hur läsningen kan vålla bekymmer för gymnasieelever i språklig 

sårbarhet.  

Nilson (2017) visar i sin avhandling där hon granskat nationella prov, att förväntningarna 

och kraven på en svensk gymnasieelev som läsare är komplexa och höga. Det förväntas att 

eleven ska kunna läsa olika genrer, vilket i sin tur bör visa på ett visst läsintresse. Med tanke 

på att endast 11% av ungdomar mellan 16–18 år uppger att de dagligen läser tidningar och 

böcker är detta tänkvärt (Statens medieråd, 2019). Nilson (2017) menar att det förväntas 

att gymnasieeleven ska kunna analysera, sätta sig in i och jämföra sig med karaktärerna i 

texten. och att eleven ska kunna diskutera de lästa texterna ur ett samhällsperspektiv. Det 

kompletterar den bild av högt ställda krav i gymnasieskolan som annan svensk forskning 

beskriver (Fouganthine, 2012; Yngve, Lidström, Ekbladh & Hemmingsson, 2019).  

 

2.3   Gymnasieelevers lässvårigheter och dess konsekvenser 

När elever med läs- och skrivsvårigheter upprepat upplever motgångar i inlärningen kan 

det leda till bristande motivation, låg självkänsla och i förlängningen ge en stukad 

framtidstro (Tjernberg, 2013). Fouganthine (2012) visar i sin avhandling att elever med 

lässvårigheter ofta väljer gymnasieprogram som innebär så lite läsning som möjligt och att 

en otillräcklig läsförmåga får betydande konsekvenser i ett senare arbetsliv och vardagsliv. 

Många unga vuxna saknar läsförståelseförmåga för att kunna uppfylla de krav som ställs i 

skolan och på framtida arbetsplatser (Kamil, Borman, Dole, Kral, Salinger & Torgesen, 

2008).  Att språkliga svårigheter påverkar hela livet lyfter även Miller, Mccardle och 

Hernandez (2010) vars studie visar att en stor del av befolkningen i USA saknar goda 

läskunskaper. De lyfter vikten av att skapa förutsättningar och hitta rätt hjälpmedel för att 

främja äldre och vuxna elevers möjligheter att utveckla läsförmågan, eller litteraciteten. De 

menar att bristen på god läsförmåga påverkar hela livet, bland annat arbete och hälsa, men 

också i vilken grad man främjar sina barns språkutveckling genom att exempelvis läsa högt 

eller hjälpa till med läxorna. 

Statistik visar att var fjärde elev i gymnasieskolan inte avslutar sin utbildning och värst är 

det för yrkesprogrammen (Skolinspektionen, 2015). Liknande problem har visat sig i 

Finland, där antalet elever som inte slutför sina studier ökar (Hakkarainen, Holopainen & 

Savolainen, 2015). En av några tänkbara förklaringar som Skolinspektionen (2015) lyfter i 



sin rapport är brister i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, till exempel att 

särskilt stöd sätts in för sent. Detta är även något som lyfts i studien av Yngve et al. (2019). 

En annan brist som beskrivs där är att information från överlämningarna från grundskolan 

inte når fram till lärarna. En svensk avhandling som studerat övergången mellan 

grundskola och gymnasieskola belyser konsekvenserna av bristande överlämningar ur ett 

elevperspektiv, att det påverkar både elevens möjligheter att utvecklas och lyckas, men 

även riskerar att befästa en känsla av utanförskap (Ekegren Johansson, 2016).  

Bland personer med oavslutade studier, uppgav ca en tredjedel av deltagarna att 

dyslexi/språkstörning var en av anledningarna (SCB, Statistiska centralbyrån, 2017). Av 

samtliga med oavslutade studier var det nästan hälften som menade att de inte hade fått 

stöd för att klara studierna. Det bekräftas även av Lidström, Hemmingson & Ekbladh 

(2019) som i frågan om huruvida gymnasieskolan fullföljer sitt uppdrag att anpassa skolans 

miljö efter elevernas behov, uppmärksammat att det finns flera områden där elever inte 

upplever det stöd de behöver. Vad gäller läsning upplever drygt 60% av de tillfrågade 

gymnasieeleverna att skolans anpassningar inte hjälper dem att möta skolans krav efter 

deras förutsättningar (Lidström et al., 2019). 

 

2.4   Kartläggningar och screeningtest 

För att uppmärksamma elever i språkliga svårigheter utför många gymnasieskolor så 

kallade screeningtest på höstterminen när eleverna börjar första året, men det är inte en 

obligatorisk kartläggning som i förskoleklass (SFS 2010:800). Syftet är att upptäcka elever 

i läs- och skrivsvårigheter. Många av screeningmaterialen på både den svenska och 

utländska marknaden är standardiserade, dvs utprovade på ett stort antal testpersoner, för 

högre reliabilitet, bland annat LS (Johansson, 2004) och DLS™ (Järpsten, 2013). Studier 

på området med screeningtest visar vinster inom det specialpedagogiska fältet när det 

handlar om att identifiera elevers svårigheter och forma adekvata stödinsatser. Den flitigt 

studerade amerikanska modellen RTI (response to intervention) syftar bland annat till att 

rikta tidiga insatser mot elever i språklig sårbarhet och studier visar positiva resultat för 

elevers läsförståelse och ökad inkludering samt minskad risk för misslyckanden (Grosche 

& Volpe, 2013). En senare amerikansk studie lyfter fram screening som nödvändig för att 

undvika misslyckanden, men att en avgörande faktor är att rätt interventioner sätts in 

(VanDerHeyden, Burns & Bonifay, 2018). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) menar dock att de screeningtest 

som används i Sverige saknar ordentlig vetenskaplig grund för att säkerställa att de är 

tillräckligt effektiva. Keenan & Meenan (2014) har jämfört resultaten på olika amerikanska 

screeningtest för läsförståelse och funnit en varierad resultatprofil beroende på vilket test 

som används. Vilket test som användes spelade roll för vilka elever som 

uppmärksammades för läsförståelsesvårigheter. De fann också, att ju äldre eleverna var 

desto större var skillnaderna i resultat, och menar att en säkrare bild av elevernas reella 

förmåga bara framträder om man testar fler förmågor relaterade till läs- och skrivförmåga, 

till exempel hörförståelse, ordförståelse och arbetsminne. Även andra studier belyser 



dilemman med screeningtest, till exempel att förfarandet med att genomföra dem, 

sammanställa resultat och planera interventioner är en resurs- och tidskrävande process 

som tar värdefull tid från undervisningen (Castro-Villarreal, Rodriguez & Moore, 2014). 

 

2.5   Insatser i högre åldrar 

De flesta studier som vi funnit som aktuella är amerikanska. Dessa lyfter framförallt att, för 

att stärka äldre elevers läsförmåga och framförallt läsförståelse, krävs det longitudinella 

insatser där fokus är på ordförståelse samt relevanta texter som får bearbetas tillsammans 

med andra. Två av dessa studier visar att äldre elever inte svarar på interventioner lika 

snabbt som yngre, vilket innebär att insatser över längre tid krävs för att eleverna ska ha 

en chans att utveckla de förväntade färdigheterna (Lang, Torgesen, Vogel, Chanter, Lefsky 

& Petscher, 2009; Solis, Vaughn, Stillman-Spisak & Cho, 2018). Läsundervisningens 

upplägg påverkar elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig text och Kamil et al. (2008) 

påpekar vikten av ett explicit arbete med ordförståelse, att eleverna får möta och använda 

ämnesspecifika ord i en kontext och att de även ges möjlighet att använda begreppen i 

samtal och diskussion. Att elever inte lämnas ensamma med sin läsning utan får samtala 

om texter utifrån relevanta och stimulerande frågor, är centralt för all läsförståelse menar 

de. De poängterar även vikten av att erbjuda eleverna guidad övning i att använda olika 

lässtrategier och att svårighetsgraden anpassas efter elevernas förmåga, samt att eleverna 

inte lämnas ensamma med en strategi förrän de har tillägnat sig den.  

En annan amerikansk studie beskriver effekterna av en intervention, som bygger på 

liknande metoder som de Kamil et al. (2008) föreslår (Vaughn, S., Roberts, Wexler, 

Vaughn, MG., Fall & Schnakenberg (2014). Under två års tid fick elever med lässvårigheter 

daglig övning inom områdena ordkunskap, ord i kontext, läsförståelse och engagemang. 

Resultatet visar att elevernas läsförståelse ökade under perioden och en positiv effekt på 

betyget i samhällskunskap kunde konstateras, men nivån på elevernas kunskaper var 

fortfarande lägre än förväntade kunskaper för åldersgruppen. Artikelförfattarna vill sätta 

fingret på hur viktigt det är att elever som kämpar med lässvårigheter får adekvat träning 

över tid, det finns ingen quick fix. De efterlyser också mer forskning på äldre elever. 

I ett försök att tillämpa RTI på gymnasieelever anpassade Vaughn, Fletcher och Fuchs 

(2012) interventioner ursprungligen konstruerade för mellanstadieåldrar. Studien visade 

att de flesta studenterna gick fram lite snabbare inom vissa områden, bland annat tack vare 

förkunskaper de hade genom att de var äldre. För att hjälpa studenter med lässvårigheter 

blev rekommendationen att som första insats göra en skolövergripande satsning att, under 

hela studietiden, jobba med ord- och förförståelse i klassrummen för att underlätta 

inlärning av nya texter och moment. För de som behöver mer stöd var nästa nivå att erbjuda 

läsning i speciella grupper som ytterligare tränar på ordkunskap och läsförståelse. Som 

sista nivå skulle stöd och intensiv träning i mycket små grupper erbjudas för studenter i 

stora språkliga svårigheter, minst 50 minuter per dag och även under lov (Vaughn et al., 

2012). 



Skolans styrdokument fastställer att eleverna ska ges möjlighet att på olika vis tillgodogöra 

sig kunskap, bland annat med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2011). Digitala verktyg 

som till exempel ger text-till-tal (talsyntes) kan öka tillgängligheten av ett ämnesinnehåll 

för elever med lässvårigheter (Skolverket, 2014). I en ny svensk studie har man utifrån en 

intervention med läs- och skrivappar som alternativa (digitala) lärverktyg undersökt 

speciallärares uppfattningar om hur verktygen påverkar elevernas lärande, samt deras 

användbarhet inom det specialpedagogiska området (Nordström, Nilsson, Gustafsson & 

Svensson, 2018). I studien jämfördes resultaten mellan yngre och äldre elever. En majoritet 

av eleverna kunde läsa mer självständigt med hjälp av text-till-tal-verktyg, men 

speciallärarna upplevde inte att verktygen kompenserade för de äldre elevernas svårigheter 

i lika hög grad som hos de yngre eleverna. Artikelförfattarna efterlyser mer forskning kring 

hur användandet kan individualiseras och anpassas efter enskilda behov. 

 

Kompensatoriska verktyg, som bland annat talsyntes, som undersöktes av Nordström et al. 

(2018), är ett stöd när lässvårigheterna beror på brister i avkodningsförmågan, men blir ett 

otillräckligt hjälpmedel för elever med förståelsesvårigheter, till exempel elever med 

språkstörning (Watson, Gable, Gear & Hughes, 2012). Som Catts et al. (2005) belyser 

genom sin studie av Simple View of Reading är svårigheter med språkförståelse oftare 

förklaringen till lässvårigheter hos äldre elever. För dessa elever behöver därför 

ämnesstoffet göras språkligt tillgängligt på fler sätt, bland annat genom ett långsiktigt och 

medvetet arbete med strategier för att aktivera tidigare kunskaper, ordförståelse och 

förståelse av texters struktur och typiska drag (Kamil et al., 2008; Vaughn et al., 2014; Solis 

et al., 2018; Watson et al., 2012). Watson et al. (2012) poängterar att lärare inte får ta för 

givet att elevers läsförståelsesvårigheter beror på bristande avkodningsförmåga och menar 

att orsaken till lässvårigheter, och förutsättningarna för läsförståelse, måste identifieras för 

att rätt insatser och hjälpmedel ska kunna sättas in. Det kräver ett screeningmaterial som 

ger en nyanserad bild av elevens läsförmåga, vilket är samstämmigt med Keenan och 

Meenans (2014) slutsatser i sin studie av screeningtest. 

