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Abstract 

The purpose of the survey is to find out how a municipality works with reading and writing 

development in primary school. What are the guidelines for a joint work and how does the 

school work to increase the students’ ability? The survey is based on qualitative data and uses 

semi-structured interviews to reflect the informants’ thoughts on reading and writing learning. 

The interviewees were teachers, special educators and a language-, reading and writing 

developer in the municipality. The municipality’s work on this issue is extensive, although the 

result for the student group on reading and writing comprehension tests has dropped. The 

municipality’s work has just begun on many levels when it comes to developing language 

plans for preschool - year 3, year 4-6 and year 7-9 as well as a working document with 

routines for how the work with reading and writing difficulties should proceed. Based on the 

municipal working documents, it is up to each school to work on the specific plans and 

routines. What emerged in the survey was that the workflow, who does what in the work with 

the students' reading and writing development, is not fully established but it is an ongoing 

work. The students’ reading and writing development needs to become a whole, as it was 

mentioned in the interviews the progression in the compulsory school’s work with reading 

and writing development needs to be improved. There is a need for cooperation between the 

different grades in primary school. 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur en kommun arbetar med läs- och 

skrivutveckling i grundskolan. Vilka är riktlinjerna för ett gemensamt arbete och hur arbetar 

skolan för att höja elevernas förmåga. Undersökningen är av kvalitativ data och använder 

semistrukturerade intervjuer för att kunna återge informanternas tankar om läs- och 

skrivinlärning. Intervjupersonerna var lärare, specialpedagoger och en språk-, läs- och 

skrivutvecklare i kommunen. Kommunens arbete i frågan är omfattande även om resultatet 

för elevgruppen på läs- och skrivförståelsetester har sjunkit. Kommunens arbete har på många 

plan precis påbörjats när det handlar om att arbeta fram språkplaner för åk F-3, åk 4-6 och åk 

7-9 samt ett arbetsdokument med rutiner för hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ska gå 

till. Det är upp till varje skola att arbeta utifrån de kommungemensamma arbetsdokumentens 

bestämda planer och rutiner. Det som kom fram i undersökningen var att arbetsgången, vem 

som gör vad i arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling inte är helt fastställt utan ett 

pågående arbete. Elevernas läs- och skrivutveckling behöver bli en helhet, då det i 

intervjuerna togs upp att progressionen i grundskolans arbete med läs- och skrivutveckling 

behöver förbättras. Det behöver finnas ett samarbete mellan de olika årskurserna i 

grundskolan.  
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1. Inledning  

Elever i grundskola och gymnasium möter texter i skolans alla ämnen och elevernas förmåga 

att läsa texter och förstå vad de läser är avgörande för deras kunskapsinhämtning skriver 

Martin Ingvar i artikeln Utan läsning stannar skolan  (2012). Under de senaste två 

decennierna har elevers läsförståelse varit i ropet med anledning av de internationella 

undersökningarna PISA och PIRLS vilka mäter elevers kunskaper i bland annat läsförståelse 

(Skolverket 2016, s. 6), och mellan år 2000 till 2012 visade Sverige en stor resultatförsämring 

i PISA studien. Den senaste undersökningen 2015 visar dock att Svenska elever är tillbaka på 

samma nivå som 2009 resultatmässigt.  

Sverige deltar i de internationella studierna för att få utvärderingar om svenska elevers 

kunskaper och hur kunskaperna förhåller sig till andra länders elever men även om hur dessa 

resultat förändras över tid. PISA och PIRLS är internationella jämförande studier som pågår 

under 3-5 år. 2000 var första året som Sverige deltog i en PISA undersökning och 2001 i en 

PIRLS undersökning (Skolverket). Studierna innehåller kunskapsprov och enkäter som 

besvaras av elever, rektorer och föräldrar och ger information om gruppers attityder och 

inställning till läsning. Studiens resultat ska kunna ses som trovärdiga och resultaten går att 

jämföra mellan elevgrupper och länder. Sverige kan till viss del påverka provens och 

enkäternas innehåll för att de ska vara relevanta i förhållande till den svenska skolans läro- 

och kursplaner (Ibid.).      