 

Läsningen på gymnasiet ställer stora krav på elevernas förmåga att förstå större 

textmängder, deras ordförståelse och förmåga att koppla det lästa till tidigare kunskaper 

och erfarenheter. Det stora antalet elever som inte avslutar sina gymnasiestudier, 

tillsammans med elevernas upplevelser att anpassningar och stödinsatser är otillräckliga, 

skapar ett behov av fungerande rutiner och tillförlitliga verktyg för att uppmärksamma och 

möta elevers språkliga förutsättningar och behov. Det förutsätter i sin tur en fungerande 

samverkan mellan lärare och skolans specialpedagogiska personal. Därför är det viktigt att 

förstå hur dessa yrkesgrupper upplever rutiner och samarbete kring elever i lässvårigheter, 

vilket vi avser att belysa i föreliggande studie. 

  



3. Metod 

I följande avsnitt presenterar vi de undersökningsmetoder som har använts för att besvara 

studiens forskningsfrågor. Syftet är att undersöka det upplevda samarbetet kring 

kartläggningar och pedagogiska åtgärder samt upplevelsen av det gemensamma arbetet 

mellan lärare och speciallärare eller specialpedagoger för att stötta gymnasieelever med 

lässvårigheter.  Som metod valdes en kvalitativ intervjustudie eftersom avsikten inom 

kvalitativ forskning är att skapa en förståelse av hur deltagare i forskningen upplever 

verkligheten (Bryman, 2018). Vi kommer även att behandla urval, tillvägagångssätt vid 

insamling och analys av data, samt hur vi har tagit hänsyn till olika etiska aspekter. 

 

3.1   Kontext 

Studien har genomförts på sammanlagt fyra kommunala gymnasieskolor fördelade på två 

kommuner. Av praktiska skäl gjordes valet av kommuner utifrån en närhetsaspekt och vi 

valde kommunala gymnasieskolor för att kunna ta hänsyn till kommungemensamma 

riktlinjer om det skulle visa sig vara aktuellt.  

 

3.2   Deltagare 

Sammanlagt har två speciallärare, två specialpedagoger och fyra svensklärare efter 

förfrågan, se Bilaga 1, deltagit i studien. Då speciallärare och specialpedagoger ofta har 

överlappande funktioner, och rollerna ofta kombineras ute på skolorna, riktade vi oss till 

både speciallärare och specialpedagoger (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016). Valet 

av kommuner har skett genom ett bekvämlighetsurval eftersom vi har tagit hänsyn till 

geografisk närhet till våra respondenter. De totalt fyra deltagande 

speciallärarna/specialpedagogerna valdes ut genom ett obundet slumpmässigt urval 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Frågan om att delta gick ut till sex speciallärare och 

specialpedagoger som genom slumpval valts ut bland alla speciallärare och 

specialpedagoger på de kommunala gymnasieskolorna. I urvalsprocessen utgick vi ifrån 

förfrågningar och information på skolornas hemsidor och slumpade fram i vilken ordning 

de skulle kontaktas. Obundet slumpmässigt urval är enligt Hjerm et al. (2014) mer 

representativt än till exempel ett bekvämlighetsurval. Även om yrkeskategorin består av ett 

begränsat antal individer har alla haft lika stora chanser att delta. Sammanlagt tillfrågades 

sju speciallärare/specialpedagoger i den ordning som slumpats fram, men med ett bortfall 

på tre, då två inte svarade och en tackade nej.  

Eftersom svensklärarna i kommunerna är fler till antalet och svårare att urskilja på 

skolornas hemsidor valdes de ut genom ett bekvämlighetsurval, genom snöbollsprincipen, 

då de tillfrågades efter förslag från andra lärare. Av sex tillfrågade svensklärare var det ett 

bortfall på två, som tackade nej till att delta. Alla deltagare i studien är kvinnor och antal år 

i yrket varierar, men ingen är nyutexaminerad. Ingen ersättning har utgått för deltagandet.  



Här följer en kort presentation av våra informanter, men med fiktiva namn. 

Elin är utbildad svensklärare med cirka åtta års erfarenhet av läraryrket. 

Malin är utbildad svensklärare och har arbetat som detta i cirka 25 år. 

Sofia är utbildad svensklärare och har ca 15 års erfarenhet av läraryrket. 

Anneli är utbildad svensklärare och har arbetat som det i ca fem år. 

Kristina är utbildad speciallärare och har 5 års erfarenhet i den yrkesrollen. I grunden har 

hon en lärarutbildning och sammanlagt har hon mer 30 års erfarenhet som lärare.  

Eva är utbildad speciallärare och har sju års erfarenhet i den yrkesrollen, men har en 

lärarutbildning i grunden. Sammanlagt har hon arbetat som lärare i 15 år.  

Yvonne är utbildad specialpedagog, och arbetar som detta sedan cirka fyra år. Innan dess 

arbetade hon som lärare drygt i 15 år. 

Berit har arbetat som specialpedagog och speciallärare i många år, på senare år har det 

framförallt varit i rollen som specialpedagog. I grunden har hon en lärarutbildning, men 

efter 20 års lärartjänst vidareutbildade hon sig till specialpedagog. 

 

3.3   Material 

Då vår kvalitativa intervjustudie syftar till att få en förståelse av våra åtta informanters 

upplevelser har vi som datainsamlingsmetod använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

Vi har utgått från ett flertal frågor av oss på förhand bestämda, i en så kallad intervjuguide 

(Bilaga 2). I denna typ av intervju kan ordningen på frågorna variera och möjligheten att 

ställa följdfrågor finns (Bryman, 2018). I skapandet av intervjuguiden har vi utgått från 

våra tre forskningsfrågor, och därefter konstruerat frågor som vi anser relevanta för att 

besvara våra forskningsfrågor. Den första intervjun fungerade som en form av pilotstudie, 

där vår intervjuguide fastställdes utan några ändringar av frågor. Då den inte förändrades 

behöll vi resultaten även från denna intervju i vår sammanställning. 

 

3.4   Procedur 

Inledningsvis skickades en förfrågan om deltagande i intervjun ut via mejl (Bilaga 1). 

Därefter enades intervjuare och deltagare om tid och plats för mötet. Utgångspunkten för 

tid och plats var att respondenterna fick välja utifrån sina förutsättningar, huvudsaken var 

platsen skulle vara avskild från störningsmoment för att möjliggöra en intervjusituation i 

lugn och ro vilket enligt Hägg och Kuoppa (2007) är viktigt. Informationen de fick var att 

det inte krävdes någon förberedelse och därför tog de inte del av frågorna i förväg. Att vid 

intervjutillfället ännu en gång ge information angående studiens syfte, den deltagandes 

rättigheter, samt eventuella möjligheter och risker med deltagandet är enligt Kvale och 



Brinkmann (2014) bra för att undvika missförstånd. Detta gjordes därför och 

respondenterna fick även signera ett skriftligt samtycke (Bilaga 3). Intervjuerna spelades 

därefter in så att vi under dessa kunde fokusera på samtalet, på frågor och följdfrågor för 

att bidra till ett gott underlag för fortsatt arbete. 

 

3.5   Bearbetning och analys av data 

Efterarbetet med de åtta intervjuerna på sammanlagt 6:31 timmar, har vi baserat på den 

struktur som Hjerm et al. (2014) föreslår, det vill säga insamling av data, som sedan 

transkriberas, kodas, tematiseras och slutligen summeras. Vid transkriberingen användes 

en bastranskription (Norrby, 2014). Arbetet som därefter följde, kodning, innebar att vi 

noggrant läste igenom vårt transkriberade material på 55 550 ord och kodade, det vill säga 

markerade framträdande nyckelord. Det kunde exempelvis vara de svar och uttalanden 

som förekommit vid ett flertal tillfällen och som var relevanta för studiens syfte. Exempel 

på dessa koder som vi skapade under detta moment var överlämningar, screening, rutiner 

och anpassningar. Detta var ett sätt att reducera det material som intervjun gav, att genom 

dessa koder skapa ordning innan nästa steg i bearbetningen (Hjerm et al., 2014). 

I kodningsarbetet skapades en stor mängd nyckelord som vi sedan delade in i större kluster, 

vilka lades under teman som vi ansåg var centrala för den samling av koder som arbetats 

fram. Denna tematisering är ett sätt att se det mönster som finns mellan koderna, att helt 

enkelt skapa reda inför summeringen (Hjerm et al., 2014). Dessa teman redovisas i 

resultatdelen som följer, kapitel 4. 

 

3.6   Etiska överväganden 

Vi har i forskningsstudien använt oss av den goda forskningssed som Vetenskapsrådet, VR, 

(2017) anger. Den första informationen angående forskningsprojektet skedde som tidigare 

nämnts via e-post, och vid intervjutillfället gavs ännu en gång information angående 

studiens syfte, den deltagandes rättigheter, samt eventuella möjligheter och risker med 

deltagandet (Kvale & Brinkmann, 2014). Även ett skriftligt samtycke utfärdades, se Bilaga 

3. Informerat samtycke är ur forskningssynpunkt viktigt för att deltagarna ska få ta del av 

det huvudsakliga syftet med studien, eventuella risker och fördelar med deltagandet, 

konfidentialitet samt informeras om att de deltar frivilligt och kan avsluta när de vill (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Som ett led i att hålla deltagarnas konfidentialitet så att utomstående 

inte kan identifiera vem som deltar, hålls deltagarna anonyma i den slutliga rapporten, och 

tillgången till materialet avgränsas endast till forskare. Inspelningar och utskrifter kommer 

att förvaras på säker plats. När det gäller behandling av personuppgifter ingår studien 

under Umeå universitets ansvar för hur personuppgifter behandlas (www.umu.se/gdpr). 

 

http://www.umu.se/gdpr


4. Resultat 
 
Resultatet presenteras utifrån forskningsfrågorna och bygger på det som kommit fram i 

intervjuerna. I nedanstående sammanställning anger vi deltagarnas fiktiva namn vid citat 

och annars benämner vi dem i termerna lärare, speciallärare och specialpedagog. Vi gör 

ingen definitionsmässig särskiljning mellan yrkeskategorierna speciallärare och 

specialpedagog utan vi utgår ifrån deras anställningar. 

 

4.1  Hur upplever lärare, speciallärare och specialpedagoger skolans rutiner för att 
kartlägga gymnasieelevens språkliga förutsättningar? 

4.1.1  Rutiner för överlämningar 

Alla våra informanter beskriver överlämningar från grundskolan som en del i 

kartläggningen av elevernas språkliga förutsättningar och behov i lärandesammanhang. En 

rutin som de talar om är att skolans specialpedagog eller speciallärare, i slutet av 

vårterminen eller på hösten inför ett nytt läsår, tar del av överlämningar från tidigare skola. 

Ibland sker överlämningen genom fysiska träffar, men det kan också handla om att 

skriftliga överföringsdokument förs över digitalt till den mottagande gymnasieskolan. En 

lärare beskriver att överlämningarna också kan ske en bit in på höstterminen, till exempel 

om nya elever tillkommer. Hälften av informanterna upplever att rutinen fungerar bra och 

att den fyller sin funktion att elevers behov uppmärksammas. Flera nämner dock i sina 

intervjuer att de även ser en risk att inte alla elever fångas upp. 

Den brist i överlämnanderutinen som båda speciallärarna och även två lärare beskriver är 

att det inte kommer någon överlämning från vissa skolor, och att de upplever att värdefull 

information ibland saknas, till exempel pedagogiska kartläggningar och dokument från läs- 

och skrivutredningar. De nämner olika förklaringar till bristerna, bland annat att rutiner 

ibland saknas på den avlämnande skolan, att det glömts bort eller att tekniska problem har 

varit orsaken till att informationen inte gått iväg. Speciallärarna berättar att det är ett 

tidskrävande arbete som följer för att inhämta kompletterande information när det finns 

indikationer på att en elev har svårigheter.  

Nu är det inte alltid så enkelt därför att ibland är det lärare som har slutat och det är specialpedagogen som har 

slutat och det är bytt rektor /.../ då kan man också ringa hem vilket händer bara för att höra efter om det är 

något som föräldrarna har uppmärksammat sen tidigare. (Kristina) 

Nästa del av överlämnanderutinen som lärarna beskriver är att träffar sker vid 

höstterminens start inför att eleverna ska börja första året. Då lämnar speciallärare och 

specialpedagoger över information muntligt, och ibland även skriftligt, till mentor och 

undervisande lärare. Överlag finns en positiv uppfattning bland lärarna när det gäller det 

här sättet att förmedla information de behöver få för att kunna ge sina elever rätt 

förutsättningar. Angående att fånga upp elever i svårigheter säger läraren Sofia så här: 

Jag tycker det funkar bra /.../ det är ju ändå sällan som man upptäcker det efter utvecklingssamtalet eller sådär. 

Det är ytterst sällan. (Sofia) 



En lärare och en speciallärare berättar att de på deras respektive skola använder sig av en 

liknande arbetsgång i samband med lärarbyten när elever börjar tvåan eller trean. Tre av 

informanterna, både lärare och specialpedagogisk personal, upplever att dock att rutinen 

brister när det sker lärarbyten senare under gymnasietiden och att det är lätt att den 

elevgruppen glöms bort eller inte hinns med, vilket gör att viktig information kan gå 

förlorad i övergången. Detta nämner följande lärare och specialpedagog angående 

avsaknad av rutiner. 

Sen tycker jag att det är en svårighet när man får en klass i tvåan eller när man får en klass i trean för då är det 

ingen automatisk överlämning /.../ så den rutinen finns inte alls. (Elin) 

Jag skickar ut där det har varit riktigt /.../ att här är det jätteviktigt. Men det är jättedåligt att vi inte har rutiner. 

Jag tycker att det också ska vara inbokat innan skolstarten /.../ (Yvonne) 

 

4.1.2  Screeningtest och pedagogisk kartläggning 

På alla skolor där vi har genomfört intervjuer gör svensklärarna screeningtest tidigt under 

höstterminen i ettan. Dessa screeningtest, görs som ett led i att kartlägga elevens språkliga 

förmåga. Våra informanter beskriver syftet med screeningen som mer eller mindre uttalat, 

men nästan samtliga uttrycker att man i ett tidigt skede vill identifiera elever i språklig 

sårbarhet, eller elever som läser långsamt eller ligger i riskzonen för språkliga svårigheter. 

Den sammantagna bilden som intervjuerna ger är att man genom screeningar vill fånga 

upp elever som inte uppmärksammats vid överlämningarna, så att rätt anpassningar och 

pedagogiska insatser kan sättas in så snabbt som möjligt.  

 
Jag kan säga att jag kan tycka att det är värdefullt för det är också ett värdefullt verktyg att prata med andra 

lärare om en klass eller vad de ligger på för läsnivå och vad vi behöver använda för metodik och sådär. Vad vi 

ska göra för extra anpassningar och sådär i vissa klasser där det är många med läs- och skrivproblem (Malin) 

 

Merparten av informanterna beskriver att eleverna på deras skolor gör ett läsförståelsetest. 

Andra test som görs är ordförståelse, läshastighet, stavning och ordkedjor, men på de flesta 

skolorna sker det inte med samma systematik utan där kan det skilja sig mellan lärare och 

program. De kartläggningsmaterial som används är bland annat DLS Diagnostiska läs- och 

skrivprov, LS Klassdiagnoser i läsning och skrivning samt Kartläggaren, vilket är ett digitalt 

testmaterial. Vad som ligger till grund för valet av material ser olika ut och några 

informanter är osäkra på utifrån vilka grunder materialet valts. I några fall handlar det om 

att man under lång tid använt samma material och att man kört på i gamla hjulspår men 

på ett par skolor har man på senare tid gjort ett aktivt val av test.  

Flera lärare och speciallärare berättar att deras respektive skolor är i ett skede där 

screeningmaterialet har bytts ut eller är på väg att bytas. En anledning som nämns av flera 

är att testet är gammalt, vilket innebär att utformning och språkliga krav inte speglar 

dagens kunskapsnormer, och att staninevärdena inte blir rättvisande eftersom de baseras 

på gamla normeringar. Ett skäl som också lyfts i några intervjuer är att det test som använts 

är omfattande och tar mycket tid i anspråk att genomföra och sammanställa. En 

speciallärare berättar att de har bytt till ett test som tar fyra minuter att genomföra, från 



att tidigare ha använt ett längre läs- och skrivtest. Hon menar att det kortare testet är 

mindre utpekande för elever med stora svårigheter och att det, trots ett mindre omfång, 

ändå ringar in elever i riskzonen. Bortsett från att vissa av materialen som beskrivs anses 

ha brister är tre lärare av åsikten att testen fyller sin funktion att identifiera elever i 

svårigheter. En lärare menar att resultatet inte säger tillräckligt: 

Screeningen vi har nu ger ju egentligen bara en siffra. Det säger inte så mycket om vilken läshastighet, vilka 

texttyper har du svårt med, kan du se bortom raderna /.../ Jag önskar att resultatet skulle vara bredare och ge 

bredare information för det skulle ju hjälpa i högre grad att komma åt. (Anneli) 

 

Över hela linjen är det svensklärare som genomför screeningen och i regel sammanställer 

de även resultatet. Generellt lämnas sedan de sammanställda testerna till specialläraren 

eller specialpedagogen, och de beskriver att arbetet som följer handlar om att 

uppmärksamma elever som utifrån resultaten verkar ha svårigheter eller befinner sig i 

riskzonen. Den huvudsakliga bild som intervjuerna ger är att återkoppling av iakttagelserna 

i resultatet sedan lämnas till svensklärarna, eller att svensklärarna själva drar slutsatser 

utifrån resultatet. Vidare beskriver flera av informanterna en arbetsgång där elever med 

låga resultat lyfts i elevhälsoteamet, eller i ämneslaget, och att fördelning av pedagogiska 

resurser och insatser diskuteras utifrån det. När det gäller hur rutinerna kring 

genomförandet skiljer sig åsikterna åt. Två av lärarna anser att rutinen fungerar bra medan 

en upplever att återkoppling kring resultatet saknas. Tre lärare anser att det är en 

tidskrävande process, varav två ifrågasätter att genomförandet ligger på svensklärarnas 

bord och menar att vilken lärare som helst borde kunna genomföra testen.  

Om och hur resultatet av screeningarna delges mentorer och andra undervisande lärare 

varierar, och rutinerna uppfattas mer eller mindre tydliga bland våra informanter. Tre 

lärare berättar att de kommunicerar elevernas svårigheter och behov av anpassningar till 

berörda lärare i arbetslaget eller till mentorerna så att de har möjlighet att sprida det vidare. 

En av specialpedagogerna uppger att hon endast delger svensklärarna och en av 

speciallärarna berättar att framkomna behov av extra anpassningar förmedlas via skolans 

lärplattform, där alla lärare kan och förväntas ta del av dem. Om det är av särskild vikt ger 

hon informationen muntligt till alla undervisande för att försäkra sig om att alla tar del av 

den. 

Problemet är väl att lärare har hemskt mycket och de hinner kanske inte alltid kolla vilken åtgärd som ska vara 

på den här eleven utan de kör på i gamla vanor. (Kristina) 

 

Både speciallärarna och specialpedagogerna berättar att de samtalar med elever som har 

fått ett lågt resultat i ett syfte att kommunicera kring svårigheterna och för att hitta 

fungerande anpassningar. Två lärare uppger att de delger eleverna resultatet på 

screeningtestet. En lärare väljer att inte delge eleverna resultatet för att ett lågt resultat 

riskerar att bidra till en negativ självbild hos eleverna tidigt under gymnasietiden. Flera av 

de vi intervjuat menar att många elever är medvetna om sina svårigheter men uttrycker 

också på olika sätt att det är en balansakt att samtala med elever där svårigheter visar sig. 



Det är jättesvårt när man ska delge dem det (resultatet) för de kan ju bli ganska knäckta av det också för de 

kanske har slunkit igenom tidigare och det kanske inte har kommit insikten hos dem själva. (Malin) 

Det händer också att screeningtestens resultat leder vidare till en läs- och skrivkartläggning 

för att utreda eventuell dyslexi, det berättar en lärare och de två speciallärarna. Rutinen 

som speciallärarna följer är, att vid osäkerhet kring en elevs svårigheter, görs ytterligare 

test för att utröna om det är aktuellt att ansöka om en utredning.  

Där får man en indikation om de bör ha en utredning och det är ju också för att försöka stoppa alltså att vi ger 

eleverna möjlighet att söka en utredning redan i årskurs ett istället för att de ska komma i årskurs tre när de 

inte får göra en kommunal utredning. (Kristina) 

 

Den rådande uppfattningen hos våra informanter är att det behövs mer än enbart ett 

screeningresultat för att kunna kartlägga och få syn på elevens språkliga förmågor. Det är 

ett av många sätt att få en bild av elevens situation och förutsättningar och många uttrycker 

i sina intervjuer att ett lågt staninevärde också kan vara missvisande, att eleven kanske inte 

förstod uppgiften eller hade en dålig dag. En lärare upplever att det finns lärare som vill 

skicka elever med låga staninevärden till speciallärare eller specialpedagog, istället för att 

rikta blicken mot sitt eget klassrum. Hon förklarar det så här: 

Det blir ju en siffra, en normering sådär /.../ att de flesta som har under tre har svårt. Det kan också vara såhär, 

att de under tre kan tycka att det är svintråkigt.  (Anneli) 

 

För att komplettera bilden av elevernas språkliga förutsättningar berättar några av de 

intervjuade att svensklärarna på deras skolor tidigt under höstterminen även ber eleverna 

att skriva brev och göra självskattningar för att få en bredare uppfattning om deras 

språkliga förutsättningar. I några intervjuer berörs också vikten av att samtala med 

eleverna för att få syn på deras tankar och upplevelser kring att läsa och skriva i relation till 

skolarbetet.  

Om det under terminens gång uppmärksammas att en elev har svårigheter uppger alla de 

intervjuade lärarna att de tar, eller kan ta, kontakt med speciallärare eller specialpedagog. 

I samråd med rektor och/eller annan specialpedagogisk personal kan de sedan besluta vad 

nästa steg är, till exempel om vidare stödinsatser ska övervägas. Flera av lärarna och 

speciallärarna beskriver att det i de lägena är vanligt att specialläraren eller 

specialpedagogen gör en pedagogisk kartläggning för att utreda vad svårigheten består i 

och om det finns behov av särskilt stöd. 

 

4.2  Hur beskriver lärare, speciallärare och specialpedagoger de pedagogiska 
konsekvenserna av kartläggningens resultat på grupp- och individnivå? 

 

4.2.1  Från kartläggning till klassrum 

Som vi tidigare har beskrivit använder samtliga skolor där vi har utfört våra intervjuer 

något eller några screeningtest på hösten för att kartlägga elevens språkliga förmåga, till 

exempel läs- och ordförståelse. I vilken utsträckning de faktiska resultaten av dessa 



påverkar den pedagogiska planeringen skiftar, och det är framförallt en av de fyra 

svensklärare vi intervjuade som menar att hon tar hänsyn till resultaten. Om det är många 

elever i en klass med lässvårigheter ägnar hon mer tid till vissa uppgifter, och arbetar 

framförallt mot att eleverna ska nå E-nivå och lära sig istället för att stressa fram.  