Även om resultatet nu vänt åt rätt håll i PISA och PIRLS undersökningarna visar många 

elever fortfarande på låga resultat i läs- och skrivdiagnoser (Skolverket 2016, s. 6). Johan 

Unenge som är författare och läsambassadör uttalar sig om läsning i artikeln Läsning bland 

barn minskar – mycket annat som konkurrerar (SVT 2019), han menar att barn och unga läser 

inte lika mycket idag som förr och därför behövs det en gemensam strategi på nationell nivå 

hur barn och ungas fortsatta läs- och skrivinlärning ska stimuleras. Flera insatser görs på 

nationell nivå och 2018 kom Läsdelegationen, vars uppdrag är att ge barn och unga likvärdiga 

förutsättningar för att uppnå en fullgod läsförmåga och läslust, med sitt betänkande. 

Betänkandet resulterade i rapporten Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället 

som ska ligga till grund för arbetet med barn och ungas läsning. Det är viktigt att arbetet med 

läsutveckling sker på flera nivåer inom skola och kommun. Det är också viktigt att alla 



 

2 

 

undervisande lärare förstår vikten av att kunna hjälpa elever med läs- och skrivförståelsen och 

att det inte bara är lärare i svenska eller specialpedagoger som arbetar med elevers 

läsförståelse utan att det berör skolans alla ämnen.     

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka insatser för att förbättra elevers läs- och 

skrivförmåga som görs i en kommun och hur dessa insatser står i relation till de statliga 

riktlinjer som upprättats i och med elevers försämrade resultat i PISA- och PIRLS-

undersökningar under det senaste två decennierna. Utöver detta kommer jag granska hur 

arbetet med att förbättra elevers läs- och skrivförmåga organiseras i en grundskola i den 

berörda kommunen. Undersökningen inriktar sig mot årskurs 7-9 men granskar även 

progressionen för hela grundskolan.   

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser resultatet på läs- och skrivdiagnoser ut för en grupp elever under deras tid i 

grundskolan och hur svarar de mot de nationella riktlinjerna?  

 Vilka insatser görs för att hjälpa elever med låga resultat på läs- och skrivdiagnoserna?  

 Vilket stöd får läraren i arbetet med eleverna och hur anser lärarna att arbetet ska gå 

till? 

 Hur organiseras arbetet med läs- och skrivinlärning i kommun-skola?  

1.3 Teori 

I den här undersökningen är ett systemteoretiskt perspektiv valt. Den systemteoretiska 

ansatsen beskriver generella lagar för system och då kan systemen vara fysikaliska, biologiska 

eller sociala (Nationalencyklopedin 2019).  

Skolan kan granskas genom systemteorin som lämpar sig väl för att förstå samspel och 

relationer mellan människor och deras omgivning. Skolan tillhör ett system som kan ses som 

en helhet och när det görs förändringar på olika håll inom systemet påverkas även andra delar 

(Parrish 2012, s. 259-262). Elever och personal på skolor påverkas på olika sätt beroende på 

hur skolor är organiserade. Som tidigare nämnt i den här undersökningen har Sverige valt att 

delta i internationella studier som PISA och PIRLS, vilket resulterar i ett ställningstagande på 
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nationell nivå utifrån resultaten på testerna. Olika beslut om insatser fattas på nationell nivå 

som påverkar kommuner, skolor, pedagoger, elever och vårdnadshavare.  

Oscar Öquist har en lång erfarenhet av organisationsutveckling och har skrivit boken 

Systemteori i praktiken – konsten att lösa problem och nå resultat (2011). Öquist framhäver 

hur allting hänger ihop och rör sig tillsammans, systemteorin handlar om att förstå världen i 

termer som helheter, relationer, funktion, sammanhang och mönster (Ibid. s. 7). Det riktas 

också inom systemteorin uppmärksamhet mot relationer mellan människor. I ett socialt 

system står människor i relation till varandra och blir då på olika sätt beroende av varandras 

kompetens. Systemteorin kan därför vara bra att använda som utgångspunkt i exempelvis ett 

examensarbete som undersöker arbetet med kvalitetssäkring i kommun och skola (Ibid.).    

1.3.1 Forskning om läs- och skrivinlärning 

Utifrån resultaten i främst PISA studien som Sverige deltog i första gången 2000 har flera 

insatser gjorts för att öka elevernas läs- och skrivförmåga. Många år har gått sedan den första 

studien och det har forskats mycket om vad som krävs för att eleverna ska utvecklas inom läs- 

och skrivförmåga. Arbetet är igång på många plan i kommuner och skolor. Den forskning som 

presenteras nedan kommer senare kopplas till analysen av undersökningens resultat.   

Anna Eva Hallin har skrivit i artikeln Strategier för läsförståelse – evidens för alla (2015) om 

olika strategier för läsförståelse och hur bra strategierna är för alla elever och inte bara för 

elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter. Hon menar också att det är ett område som 

pedagoger är bra på då strategierna i sig inte behandlar lässvårigheterna men istället kan 

stärka eleven då hen får verktyg att bli mer aktiv, ifrågasättande och mer lösningsfokuserad, 

vilket i sin tur ökar förståelsen. För att hjälpa eleverna på bästa sätt i skolan krävs det att 

lässtrategierna används i så många sammanhang som möjligt i skolans alla ämnen (Ibid.).     

I boken Smart start vid lässvårigheter och dyslexi finns det en sammanställning från svenska 

forskare om deras syn på vad som kännetecknar ett framgångsrikt arbetssätt med barn och 

unga som har läs- och skrivsvårigheter (Andersson, Belfrage & Sjölund 2006, s. 46-64). 

Sammanfattning av det framgångsrika arbetssättet:  

 Lärare med hög kompetens. Skickliga lärare är förtrogna med olika metoder och 

arbetssätt och kan anpassa undervisningen utifrån vad eleven behöver.  



 

4 

 

 Tidiga insatser för den som har svårigheter med läs- och skrivinlärning och en 

strukturerad undervisning som hela tiden guidar eleverna utifrån var de befinner sig.  

 Eleverna behöver stöd och tid tillsammans med läraren, de behöver få en-till-en-

undervisning så läraren kan förstå vad eleverna behöver.  

 Skolan behöver ge stöd i användandet av strategier för att öka läsförståelsen, göra 

eleverna medvetna om sitt eget lärande och sin förmåga att reflektera kring sitt 

lärande.  

 Materialet som eleverna möter i undervisningen bör vara varierat och både fysiska 

genomgångar tillsammans med läraren och ett digitalt material är positivt så länge det 

varieras.  

 Ett bra samarbete med hemmen är viktigt för att elevernas läs- och läsutveckling ska 

bli så givande som möjligt och högläsning är givande både i skolan och hemma.  

 Högläsning utvecklar elevernas ordförråd samt deras grammatik, högläsning ökar 

deras fantasi och den sociala läsupplevelsen kan bidra till ett fördjupat lärande (Ibid.).  

Lärarnas roll och kompetens lyfts fram även i Skolverkets kunskapsöversyn då det i flertalet 

studier visar att en lärares undervisning är en viktig faktor för elevernas läs- och 

skrivutveckling. En lärare bör ha goda ämneskunskaper, goda ledaregenskaper men även en 

vilja att ständigt utvecklas själv (Pressley 2006, s. 6). Utöver ett intresse i sin egen 

undervisning behöver all undervisning vila på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att 

läraren har ett tydligt syfte och mål med sin undervisning och gör eleverna delaktiga i den 

(Skolverket 2016, s. 23). Pressley har vid flertalet tillfällen lyfts fram med sin forskning inom 

läsförståelse. I en artikel Conclusion – Impoving Comprehension Instruction: A Path for the 

future (2002) har han sammanfattat några punkter för att hjälpa lärare att skapa en 

undervisning som utvecklar elevernas läsförståelse (Skolverket 2016, s. 93). 