Och det är nytt för mig och jag är lite, jag är inte jättesäker på hur det kommer att falla ut men jag tror att det 

kommer att bli bättre än tidigare år där man försöker stressa och hålla samma takt som i en klass där de har 25 

poäng på läsförståelse istället för 10. (Malin) 

 

Övriga lärare uppger att resultaten inte direkt påverkar planeringen, och menar att 

undervisningen ska anpassas för alla oavsett testresultat. Speciallärarnas och 

specialpedagogernas upplevelse är att det är varierande hur lärarna på deras skolor 

anpassar sin pedagogiska planering utifrån testresultat eller övrig vetskap om elevernas 

språkliga förutsättningar. De upplever att många lärare är mycket duktiga på att anpassa 

undervisningen för att möta behoven hos elever med lässvårigheter, men att det även finns 

lärare som inte gör det. 

Ja, det är väl varierat, kanske en del lärare är jättebra på att göra det och verkligen lyssna in och att, jo det tycker 

jag. Medan en del kanske lite mindre, litegrann som det är i skolan. Det är svårt att veta vad man ska göra åt 

det där faktiskt. Man tycker att alla har fått samma information och kanske man känner ibland att man måste 

upprepa för vissa. (Berit) 

Det som framkommer i intervjuerna när vi pratar om anpassningar är att de lärare som 

ingår i vår studie anpassar sin undervisning på både grupp och individnivå. På gruppnivå 

handlar det mycket om val av läromedel och upplägg på lektioner. Två av lärarna uppger 

att de använder digitala läromedel i stor utsträckning, och tre av fyra uppger att litteratur 

och texter som de använder antingen finns inläst eller så läser de högt för eleverna. En av 

lärarna menar att något hon verkligen tänker på i sina grupper är hur hon utformar 

instruktioner och gör dem tydliga och inte flera instruktioner i en, så att de ska vara 

läsvänliga och lätta att förstå. Två av lärarna uppger att de arbetar mycket med lässtrategier 

i sina grupper, vilket de menar är bra för alla. Att det som är bra för några är ofta bra för de 

flesta är något som samtliga lärare tar upp. En uppskattad hjälp från specialpedagogen som 

en av lärarna beskriver har varit en sammanställning med förslag på extra anpassningar 

för elever som har dokumenterade svårigheter. 

En av specialpedagogerna uppger att hon någon gång har varit in i till arbetslag och pratat 

om tydliggörande pedagogik som ett sätt att göra en form av anpassning på gruppnivå, och 

en annan specialpedagog nämnde att finns det stora behov i en klass så har de möjlighet 

att använda sig av pedagogiska assistenter eller en stödlärare. En av speciallärarna menar 

att lärplattformen på skolan underlättar för eleverna då alla uppgifter finns där, och då kan 

de som vill läsa där för att påminnas. Den andra specialläraren upplever inte att det är så 

vanligt med anpassningar på gruppnivå, och om de finns så är det i huvudsak lärare som är 

duktiga på att begränsa informationsmängden och som kan ge eleverna tydlighet genom 

god struktur.  

Vad gäller anpassningar på individnivå, uppger flera av våra informanter att deras elever 

har möjlighet till individuellt stöd om det finns stora behov av det. En av lärarna berättar 



att på deras skola kan de som ämneslärare att gå in och stötta varandra på lektionstid om 

det behövs, och att deras specialpedagoger är snabba på att sätta in stöd vid behov. En 

annan lärare menar att vid behov av individanpassning lägger hon mycket tid på att 

uppgifter ska vara tydliga, det ska finnas möjlighet att lyssna på texter, hon läser in själv 

vid behov, och anpassar redovisnings- och provsituationer efter eleven. När det gäller 

anpassningar av provsituationer berättar flera just om möjligheten att göra muntliga prov 

eller att få frågorna upplästa. En av specialpedagogerna träffar ofta enskilda elever, för att 

stötta och hjälpa dem framåt i studierna. 

På individnivå, jamen det är ju att jag träffar elever och hjälper till jamen utifrån vad de har behov av./.../Så på 

individnivå så jamen det är ju mycket det och så träffar jag ju elever och hjälper till konkret med arbeten som, 

bolla idéer och hjälper dem att komma vidare. Förstå instruktioner och sitta hos mig och göra prov, spela in 

prov när de när det blir kämpigt att skriva. (Yvonne) 

En av speciallärarna menar att individuellt stöd hos henne ofta föregås av ett 

åtgärdsprogram, men då finns möjligheten att arbeta med språkförståelse och andra 

eventuella svårigheter på längre sikt. Som en form av individuellt stöd nämner fem av våra 

informanter att de har någon variant av studiestödsverksamhet, dit elever kan gå både 

frivilligt eller på rekommendation av lärare för att få stöd i sina studier. Det finns vissa 

skillnader mellan olika skolor, någon har assistenter som arbetar i stödet och någon har 

både assistenter och lärare och en endast lärare. På en skola har de en studietimme en dag 

per vecka, då lärare har möjlighet att arbeta med elever som behöver extra stöd. 

I dessa anpassningar finns det även vissa förväntningar på eleverna, och de svar vi fick av 

våra informanter visar både på en önskan om att eleverna måste lära sig att hjälpa sig själva, 

till exempel vad kan jag själv göra för att komma ihåg och planera, och även att ta del av 

det som erbjuds av stödinsatser såsom stödlektioner och inte bara utebli. Sedan menar en 

av speciallärarna att det ibland kan bli för höga förväntningar på eleverna, och att de måste 

få hjälp att lära sig olika saker från grunden för att de fortsättningsvis ska kunna genomföra 

det. Till exempel inom de praktiska program där det är mycket muntliga instruktioner, att 

lärarna ber eleverna att ha med sig papper och penna för att kunna anteckna instruktioner, 

vilket de kommer att behöva senare i yrkeslivet.  

Många nya lärare tror jag /.../ har för hög nivå. Man måste tillsammans typ skriva på tavlan och säga till 

eleverna Skriv av det här. Att de ska göra saker själva, det kanske är för stort steg att ta. Man kanske har en 

mall Så här ska det se ut. Alltså inte att man bara börjar med uppgiften, t.ex. Intervjua en lärare, skriv 

intervjufrågor, komponera ihop en rapport. Jamen hur ser en rapport ut? (Eva) 

 

4.2.2  Språkutvecklande och språkstödjande arbete 

Angående språkutvecklande och språkstödjande arbetssätt är det flera av både lärarna och 

speciallärarna som tycker att det sättet att tänka och arbeta har spridit sig även till andra 

lärare. En av lärarna i studien uttrycker att det arbetet i huvudsak vilar på svensklärarnas 

axlar, en annan lärare uttrycker att önskan om att fler ska arbeta språkutvecklande finns, 

men att den kompetensutvecklingen inte har varit prioriterad på hennes skola. Övriga två 

lärare tycker att arbetet med språkutveckling ökar hos andra ämneslärare och 



speciallärarna upplever detsamma. Läslyftet är något hälften av informanterna lyfter som 

något positivt i att lära sig mer kring att arbeta mer språkutvecklande, och att de har jobbat 

över ämnesgränserna i detta. Tre av lärarna upplevde att det var stärkande på flera sätt 

genom att det inte bara var de som svensklärare som gick Läslyftet, utan även 

yrkesprogrammens lärare valde att gå, vilket har tagit samtalet om språkstödjande arbete 

utanför ämneslaget. 

Här har det ju varit alla möjliga lärare så det har varit jättekul och väldigt intresseväckande och givande att få 

diskutera tillsammans hur jobbar du i ditt ämne med det här och hur jobbar du i ditt ämne så det har varit 

väldigt bra. (Elin) 

I ämneslaget, då så har vi nu en satsning mot läsning också. Litegrann som en fortsättning på Läslyftet som 

många av oss gick för två år sen. Där vi jobbar mer fokuserat med lässtrategier och hur vi ska kunna sen 

implementera det ännu mer i undervisningen så att ett stort fokus ligger på läs och skriv ändå. (Sofia) 

 

Trots att våra respondenter upplever Läslyftet som utvecklande och positivt och använder 

sig mer av olika lässtrategier och möjlighet att lära sig tillsammans är det inte alla som 

menar att det görs på deras arbetsplats överlag. Tre av svensklärarna är tydliga med att de 

i stor utsträckning försöker arbeta gemensamt inom klassen, genom samtal, arbete i 

mindre grupper och liknande. En av speciallärarna berättar att den skola där hon arbetar 

på verkligen har tagit upp att specifikt satsa på att utveckla läsförståelsen hos eleverna, 

vilket hon upplever har ökat samtalet kring texter och uppgifter 

När jag läser av den forskning och alltihopa så är det ju kanske just att man har tappat samtalet tidigare. Man 

har låtit eleverna läsa, de har skrivit sin recension eller utredning eller vad det är man har behandlat, men man 

har aldrig diskuterat texterna. Man har aldrig pratat om förförståelse. Det gör att man tappar ganska många 

elever som inte kan koppla samman texten på samma sätt. (Kristina) 

 

När det gäller det språkutvecklande arbetet beskriver en lärare att hon arbetar medvetet 

med att eleverna lär sig förstå och använda det skolspråk som är specifikt för ämnet eller 

programmet, för att kunna föra resonemang. Hon menar att det inte går att utgå ifrån att 

eleverna behärskar dessa ord och begrepp. En annan lärare menar att hon, förutom att 

arbeta med ord och begrepp, också låter eleverna träna på att sammanfatta det lästa och 

ge dem verktyg för hur de kan göra. Tre av informanterna uppgav att det även användes 

bildstöd som ett sätt att arbeta språkutvecklande. En lärare upplevde att det användes som 

ett vanligt inslag i undervisningen, medan en speciallärare upplevde att det framförallt 

användes när det fanns behov av det. Några informanter nämner också att bildstöd 

används på yrkesprogrammen för att visuellt förtydliga yrkesspecifika inslag.  

Språkstödjande hjälpmedel såsom alternativa lärverktyg finns det flera varianter på. 

Samtliga informanter uppger att på deras skolor har eleverna tillgång till datorer vilket 

öppnar upp för att många möjligheter. Genom att använda dator i undervisningen finns 

det tillgång till Inläsningstjänst (ILT), Legimus, som är en tjänst som skolbiblioteken kan 

tillhandahålla, samt digitala läromedel. En av lärarna berättade att hon hade valt att 

använda enbart digitala läromedel, för att hon upplevde att det hjälpte hennes elever på 

bästa sätt. På några skolor används Google drive och på några Office 365, och både lärare, 

speciallärare och specialpedagoger nämner flertalet verktyg inom dessa som de anser vara 



gångbara för elever i behov av lärverktyg. Exempelvis text-till-tal som kan användas när 

de ska läsa igenom sina egna texter. En av specialpedagogerna har gett några elever en 

läspenna, och hon upplever att de är positiva till dessa. En annan speciallärare menar att 

uppläsningstjänst idag finns i alla digitala läromedel så egentligen är det bara att välja det 

läromedel som känns lämpligt. 

Även om upplevelsen är att det finns mycket som är positivt med tillgängligheten av 

alternativa lärverktyg så nämner sex av åtta informanter att elevers användning av dessa 

hjälpmedel varierar. Det är inte alla som verkligen nyttjar dem även om behovet finns, 

trots att lärarna påminner dem. En av informanterna tror att det kan bero på att det känns 

pinsamt, en annan tror att det kan beror på att de inte kan verktygen ordentligt. En lärare 

nämner att även om hon har ganska god koll på de digitala läroböcker och dess funktioner 

och lägger tid på att instruera eleverna, så skulle hon önska att de fick instruktioner kring 

läromedlen av någon som verkligen är insatt i ämnet.  

/.../det är vi som ska introducera de här E-läromedlen vilket jag också tycker är fel, jag är inte datalärare och 

visst jag kan dem till viss del men inte lika bra som en som som gör de här böckerna. Egentligen skulle man 

kanske ha haft någon som kommer till varje klassrum och visar dem hur funkar de här böckerna. (Elin) 

 

Ett annat sätt som nämns i intervjun i att arbeta språkstödjande är möjligheten att arbeta 

ämnesövergripande. Dock är det endast en av speciallärarna som har erfarenhet av detta, 

men hon beskriver det som ett möjliggörande för eleven att lyckas om det går att göra en 

sambedömning ur flera perspektiv. En av lärarna har en önskan om att de ska bli fler som 

tänker ur ett språkutvecklande perspektiv, för att gynna fler elever. En av 

specialpedagogerna önskar att de blir duktigare på att anpassa i klassrummen, då det 

skulle underlätta för många elever. En annan specialpedagog har en förhoppning om att 

det ska bli möjligt att arbeta intensivt med elever som har eller får en diagnos inom läs och 

skrivsvårigheter och inte enbart kompensera som det är i dagsläget.  

Vi har ju inte resurser, men någonting som skulle vara helt fantastiskt att erbjuda det vore ju att elever som har, 

som gör en läs och skrivutredning, som skulle behöva fortsätta och träna på när de kommer till gymnasiet.  Men 

nu finns det inte tid för det för nu är det bara kompensera som gäller, inte att försöka jobba med det som går 

att utveckla och träna upp. (Yvonne) 

Avslutningsvis säger en av speciallärarna att även om hon är osäker på hur det egentligen 

fungerar på många lektioner så hyser hon goda förhoppningar om att det ändå ska bli bra, 

då förutsättningarna trots allt finns. 

 

4.3  Hur upplevs samarbetet mellan lärare och det specialpedagogiska teamet i det 
språkstödjande arbetet för gymnasieelever med lässvårigheter? 

Samarbetet mellan olika professioner för att stötta elever med lässvårigheter kan ses ur 

flera vinklar, både från speciallärarens, specialpedagogens och lärarnas håll. I intervjuerna 

har det kommit fram tankar kring befintlig samverkan, men också önskemål och tankar 

kring utvecklingsmöjligheter.  



4.3.1  Samarbete ur lärares perspektiv 

Samarbetet med speciallärare och/eller specialpedagoger upplevs bra av tre av fyra lärare. 

De känner att de kan vända sig till dem om det behövs, och om de behöver hjälp med en 

elev så får de stöttning. En lärare beskriver en tvåvägskommunikation: 

De är väldigt engagerade och kommer in och frågar också så man kan alltid känna att man kan gå dit och bolla 

funderingar och tankar och sådär/.../ i den mån de hinner så brukar de kunna komma ut i 

klassrumssammanhang men jag tycker att det är en god dialog mellan oss så. (Sofia) 

 

Bland utvecklingsmöjligheterna nämner en lärare fler gemensamma träffar mellan det 

specialpedagogiska teamet och lärarna för att gemensamt kunna hålla igång 

medvetenheten kring de elever som behöver stöd för sin läsning. En annan skulle gärna se 

att lärare och speciallärare kunde samverka genom att ha speciallärare kopplade till 

undervisningen, så att yrkesgrupperna gemensamt kan stötta eleverna bättre i 

klassrummet. Det som två av lärarna också lyfter är att de gärna skulle se att det fanns fler 

möjligheter att ge elever med lässvårigheter intensivträning för att stärka deras läsning, då 

i samarbete med elev och specialpedagogiska teamet. 

En lärare upplever att det nuvarande samarbetet är ganska obefintligt. Hon vet att elever 

som har behov kopplas till specialläraren men känner inte att det är något som hon märker 

av i klassrummet. Det samarbete hon märker av är vid nationella prov då specialläraren 

informerar om vilka anpassningar som ska göras. Hennes känsla är dock att specialläraren 

har för många elever och arbetar mot många program, och att det därför inte finns tid till 

att utveckla ett samarbete. Det finns överlag många tankar hos lärarna kring önskemål runt 

samarbetet och hur det skulle kunna utvecklas men samtidigt lyfter de på olika sätt att 

faktorer som att tid, resurser, elevantal och antal program som den specialpedagogiska 

personalen har ansvar för, påverkar förutsättningarna.  

En lärare beskriver en uppfattning bland vissa lärare, att elever med svårigheter behöver 

arbeta hos spec. Hon tror att kunskapen hos lärarna om olika typer av svårigheter ofta inte 

är tillräckligt stor och där ser hon en möjlighet i att den specialpedagogiska personalen 

skulle kunna hjälpa lärarna att kompetensutveckla sig i vad olika diagnoser innebär och 

hur man kan möta elevers svårigheter i klassrummet. Hon tror att det skulle kunna leda till 

att stödinsatser som görs enskilt med eleven kanske istället skulle kunna göras i 

klassrummet som en anpassning. 

Samarbetet mellan lärarna varierar också. En av lärarna upplever sitt arbete som ganska 

ensamt, det är sällan hon pratar om elevers förutsättningar eller behov med andra lärare 

som undervisar samma elever. Övriga tre lärare upplever att de har samarbete sinsemellan, 

många gånger utifrån elevers stödbehov. En av lärarna upplever dock att det finns en del 

svårigheter när det gäller samarbete med en del lärare, vilket även tre av 

speciallärarna/specialpedagogerna uttrycker att de känner av ibland. 

 
För nog finns det attityder hos en hel del lärare att; nämen det där med läs och skriv det är inte min grej ja ja’. 

Och jag sitter och säger på varenda klassuppföljning brukar jag säga att det slår igenom på alla ställen det gör 

det och då är det ju bra om man vet de små anpassningarna som kan göras som betyder någonting. (Malin) 



Vad gäller hur man samarbetar med eleverna upplever två av lärarna att de kanske pratar 

mer med eleverna än övriga ämneslärare utifrån de screeningresultat som visat sig, men 

även mer om hur de tycker att det fungerar med exempelvis läsning. 

Ähm, så jag tror att de upplever sig mer sedda av oss svensklärare och mer stöttade på det sättet. Och att vi har 

förståelse, men jag tror att det kan gå lång tid innan och man vill inte att det ska märkas i andra kurser och så 

kanske. (Malin) 

 

4.3.2  Samarbete ur speciallärares/specialpedagogers perspektiv 

Speciallärarna och specialpedagogerna ger olika exempel på kontaktytor där de upplever 

en positiv samverkan med lärarna. Två av specialpedagogerna berättar att de får frågor av 

lärare, hur de kan tänka kring, och kompensera för, en del elevers svårigheter. En av 

speciallärarna berättar att de har kontinuerliga träffar med lärare, där de kan ventilera med 

varandra och upplever det som mycket positivt om hon ibland känner att hon inte har 

tillräckliga kunskaper för att hjälpa lärarna med förslag på anpassningar, men då kan 

någon annan av pedagogerna istället ha erfarenhet av hur det kan göras. En av 

specialpedagogerna beskriver att det är hon som ska sprida information till lärare och 

sedan följa upp hur det går. En av speciallärarna beskriver samarbetet så här:  

 
Glädjande nog så är det ganska många lärare som studsar in på mitt rum och frågar om saker och ting. En del 

de har ju den kunskapen att de inte behöver men även om de har det så kan de komma in bara för att bli lite 

bekräftade och få bolla lite och så, i och med att jag ju också är /.../lärare i grunden. (Eva) 

 

En önskan att kunna samverka mer runt elevernas läsning och språkutveckling genom att 

vara mer ute i klasserna beskrivs på olika sätt. En av speciallärarna ger ett exempel där 

detta ursprungligen var avsikten, men där praktiska faktorer gjorde att det inte var möjligt. 

Den andra specialläraren önskar mer inblick i den dagliga undervisningen och att kunna 

resonera med lärare om planeringar och ämnesinnehåll under mer avstressade former. 

Hon upplever att tiden inte räcker till för det värdefulla arbetet i klassrummet. Hon nämner 

också, att om det fanns tillgång till grupprum i anslutning till klassrummen, skulle det även 

främja samarbetet eleverna emellan genom möjligheter att resonera mer vid exempelvis 

läsning. En specialpedagog sätter ord på en önskan att i större utsträckning kunna 

samverka med arbetslag och andra funktioner i elevhälsan i ett förebyggande arbete för att 

möta elevers svårigheter, bland annat elever med dyslexi men även i andra sammanhang, 

till exempel: 

Jag tänker en kurator kommer med synpunkter tänk på att ni ha några stycken som har det jättejobbigt att 

prata och redovisa inför grupp. Hur kan man tänka för dem, hur kan vi då göra alternativ? Alltså då har man 

redan gjort en plan så då behöver de inte bli att någon blir sittandes i panik när det brakar ihop. (Yvonne) 

 

En utvecklingsmöjlighet som en av specialpedagogerna lyfter är mer inslag av 

specialpedagogik i lärarutbildningen, då hon upplever att samarbetet ibland hindras på 

grund av att alla lärare inte har kunskap kring vad elevens svårighet innebär. Detta 

beskriver den andra specialpedagogen till viss del också, då hon ibland tycker att de 



kompenserar för att lärarna inte alltid gör anpassningar i klassrummet. En av dem menar 

att hon i den typen av samarbete, som rör insatser i den pedagogiska lärmiljön, upplever 

ett motstånd hos vissa lärare. Hon beskriver dilemmat så här: 

Vi har haft någon studiedag om extra anpassningar, det landade helt fel, hos lärarna. De ser det som att nu 

måste ju vi göra en massa mer saker, så jag vet inte hur man ska komma åt de där sakerna egentligen. (Berit) 

 

I huvudsak beskriver speciallärarna/specialpedagogerna att de träffar elever, samtalar och 

reder ut vad de kan behöva stöttning i och därefter kontaktar lärare för att delge dem 

informationen. Förutom att samverka runt elever arbetar också enskilt med att stötta elever 

med olika uppgifter eller i provsituationer. En av specialpedagogerna lyfter att de gärna 

skulle se att det fanns fler möjligheter att ge elever med lässvårigheter intensivträning för 

att stärka deras läsning. En av speciallärarna anser att det är viktigt med kommunikationen 

mellan henne och eleven, för hon upplever att det inte alltid är att gymnasieskolan kan 

erbjuda det stöd som kanske har funnits på grundskolan.  En av speciallärarna känner att 

det bästa samarbetet är kanske med elever som har tillgång till assistent, och upplever att 

det skulle kunna bli bättre med övriga elever också.  

Hur samarbetet ser ut inom det specialpedagogiska teamet kan variera. En av 

speciallärarna berättar att hon i sitt arbete framförallt arbetar med elever som har dyslexi 

men har samarbete med en specialpedagog, som då träffar övriga elever. En av 

specialpedagogerna berättar att på hennes arbetsplats delar samtliga specialpedagoger rum 

vilket leder till ett mycket gott samarbete över programgränserna. Avslutningsvis visar 

även våra resultat på att förväntningarna på speciallärarens roll upplevs av både 

specialpedagoger och speciallärare, att de i sitt arbete ska arbeta för att stötta elever både 

individuellt och i klassrummet, och i klassrummet även kunna stötta lärarna med förslag 

på hur anpassningar kan göras utifrån elevens behov.  

  



5. Diskussion 
 
Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur några svensklärare och 

speciallärare/specialpedagoger upplever samarbetet kring kartläggningar och pedagogiska 

åtgärder samt hur de upplever det gemensamma arbetet för att stötta gymnasieelever med 

lässvårigheter. I kapitlets inledande avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat i 

förhållande till den forskning som redovisas i studiens forskningsbakgrund. Därefter följer 

en metoddiskussion. Avslutningsvis relaterar vi till studiens relevans för speciallärarens 

yrkesroll samt behov av fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 

5.1  Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att överlämningar från grundskolan ses som ett första steg i att 

kartlägga gymnasieelevers språkliga förutsättningar och att överlämningarna, när de 

fungerar, kan ge ett värdefullt underlag att tidigt uppmärksamma elever i språkliga 

svårigheter. Värt att notera är dock att hälften av informanterna lyfter brister i de 

organisatoriska rutinerna kring överlämningarna som gör att uppgifter om elevers behov 

inte alltid når deras skola. Det innebär att det inte kan säkerställas att elever med 

svårigheter fångas upp så tidigt som det är önskvärt. Fouganthine (2012) belyser att tidiga 

insatser är av stort värde för att ge eleverna förutsättningar att lyckas. Yngve et al. (2019) 

lyfter i sin studie problematiken med att information från överlämningar inte når lärarna 

och att konsekvensen kan bli att extra anpassningar eller särskilt stöd sätts in för sent. Ur 

ett elevperspektiv kan bristande överlämningar leda till försämrade utsikter att lyckas, 

vilket i sin tur kan medföra att eleven upplever ett utanförskap (Ekegren Johansson, 2016). 