Sammanfattningsvis handlar punkterna om att; 

- förenkla, anpassa och ge stöd åt eleverna istället för att enbart testa deras läsförståelse,  

- ha ett tydligt mål för vad som förväntas av dem för att de ska kunna utvecklas  

- samt att låta dem integrera med varandra i deras utveckling.    
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Caroline Liberg har forskat om språkutveckling i tal och skrift hos barn och unga. Hon 

sammanställer sina resultat i artikeln Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag 

(Liberg 2007). Där tar hon upp olika dimensioner som kan ses som grundläggande i elevers 

läs- och skrivutveckling (Ibid. s. 54). Den första dimensionen handlar om motivation, då det 

är viktigt att eleverna känner intresse för att läsa och skriva samt att undervisningen skapas så 

den upplevs tilltalande. Den andra dimensionen läs- och skrivförståelse handlar om att sätta in 

det lästa eller skrivna i ett sammanhang som känns begripligt för eleven, något som eleven 

kan relatera till. Den tredje och sista dimensionen handlar om elevens ortografiska lexikon 

som handlar om elevens förståelse kring att skriva korrekt och att kunna läsa av/avkoda text 

på ett sätt som gör texten förståelig för eleven.  

1.4 Metod 

Undersökningen behandlar kvalitativ data och den metodologiska ansatsen är vald utifrån 

syfte och frågeställningar. Det kvalitativa synsättet handlar om att tolka och förstå resultaten 

som kommer fram men inte att generalisera (Stukát 2011, s. 136-137). Den kvalitativa 

ansatsen handlar om att förstå individens värld utifrån dennes perspektiv (Kvale 1997, s. 182).  

För att återge informanternas uppfattningar om ämnet på bästa sätt, används 

semistrukturerade intervjuer. Denna intervjumetod skapar möjlighet att återge informantens 

tankar om elevernas läs- och skrivinlärning i berättande form och ger information om hur 

organisationens arbete ser ut utifrån informantens roll.  

1.4.1 Urval  

Undersökningen sker i en kommun och i nära kontakt med en grundskola med fokus på 

arbetet med läs- och skrivutveckling i åk 7-9. Valet av kommun och skola baseras på 

tillgängligheten till resultat från de tester som gjorts inom läs- och skrivförståelse i de 

kommunala grundskolorna i åk 2, 4 och 7 samt tillgången till de kommungemensamma 

arbetsdokumenten som skolorna arbetade efter. Utifrån det tillgängliga resultatet valdes en 

skola ut och där genomfördes intervjuer med lärare, specialpedagoger och språk-, läs- och 

skrivutvecklaren i kommunen. Sammanlagt tillfrågades sex personer via mejl om de ville 

delta i undersökningen, fem personer svarade och då bokades tid för intervju in.  
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1.4.2 Genomförande 

Jag hade tillgång till material från den undersökta kommunen i form av arbetsdokument som 

innehöll arbetsrutiner, insatser och verktyg gällande elevernas läs- och skrivförståelse. 

Dokumenten tog jag del av innan intervjuerna och gjorde att intervjufrågorna kunde ställas så 

de kompletterade materialet. Stoffet från intervjuerna kopplades sedan ihop med 

undersökningens teori, tidigare forskning samt materialet från kommunen för att kunna 

besvara undersökningens frågeställningar.    

Inför intervjuerna fick informanterna förfrågan om deltagande i undersökningen via mejl, de 

som tackat ja till medverkan fick undersökningens syfte och frågeställning skickade till sig via 

mejl för att kunna förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna var semistrukturerade, 

informanterna intervjuades på den skola de arbetade och i ett avskilt rum där intervjun kunde 

genomföras ostört. Intervjuerna genomfördes enskilt förutom intervjun med de två 

specialpedagogerna. Varje intervju inleddes med en information om det etiska kring intervjun 

och det insamlade materialet, det vill säga informanternas anonymitet och att materialet 

behandlas konfidentiellt. Frågorna i intervjuerna var utformade så att informanterna fick 

berätta så mycket som möjligt och ansåg jag att en följdfråga krävdes ställdes den och det 

bidrog med att jag kunde vara spontan för att intervjun skulle få ett mer samtalsliknande 

tillstånd. Då informanterna hade olika yrkesroller i skolan och kommunen såg 

intervjufrågorna olika ut beroende på deras kunskaper och insyn i det som syftade att 

undersökas, samtliga frågor ställdes utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och spelades in på telefonen via applikationen 

”Inspelare” och telefonen låg på bordet mellan informanten och mig. När alla intervjuerna var 

genomförda transkriberades materialet från ljudinspelaren och intervjuerna presenterades var 

och en för sig.  