Statistik visar att en fjärdedel av eleverna på gymnasiet inte avslutar sin skolgång och både 

studier och statistik lyfter fram otillräcklig stöttning som en av de framträdande orsakerna 

(SCB, 2017; Lidström et al., 2019). Vår tolkning av resultatet i vår studie är att 

organisatoriska faktorer kan försvåra för både lärare och specialpedagogisk personal att 

tidigt uppmärksamma och möta elevers behov på det sätt de önskar och som 

styrdokumenten föreskriver (Skolverket, 2014). Av resultatet framgår en mer positiv 

uppfattning av rutinerna avseende hur tillgängliga uppgifter om nya elever kommuniceras 

inom respektive skola, från speciallärare eller specialpedagog till de undervisande lärarna. 

Uppfattningen hos några informanter är dock att rutinerna behöver ses över när det gäller 

lärarbyten i tvåan och trean för att elever inte ska riskera att falla mellan stolarna. Vi 

uppfattar att det generellt finns både en önskan och strävan att utveckla befintliga rutiner. 

Vårt resultat visar att diagnostiska material, så kallade screeningtest, används på alla skolor 

i studien för att kartlägga elevernas språkliga förmåga. Det huvudsakliga syftet som vi kan 

utläsa är att man med dessa screeningar vill komplettera underlaget som kartläggningarna 

ger och få en bättre bild av elevernas förutsättningar för att kunna möta deras behov så 

tidigt som möjligt. Studier visar vinster när det handlar om att identifiera elevers 

svårigheter genom screeningtest (Grosche & Volpe, 2013; VanDerHeyden et al., 2018). När 



det gäller skolornas val av screeningmaterial visar resultatet en stor spridning och vi 

uppfattar att det är uttalat i olika hög grad varför man använder ett visst material. Vår 

uppfattning är att tradition och gammal vana har varit rådande på några skolor men att en 

förändring är på gång eller har skett, och att det där finns en önskan att byta material av 

olika skäl. Ett skäl till att byta material har varit att hitta ett mindre omfångsrikt test, både 

utifrån en tidsaspekt men också för att inte riskera att utsätta elever i språklig sårbarhet för 

ett tidigt misslyckande. Andra skäl som nämns av flera informanter är att innehåll, 

utformning och staninevärden behöver vara mer uppdaterade för att spegla läsförmågan 

hos dagens elevgrupper men också kraven som ställs på ordkunskap och läsning idag. Den 

strävan vi uppfattar i att hitta rätt i valet av screeningtest går i linje med det Watson (2012) 

betonar, nämligen vikten av ett material som svarar mot syftet för att insatserna ska vara 

adekvata.  

En uppfattning angående screeningtest som framträder i vårt resultat är att man, förutsatt 

att man har ett bra material, har goda möjligheter att identifiera elever med till exempel 

lässvårigheter. Resultatet visar att det i störst utsträckning är läsförståelse som testas på de 

aktuella skolorna och i viss mån testas också ordförståelse, läshastighet, stavning och 

ordkedjor, men vår tolkning är att det är ovanligt att man gör fler än två test. När det gäller 

lässvårigheter hos äldre elever har studier visat att det oftare beror på svårigheter med 

språkförståelse, jämfört med i yngre åldrar där det är avkodningssvårigheter som är mer 

framträdande (Catts et al., 2005). I en jämförelse av resultaten på olika amerikanska 

screeningtest fann man en varierad resultatprofil och även att skillnaden i resultat var 

större hos äldre elever, vilket pekar på att fler förmågor bör testas om man på ett djupare 

plan vill förstå vilken typ av svårigheter det handlar om (Keenan & Meenan, 2014). I vårt 

resultat blir det tydligt att det finns en medvetenhet hos våra informanter om att ett 

screeningresultat inte är tillräckligt för att ge en entydig bild av elevers språkliga förmåga. 

För att få en breddad bild av elevernas språkliga förutsättningar tittar man på flera av 

skolorna även på andra uppgifter och samtalar med eleverna, och även lärare emellan, om 

utmaningar och svårigheter. Det uppger flera av våra informanter är en gynnsam strategi 

som också kan anses gå i linje med den kritik som framförts mot svenska screeningtest, att 

de saknar vetenskaplig grund för att vara tillräckligt effektiva (SBU, 2014). 

Effekterna av screeningtest är bland annat att de i förlängningen kan leda till att eleverna 

får lyckas i större utsträckning, men att en förutsättning är att de efterföljs av genomtänkta 

pedagogiska insatser (Grosche & Volpe, 2013; VanDerHeyden et al., 2018). Vi uppfattar att 

de flesta informanterna upplever att det finns fungerande rutiner kring hur arbetet 

organiseras med genomförande och sammanställning av resultatet, men att det finns andra 

faktorer som spelar in i hur hela förfarandet upplevs. Att genomförande och 

sammanställning tar tid och att ett stort ansvar vilar på svensklärarna är aspekter som 

några av informanterna ställer sig undrande till. Tidsaspekten, att genomförandet tar 

värdefull tid från lektionerna, är något som även lyfts i studien av Castro-Villarreal et al. 

(2014).  

När det gäller återkopplingen av resultatet av screeningen, och de behov som framkommer, 

till undervisande lärare visar vårt resultat att rutinen varierar mellan olika skolor. Dels ser 



vi exempel där alla undervisande lärare får ta del av elevers behov av anpassningar som 

framkommer av testerna, och dels ser vi exempel där återkopplingen riktas till mentorerna 

eller enbart till svensklärarna, eller att informationen delges berörda lärare via skolans 

lärplattform. I de senare exemplen gör vi tolkningen att ett större ansvar läggs på den 

enskilda läraren eller mentorn att själv sprida eller söka informationen och att det då kan 

uppstå en viss godtycklighet i huruvida informationen når alla som berörs. Här ser vi en 

fallgrop ur ett elevperspektiv, att information om elevers svårigheter och behov av 

anpassningar riskerar att inte nå fram till alla undervisande lärare. Avslutningsvis 

uppfattar vi en stor medvetenhet om arbetsgången när svårigheter hos en elev uppdagas 

under terminens gång, vilket indikerar att fungerande rutiner finns i det avseendet. 

Resultatet visar att det vanligaste är att specialpedagog eller speciallärare går vidare med 

en pedagogisk kartläggning för att vidare utreda vad svårigheterna kan bottna i. Dessa 

kartläggningar kan även leda vidare till att en läs- och skrivutredning görs för att utreda 

eventuell dyslexi. 

Som tidigare nämnts så finns det en medvetenhet hos våra informanter angående hur 

heltäckande de screeeningtest som används är. Det uppfattar vi speglar sig i studiens 

resultat då det framkommer att tre av fyra lärare inte upplever att de specifikt tar hänsyn 

till själva screeningresultaten i sin pedagogiska planering. De menar att de anpassar efter 

elevernas behov oavsett vad som framkommit i screeningarna. Då det innebär att eleverna 

får större möjligheter att lyckas från start, vilket är viktigt enligt bland annat de två svenska 

studierna av Fouganthine (2012) och Yngve et al. (2019), bör det kunna leda till bättre 

studieresultat. Detta är dock inte något som vi har belägg för i vår studie, men överlag visar 

aktuell forskning att tidiga insatser ger bättre resultat. Den fjärde läraren berättar dock att 

hon i år verkligen har tagit hänsyn till vad som visats i screeningresultat och eventuella 

överlämningar, genom att ge eleverna mer tid till vissa delar för att träna på bland annat 

läsning. Hon är osäker på hur det kommer att falla ut, men har hittills känslan av att det är 

ett fungerande koncept. Att arbeta långsiktigt har många fördelar, och genom att rikta 

direkta insatser mot elever i språklig sårbarhet, visar Grosche och Volpe (2013) i sin studie 

att detta ger positiva resultat för elevers läsförståelse och minskad känsla av misslyckande. 

Detta diskuterar även VanDerHeyden et al. (2018), som menar att om inte rätt 

interventioner sätts in som ett resultat av de utförda screeningarna, har de inte rätt 

funktion. Dock måste man vara uppmärksam så att även de elever som inte är i språklig 

sårbarhet får utvecklas så långt som möjligt, och inte stannar upp på grund av för lite 

utmaning. Men just att tänka långsiktigt är gynnsamt i utvecklandet av läsning, och att 

anpassa material och strategier efter kunskaperna är ett vinnande koncept (Kamil et al., 

2008). 

Både speciallärare och specialpedagoger upplever enligt resultatet att många lärare är 

duktiga på att anpassa efter elevers behov, men att det finns de som inte anpassar i den 

utsträckning som det behövs. De uttrycker att det ibland kan bero på okunskap om vilka 

anpassningar som behövs, och hur de olika svårigheterna bäst kompenseras. Här kan 

diskuteras hur det går att komma tillrätta med detta, då det ingår i lärarens uppdrag att 

göra insatser i lärmiljön och utforma anpassningar så att varje elev når sin proximala 

utvecklingszon (Skolverket, 2011). Behövs förändringar i lärarutbildningen så det ingår 



mer specialpedagogiskt material, vilket en av specialpedagogerna uttryckte som ett 

önskemål. Vår uppfattning utifrån studiens resultat och vår egen erfarenhet från både 

yrkesroll och lärarutbildning, är att det ibland kan saknas de reella kunskaperna om vad 

språkliga svårigheter grundas i och hur de språkliga kunskaperna kan utvecklas och 

kompenseras. Det är viktigt att inte förutsätta att elevers bristande läsförmåga enbart beror 

på svårigheter med avkodning, och Watson et al. (2012) samt Keenan och Meenan (2014) 

menar att det därför, förutom rätt kunskaper, är viktigt de screeningmaterial vi använder 

ger en nyanserad bild av elevens svårigheter för att rätt insatser ska kunna sättas in. 

Överlag visar resultaten i vår studie på att de lärare som vi har intervjuat är 

uppmärksamma på vilka behov eleverna har, och lägger tid på att anpassa sina lektioner. 

På gruppnivå används ofta digitala läromedel, och textläsning anpassas efter elevernas 

behov och alla elever ges möjlighet att lyssna på texterna vid behov. Skolans styrdokument 

(Skolverket, 2011) framhåller att kompensatoriska hjälpmedel ska användas för att främja 

elevers möjlighet till kunskapsinhämtning trots svårigheter på olika grunder. Dessa är bra 

och viktiga, men enligt resultaten i vår studie anser flera av våra informanter att flertalet 

elever inte använder de alternativa lärverktyg som erbjuds i den utsträckning de skulle 

behöva. Både lärare och speciallärare/specialpedagoger upplever att eleverna kanske inte 

har lärt sig att behärska de hjälpmedel de behöver, då de inte används jämt utan mer vid 

behov. I en studie kring just användandet av alternativa lärverktyg belyser Nordström et al. 

(2018) att många elever använder dessa och att de har positiv effekt, men att de 

kompenserar bättre för de yngre eleverna än de äldre, vilket kan spela in på användandet. 

Att kompensera för de svårigheter som finns är viktigt, men än viktigare är att även elever 

i gymnasieålder ska få stöd och hjälp att utveckla sin läsförmåga. Vi får en känsla av att på 

de skolor som representeras i vår studie är explicit träning av detta inte så vanligt. Vår 

tolkning är att de lärare som vi intervjuat är duktiga på anpassningar av både lärmiljö och 

språkliga behov och i vårt resultat beskrivs att explicit undervisning ämnesspecifika 

begrepp och skolspråk förekommer i viss utsträckning. Många gånger verkar dock de 

kompensatoriska åtgärderna av lässvårigheter vara anpassade till avkodningssvårigheter. 