1.4.3 Etiska överväganden  

I inledningen av undersökningen togs det hänsyn till samtliga forskningsetiska principer när 

det gäller kvalitativa intervjuer. När kontakt togs med informanterna tydliggjordes det att allt 

deltagande var frivilligt och anonymt, samma information fick de igen inför att intervjun 

skulle påbörjas. I Sverige ska all forskning baseras på rätt sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

och konfidentialitet och detta utgår undersökningen ifrån (Vetenskapsrådet 2011, s. 7-14). 

Informanterna blev garanterade att varken deras namn, skolans namn eller vilken kommun de 
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arbetar i kommer visas i studien. De fick frågan om intervjun kunde spelas in redan när de 

fick förfrågan om att delta i undersökningen och informerades om att inspelningarna togs bort 

när undersökningen var avslutad. De fick också information om att alla frågorna är frivilliga 

att besvara och att de när som helst fick avsluta intervjun utan att behöva ange något skäl. 

Informanterna lämnade sitt godkännande att deras svar från intervjun fick användas som text i 

undersökningen. Samtliga deltagare fick möjligheten att ta del av undersökningen i sin helhet 

när den var klar.  

1.4.4 Reliabilitet och validitet 

Intervjufrågorna är utformade för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar 

vilket ska bidra till en hög validitet. För att uppnå en hög validitet krävs att det insamlade 

materialet är lätt att få förståelse kring (Kvale och Brinkmann 2009, s. 264). När det handlar 

om en hög reliabilitet ska en tydlig redogörelse finnas för undersökningen så att den skulle 

kunna genomföras av en annan person och uppvisa samma resultat (Ibid. s. 263). Då den här 

undersökningen har tillgång till offentliga arbetsdokument som berör rutiner, riktlinjer och 

insatser för att höja elevernas läs- och skrivförmåga, men inte redogör för källan kan det 

sänka undersökningens validitet och reliabilitet. Orsaken till att kommunens namn inte skrivs 

ut är för att informanternas anonymitet då inte kan garanteras.    

Andra komponenter som kan påverka reliabiliteten är att kvalitativa studier kan ses som 

problematiskt då tolkningar och egna upplevelser ofta ligger till grund för intervjupersonernas 

svar. För att öka reliabiliteten är förbestämda intervjufrågor och en tydlig redogörelse för 

undersökningens tillvägagångssätt positivt. Andra utgångspunkter för att uppnå en hög 

reliabilitet är tillförlitlighet, pålitlighet och noggrannhet (Kvale och Brinkmann 2009, s. 262-

263). 

1.5 Tidigare forskning   

Liknande undersökningar som syftar till att undersöka framgångsfaktorer inom läs- och 

skrivinlärning, hur lärare arbetar med barns inlärning och vilka insatser som fungerar på 

grupp- och individnivå hittas relativt enkelt. Det som tidigare har undersökts är bland annat 

framgångsfaktorer i undervisningen, lärares arbetssätt och hur skolor genomför screening 

(Tjernberg 2013: Lindberg 2011: Vesterberg 2015). Undersökningar finns också om hur 

skolor kan upptäcka elevernas svårigheter tidigt och vilka tidiga insatser som kan sättas in 
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(Norén 2014). Det som undersöks i den här studien skiljer sig ifrån tidigare forskning genom 

att ha tillgång till resultatet från läs- och skrivförståelsetesterna som är gjorda på en grupp 

elever från åk 2, 4 och 7. Det materialet tillsammans med intervjuer gör att undersökningen 

kan visa en tendens på hur en kommun och skola kan arbeta med läs- och skrivutveckling.   