Studier visar att det vanligtvis är språkförståelsen som är av större svårighet hos äldre 

elever, vilket påverkar all inlärning (Catts et al., 2005). Vi får uppfattningen av våra resultat 

att det skulle finnas utrymme för att i större utsträckning tänka på att presentera 

ämnesstoff på olika sätt för att eleverna bättre ska kunna koppla samman det nya med sina 

tidigare kunskaper. Till exempel skulle det som Vaughn et al. (2012) föreslår i sin studie av 

RTI anpassat för äldre elever kunna vara till hjälp, det vill säga att hela skolan under alla år 

och i alla ämnen, arbetar explicit med ord- och förförståelse. Även flera andra studier visar 

att det är gynnsamt i arbetet med läsning (Kamil et al., 2008; Kintsch, 2009; Vaughn et al., 

2014). Vi ser exempel på det i vårt resultat och noterbart är även att svaren från lärarna i 

vår studie visar att deras medvetenhet om elevers behov av olika strategier har ökat, även 

hos övriga ämneslärare, och att det till viss del enligt dem själva beror på den satsning på 

läsning som Läslyftet innebär. De flesta arbetar numera mer med exempelvis samtal i 

grupper kring det stoff som bearbetas på lektionstid, och en informant beskriver att hennes 

skola explicit satsar på att utveckla elevers läsförståelse. Även bildstöd används relativt 



frekvent i det språkutvecklande arbetet. Att denna medvetenhet har ökat upplevs av både 

informanter och oss som positivt, och det ger eleverna bättre möjligheter att lyckas.  

Vi uppfattar enligt våra resultat att elever i behov av individuellt stöd även ges möjlighet 

till detta med hjälp av speciallärare, specialpedagoger och pedagogiska assistenter, och det 

finns även studiestödsverksamhet för att underlätta behoven och stötta eleverna. Men den 

är vanligtvis mer riktad för att klara studierna här och nu. Endast på ett håll verkar det 

möjligt för elever att under längre tid träna upp sin läsförmåga med hjälp av speciallärare. 

I övrigt är det i huvudsak kompensatoriska insatser, vilket vi uppfattar som en brist ur ett 

elevperspektiv. Flera studier visar att läsning är avkodning x språkförståelse enligt Goughs 

och Tunmers (1986) formel för Simple View of Reading, och för att uppnå språkförståelse 

behövs en aktiv process för att kunna integrera innehållet med tidigare kunskaper och 

erfarenheter, enligt Kintschs (1988) Construction- Integration model. Då just 

språkförståelsen är av större svårighet för äldre elever än avkodningen finns behov av att 

stärka den, men i vårt resultat kan vi utläsa att mycket av detta uteblir bland annat på grund 

av resursbrist även om intentionen och önskan finns att möjliggöra denna intervention. Att 

inte låta även äldre elever träna på dessa förmågor långsiktigt är en nackdel, eftersom dessa 

vanligtvis inte svarar lika snabbt mot interventioner och behöver tid för att utveckla sin 

läsförståelse (Lang et al., 2009; Solis et al., 2018)  

Det framgår enligt Nilsons (2017) studie att kraven på svenska gymnasieelevers läsförmåga 

är hög, och att den läsning som de förväntas klara är relativt komplex. Elever upplever 

kraven som höga och stödinsatser stundtals undermåliga enligt Lidström et al. (2019). Våra 

resultat visar på varierande grad av anpassningar, och enligt SCB (2017) är bristen på 

anpassningar och stöd en stor del i att gymnasieelever inte slutför sina studier. Frågan vi 

tar med oss av denna studie blir därför; kan vi i vår kommande yrkesroll som speciallärare 

påverka detta genom att arbeta för att förbättra de anpassningar och stödinsatser som 

redan görs så att de blir mer långsiktiga, och explicit tränar elevers läsförmåga? 

Av våra resultat kan vi utläsa att överlag är våra informanter nöjda med det samarbete de 

idag har, gällande det mellan speciallärare/specialpedagog och lärare. De känner att det är 

ett fungerande samarbete, där de kan utbyta erfarenheter för att ge eleven så bra 

förutsättningar som möjligt. Det som lärarna nämner som nackdel i detta samarbete, vilken 

en lärare upplever som avgörande för bristande samarbete, är de förutsättningar som den 

specialpedagogiska personalen har. Ofta har de ett stort antal elever och många program 

de arbetar mot, vilket påverkar möjligheterna. Detta tolkar vi som ett problem för att 

verkligen kunna genomföra de interventioner över längre tid som bland annat Lang et al. 

(2009) samt Solis et al. (2018) beskriver som viktigt för att kunskaperna ska befästas. På 

gymnasiet läser eleverna ofta kurser som sträcker sig från en till två terminer, de byter ofta 

lärare mellan årskurserna, vilket kräver ett tätt samarbete mellan specialpedagogisk 

personal och lärare om det exempelvis ska göras en intervention som sträcker sig över två 

år, vilket Vaughn et al. (2014) beskriver som ett lyckat projekt i deras longitudinella studie. 

Vi uppfattar även av resultaten att det ibland upplevs att ämneslärare har något bristfälliga 

kunskaper om de svårigheter som eleverna kan befinna sig i, och att de därför inte vet hur 



de ska anpassa sin undervisning. Det finns även upplevelser av ett visst bristande 

engagemang hos vissa ämneslärare av att anpassa sin undervisning. Dessa erfarenheter är 

något som både lärare och speciallärare/specialpedagoger ger uttryck för. Därför ges 

förslaget av en lärare att den specialpedagogiska personalen i större utsträckning skulle 

kunna dela med sig av sina kunskaper till alla lärare, så att de känner sig bekväma med att 

göra anpassningar i klassrummet istället för att behöva lämna över eleven till 

specialläraren/specialpedagogen. Detta kan kopplas till de förslag på interventioner som 

Vaughn et al. (2012) föreslår som första åtgärd i sin skolövergripande intervention, det vill 

säga att alla undervisande lärare explicit arbetar med ord- och förförståelse. 

Speciallärares/specialpedagogers upplevelser av samarbetet med lärare upplevs som 

tidigare nämnts som överlag positivt. Det är både i grupp och enskilt, det kan vara att arbeta 

förebyggande, agera bollplank och arbeta med uppgifter som är aktuella för tillfället.  Det 

som dock går att utläsa av resultatet är att det finns mycket att önska för att utveckla 

samarbetet, framförallt kring eleverna. Majoriteten av de specialpedagogiska 

informanterna önskar mer tid i klassrummet, både för att arbeta explicit med elever, men 

även för att hjälpa läraren att anpassa undervisningen. Just samarbetet med eleven finns 

en önskan att kunna utöka för att kunna arbeta mer intensivt med elever under begränsad 

tid för att stärka läsningen, vilket i dagsläget sällan blir av på grund av resursbrist. Detta är 

något som även vi önskar kunna arbeta med i vår kommande yrkesroll som speciallärare, 

då vi i vår forskningsbakgrund har sett vikten av att kunna stärka elevers läsförmåga för att 

undvika att det tappar tron på sin förmåga och får sänkt självkänsla (Tjernberg, 2013). Vi 

vill arbeta för att elever ska känna att de kan välja vilket gymnasieprogram de vill, även om 

deras språkliga förmåga brister. Det ska inte behöva vara en strategi att undvika läsning för 

att de inte känner att de kan, eftersom det kan få långt längre konsekvenser än de tror 

(Fouganthine, 2012). 

 

5.2  Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativ intervjustudie, då vårt syfte var att få en förståelse av 

speciallärares, specialpedagogers samt lärares upplevelser (se Bryman, 2018) Att vi valde 

en semistrukturerad intervju istället för andra varianter, var för att kunna skapa en mer 

naturlig intervjusituation där vi gavs möjlighet att vara följsamma i samtalet och ställa 

följdfrågor av relevans för att öka förståelsen 

I planeringsskedet övervägde vi flera variationer på deltagare till vår studie. Vi hade önskat 

att intervjua elever till vår datainsamling, men även om elevernas uppfattningar hade varit 

ett värdefullt bidrag i studien valde vi att begränsa oss till pedagogernas perspektiv. I och 

med studiens begränsade omfång ansåg vi att det var det bästa alternativet för att 

möjliggöra den fördjupning vi eftersträvade. Det hade även varit mycket intressant att få ta 

del av övriga ämneslärares, och inte enbart svensklärares, perspektiv kring de 

forskningsfrågor som vi har avsett att fördjupa oss i. Men med tanke på tidsaspekten gjorde 

vi valet att inte ta med dessa, även om det inte ger studien riktigt den bredd av upplevelser 

som vi hade önskat. 



Urvalet av våra informanter gjordes framförallt av bekvämlighetsurval, vilket kan ha 

påverkat att vi inte fick kontakt med fler speciallärare inom gymnasieskolan. Överlag 

verkar det dock finnas fler specialpedagoger inom denna verksamhet, vilket påverkade våra 

kontakter. Sedan kan även urvalet av deltagande lärare ha påverkats, då vi bad om förslag 

på deltagare från andra lärare. Vi vet inte på vilka grunder dessa förslag valdes av dem som 

föreslog lärarna till vår intervjustudie. 

Vid våra intervjutillfällen användes den första intervjun som en form av pilotstudie, där vår 

intervjuguide fastställdes utan några ändringar av frågor. Vi hade noggrant diskuterat 

frågorna och vänt och vridit på dem innan detta tillfälle, vilket gjorde att vi kände oss 

relativt trygga med guiden. Vi är medvetna om att material som används som pilotstudie 

inte ska användas i den resterande sammanställningen (Bryman, 2018).  Dock valde vi att 

behålla resultaten från första intervjun i vår sammanställning, vilket vi inte hade gjort om 

det hade korrigerats i frågeställningarna. När vi skapade vår intervjuguide följde vi råden 

som Hjerm et al. (2014) samt Bryman (2018) nämner, det vill säga att skapa öppna 

intervjufrågor för att inte riskera att vara för styrande utan ge informanten möjlighet att 

själv ge svar från sina upplevelser. Vår känsla var att de frågor vi hade konstruerat svarade 

bra mot våra forskningsfrågor och forskningsbakgrund, och vi kunde med hjälp av våra 

följdfrågor nå en förståelse för informanternas upplevelser. Genom våra följdfrågor kunde 

vi även följa upp och bekräfta att vi hade uppfattat informantens svar rätt.  Detta ökar 

trovärdigheten för vår studie. Dock måste vi beakta att då vi utförde våra intervjuer var för 

sig har det kunnat påverka hur frågorna presenterades och vilka följdfrågor som ställdes, 

men sammanställningen visar trots detta på en samklang i svar av de olika informanterna. 

Resultatet som vi slutligen erhöll, grundades från den tematisering som kunde 

utkristalliseras från kodningen. De teman som vi enades om ligger i linje med de 

forskningsfrågor samt den tidigare forskning som vi har tagit del av inför detta arbete. I 

denna del förde vi täta diskussioner om vad som var relevant för vår studie utifrån det som 

framkommit i intervjuerna. Vi är medvetna om att de resultat vi har erhållit med hjälp av 

vår metod på inte sätt är generaliserbara, men detta var heller aldrig något vi eftersträvade. 

Vår intention med att göra en kvalitativ studie var att få en förståelse för vad våra deltagare 

upplevde i den kontext de befann sig vid intervjutillfället, vilket Bryman (2018) framhåller 

som en del av denna metod. Detta tycker vi också att vi har uppnått. Samtidigt vill vi betona 

att vi i tolkningen av resultatet kan ha missuppfattat något som förmedlats i intervjuerna, 

det är en aspekt vi är medvetna om. 

 

5.3  Studiens relevans för speciallärarens yrkesroll 

Speciallärarens yrkesroll är komplex och det finns en stor bredd i både de arbetsuppgifter 

och kontaktytor som präglar speciallärarens vardag. Vår studie visar att det, för elevens 

bästa, är av största vikt att det finns ett fungerande samarbete mellan speciallärare, 

ämneslärare och annan skolpersonal, men också mellan skolformerna, för att möjliggöra 

en så bra start som möjligt på gymnasietiden. Här kan vi i vår nya yrkesroll vara 

uppmärksamma på hur rutinerna för överlämningar och kartläggning genom screeningtest 



upplevs. Specialläraren har en viktig roll i att kartlägga elevers behov av anpassningar och 

stöd, men även att synliggöra de behov som kartläggningen visar. Det är också viktigt att 

som speciallärare vara ett stöd och bollplank för lärarna och samverka med dem i arbetet 

med extra anpassningar i klassrummet, men även att vara lyhörd inför de behov lärarna 

upplever när det gäller det språkstödjande arbetet med elever i lässvårigheter. 

 

5.4 Fortsatt forskning 

Det vi har konstaterat under detta arbete är att det finns stora brister i forskning rörande 

screeningtest och pedagogiska insatser gällande språkutveckling för gymnasieelever. Vi har 

med denna studie fått en liten inblick av vad just våra informanter upplever kring dessa 

ämnen, men vad som saknas är att få höra övriga ämneslärare och framförallt elevers 

upplevelser av skolans insatser och kartläggningar. Då en sammanställning från SCB 

(2017) angående orsaker till varför elever ej slutför sina gymnasiestudier, visar på en 

upplevd brist av stöd och anpassningar skulle detta vara ett mycket intressant ämne att 

studera vidare. Vilka behov upplever eleverna att de har och hur skulle de vilja att skolan 

stödjer dem för att de ska utvecklas? Det har börjat komma viss svensk forskning inom 

detta ämne, men det behövs mer. 

Det som också visats under vår studie är att på gymnasiet anställs framförallt 

specialpedagoger, speciallärare finns det färre av. Hur kommer det sig, är det likadant över 

hela landet och inverkar detta på de interventioner som görs på gymnasieskolorna? Här 

skulle vi önska att det gjordes en rikstäckande jämförande studie, för att se hur 

yrkesrollerna har fördelats, vilka förväntningar som finns på dem båda och om det finns 

signifikanta skillnader i stöd och insatser och vad de i så fall beror på. 

Avslutningsvis önskar vi att den svenska forskningen rörande gymnasieskolan fortsätter, 

framförallt inom det specialpedagogiska området, för att gynna en fortsatt utveckling mot 

en skola för alla. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Missivbrev   

 

Hej, 

Vi heter Erika Larsson och Erika Olofsson och läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet vid Umeå universitet, med inriktning mot språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Under den här terminen ska vi göra vårt examensarbete, och vi har 

bestämt oss för att göra en intervjustudie för att fördjupa oss i gymnasieskolors arbete kring 

elevers språkliga förutsättningar, med fokus på lässvårigheter.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet kring elevers lässvårigheter ser ut i 

gymnasieskolan. Vi vill förstå hur ämneslärare och speciallärare/specialpedagoger 

samverkar kring kartläggningar (t.ex. genom klassdiagnoser) av elevernas språkliga 

förutsättningar, samt pedagogiska insatser, och hur rutinerna och samarbetet upplevs.  

 

För att kunna genomföra studien behöver vi få en inblick i några lärares och 

speciallärares/specialpedagogers tankar och erfarenheter och därför undrar vi om du 

skulle vilja ställa upp på en intervju under v. 43 alternativt v. 44. Intervjun kommer att ta 

ca 30–45 minuter och vi träffas på en tid och plats som passar dig, och då vi kan sitta ostört. 

Det krävs inga förberedelser. Intervjun kommer att spelas in, men materialet kommer att 

avidentifieras och endast användas av oss för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Vid intervjun och den efterföljande hanteringen av materialet tar vi hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär bland annat att all information 

behandlas konfidentiellt så att varken deltagarnas, kommunernas eller skolornas namn 

kommer att nämnas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan om du 

önskar. Inspelningar och utskrifter kommer att förvaras på säker plats och när det gäller 

behandling av personuppgifter ingår studien under Umeå universitets ansvar för hur 

personuppgifter behandlas (www.umu.se/gdpr). 

 

Din medverkan skulle vara värdefull, men oavsett om du vill delta eller inte skulle vi 

uppskatta ett svar inom kort, helst senast 16 oktober. Har du frågor eller funderingar är du 

välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Erika Larsson 

Erika Olofsson 

 

 

http://www.umu.se/gdpr


Bilaga 2 
 
Intervjuguide  

 

• Hur upplever lärare och speciallärare skolans rutiner för att kartlägga 

gymnasieelevernas språkliga förutsättningar? 

1. På våren sker vanligtvis överlämningar från grundskolan till gymnasiet, där den 

mottagande skolan ofta får ta del av de elever som är i behov av stöd av någon 

anledning. Hur ser era rutiner ut kring detta? Hur upplever du att det fungerar så 

att de flesta elever kan få rätt förutsättningar? 

2. Att använda sig av screening, t ex klassdiagnoser, till hjälp för kartläggningar av 

elevernas språkliga förutsättningar är ganska vanligt. Hur ser det ut hos er? 

3. Har ni några rutiner kring kartläggningarna, och hur är de i s f utformade enligt 

din uppfattning? Hur ser informationen ut, d v s varför det görs och hur det går 

till, och kan all pedagogisk personal ta del av detta? 

4. Vilket material används? Är det samma material på alla program? Hur/på vilka 

grunder har det valet gjorts enligt dig?  

5. Vad avses mätas med de screeningtester som utförs? Upplever du att det målet 

nås? 

6. Vem utför screeningarna? Hur kommer det sig enligt din uppfattning? 

7. Vem sammanställer dem och gör en kartläggning? (Hur kommer det sig enligt din 

uppfattning?) 

8. Hur ser återkopplingen ut, är det enbart till mentor, till lärare eller mentor, lärare 

och elev? Hur/på vilka grunder har det valet gjorts upplever du? 

9. Upplever du några för- eller nackdelar med dessa sätt att arbeta? D v s hela 

processen, från genomförande, sammanställning till återkoppling?  

10. Hur upplever du att med hjälp av de rutiner/arbetssätt som ni har, även fångar de 

elever som ligger i riskzonen för att behöva stöd för att stärka sin språkutveckling? 

11. Skulle du vilja förändra dessa arbetssätt/rutiner, och hur skulle de i så fall se ut? 

 

 

 

 

 



Hur beskriver lärare och speciallärare de pedagogiska konsekvenserna av 

resultaten på grupp- och individnivå? 

 

Lärare: 

 

1. När screeningtesten är genomförda och sammanställda, i vilken utsträckning tar 

du hänsyn till resultaten i den dagliga planeringen av undervisningen?  

 

2. Hur arbetar du för att stötta de elever som får låga resultat på testen?  

 

3. Hur ser arbetet ut på gruppnivå, med t.ex. extra anpassningar, för att stötta elever 

som har låga resultat, eller som ligger i riskzonen?  

 

4. Vilken typ av alternativa lärverktyg används för att stötta dessa elever? Hur 

upplever du att de fungerar som stöd för elever med språkliga svårigheter? 

 

5. Upplever du att resultaten på screeningtesten kan leda till särskilda insatser på 

individnivå? Vilken sorts extra anpassningar eller särskilt stöd kan det i så fall 

handla om? 

 

6. Vilka möjligheter upplever du att screeningar kan ge för elever med språkliga 

svårigheter? 

 

7. Vilka utmaningar eller fallgropar ser du ur ett elevperspektiv? 

 

 

Speciallärare/Specialpedagog 

1. När screeningtesten är genomförda och sammanställda, i vilken utsträckning 

upplever du att lärarna tar hänsyn till resultaten i den dagliga planeringen av 

undervisningen?  

 

2. Hur arbetar du för att stötta lärarna, och/eller de elever som får låga resultat på 

testen?  

 

3. Hur ser arbetet ut på gruppnivå, med t.ex. extra anpassningar, för att stötta elever 

som har låga resultat, eller som ligger i riskzonen?  

 

4. Vilken typ av alternativa lärverktyg används för att stötta dessa elever? Hur 

upplever du att de fungerar som stöd för elever med språkliga svårigheter? 

 



5. Upplever du att resultaten på screeningtesten kan leda till särskilda insatser på 

individnivå? Vilken sorts extra anpassningar eller särskilt stöd kan det i så fall 

handla om? 

 

6. Vilka möjligheter upplever du att screeningar kan ge för elever med språkliga 

svårigheter? 

 

7. Vilka utmaningar eller fallgropar ser du ur ett elevperspektiv?  

 

• Hur upplevs samarbetet mellan lärare och det specialpedagogiska 

teamet för att stärka gymnasieelevens språkutveckling? 

 

1. Att arbeta med att stärka elevens språkutveckling kan vara krävande, och behov av 

att samarbeta kring detta kan vara stort. Hur upplever du att samarbetet ser ut 

hos er?  

 

2. Om den pedagogiska personalen uppmärksammar att en elev är i behov av någon 

form av stöd för att stärka sin språkutveckling, trots godkända tester, hur ser 

samarbetet ut kring det? 

 

3. Har skolan på något sätt satsat på att utveckla samarbetet kring elevers 

språkutveckling? I s f hur då, enligt din uppfattning? 

 

4. Upplever du att det kan vara skillnad på vilka ”ämnen” som tar större eller mindre 

ansvar kring arbetet med språkutveckling? Hur visar det sig i s f? (Är det 

framförallt språklärare som arbetar med detta eller är det blandat?) 

 

5. Om det upplevs en skillnad, finns det en önskan till förändring, och hur skulle i s f 

den se ut? 

 

6. Hur skulle det optimala samarbetet se ut för att skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för speciallärare/specialpedagoger, lärare och elever? 

  

  



Bilaga 3 

Missivbrev för skriftligt samtycke   

Information till lärare om examensarbete på speciallärarprogrammet hösten 

2019. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt om gymnasieskolors arbete kring 

elevers språkliga förutsättningar, med fokus på lässvårigheter. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vi heter Erika Larsson och Erika Olofsson och läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet vid Umeå universitet, med inriktning mot språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Under den här terminen ska vi göra vårt examensarbete, och vi har 

bestämt oss för att göra en intervjustudie för att fördjupa oss i ämnet. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur arbetet kring elevers lässvårigheter ser ut i 

gymnasieskolan. Vi vill förstå hur ämneslärare och speciallärare/specialpedagoger 

samverkar kring kartläggningar (t.ex. genom klassdiagnoser) av elevernas språkliga 

förutsättningar, samt pedagogiska insatser, och hur rutinerna och samarbetet upplevs. För 

att kunna genomföra studien behöver vi få en inblick i några lärares och 

speciallärares/specialpedagogers tankar och erfarenheter, varför vi kommer att genomföra 

intervjuer. 

Projektet kommer att samla in och registrera information från dig. Alla resultat från 

intervjun kommer att avidentifieras. Resultaten används enbart för att besvara studiens 

frågor. Endast vi två speciallärarstudenter har tillgång till de fullständiga resultaten. De 

avidentifierade resultaten kommer att publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga 

för forskare och pedagoger, men det kommer inte att vara möjligt att veta vilken lärare eller 

skola som har deltagit. 

Inspelningar och utskrifter kommer att förvaras på säker plats och när det gäller 

behandling av personuppgifter ingår studien under Umeå universitets ansvar för hur 

personuppgifter behandlas (www.umu.se/gdpr). 

Om du vill ta del av ditt resultat i projektet kan du kontakta de ansvariga för studien (se 

nedan). 

Ersättning 

Ingen ersättning kommer att utgå för deltagandet. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

vill avbryta deltagandet behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta deltagandet ska 

du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

http://www.umu.se/gdpr


Ansvariga för studien: 

Erika Larsson 

Erika Olofsson 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

  

☐ Jag samtycker till att delta i studien  

 

 ☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationen (se informationsbrev). 

  

  

Plats och 

datum 

Underskrift 

  

  

  

  

 

 