Inriktningen i hur en kommun arbetar för att höja elevernas läs- och skrivförmåga hittas 

främst inom specialpedagogiken och utbildning till speciallärare. Den undersökning som bäst 

motsvarade den här undersökningen är Framgångsfaktorer inom läsutveckling med fokus på 

läsförståelse utifrån ett organisatoriskt perspektiv (Holmgren Karlsson & Monfors 2017) och 

den berör hur tre olika kommuner har organiserat sitt arbete med läs- och skrivutveckling. De 

har tittat på arbetsplanen för läs- och skrivutveckling och framgångsfaktorer i det 

systematiska kvalitetsarbetet för de tre olika kommunerna (Holmgren Karlsson & Monfors 

2017, s. 11). Undersökningens metod är av kvalitativ ansats och de har intervjuat språk-, läs- 

och skrivutvecklare och en utvecklingsledare för att ta reda på likheter och skillnader, vad 

som fungerar framgångsrikt och vad som behöver utvecklas. Resultatet visar att språk-, läs- 

och skrivplaner som är framtagna i ett dokument är en framgångsfaktor, då det bidrar till 

något att arbeta efter. Positivt är också när kommunerna gör lärarna delaktiga i processen 

kring uppförandet av skrivplanerna. De lärare som känner eleverna och vet vad som fungerar i 

gruppen bör vara involverade i arbetet. En annan insats som varit en framgångsfaktor är 

läslyftet, vilket har bidragit med kollegialt lärande och reflektion. Kompetenshöjande insatser 

likt läslyftet bör alla lärare få ta del av då det bidrar till att ge undervisningen en vetenskaplig 

grund. (Ibid. s. 60).   
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2. Styrdokument, riktlinjer och mål – krav på 
kommunerna  

Följande delar i undersökningen belyser krav som ställs på kommunerna utifrån målet att höja 

elevernas läs- och skrivförmåga. Här ingår även Skolverkets styrdokument och insatser som 

görs för att bidra med riktlinjer för arbetet i skolan.  

2.1 Riktlinjer och insatser   

I arbetet med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga görs insatser på många plan i 

samhället. Olika propositioner från regeringen har gått igenom och den senaste insatsen som 

ska bidra till tidiga insatser för eleverna med svårigheter inom att läsa, skriva och räkna är 

Läsa, skriva, räkna-garantin (Skolinspektionen 2018). Som tidigare nämnts är 

Läsdelegationen också ett uppdrag från regeringen och kom med sitt betänkande 2018 i vilket 

det uttrycks en ovisshet om det positiva resultatet i PISA-undersökningen 2015 är något 

tillfälligt eller om det visar på en uppåtgående trend (Läsdelegationen 2018, s. 25). Det som 

kan ses som ett dåligt tecken är elevernas negativa inställning till läsning i jämförelse med 

andra länder. Ett minskat intresse resulterar i minskad läsning och mindre lästräning vilket 

leder till sämre läsförståelse. Vidare i betänkandet av läsdelegationen framhäver man vikten 

av att utbildningen som barn och unga får ska utformas utifrån deras olika behov. Exempelvis 

inom läsning då olika insatser krävs beroende på vilka svårigheter eleverna har.  

Elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver vissa typer av insatser. Elever som inte 

har några svårigheter med att läsa men inte tycker om att läsa behöver andra former av 

insatser. Elever som inte har några svårigheter och som läser mycket behöver insatser för att 

utvecklas ytterligare. Inom dessa elevgrupper finns det också elever som kan komma att 

behöva särskilda insatser, till exempel elever med ett annat modersmål än svenska samt 

elever som tillhör de nationella minoriteterna. (Läsdelegationen 2018, s. 66) 

Skolinspektionen gör kvalitetsgranskningar av läsundervisningen i skolan och ger 

rekommendationer utifrån granskningar på utvecklingsområdet baserat på forskning 

(Läsdelegationen 2018, s. 69). I den senaste granskningen visar den att arbetet med läs- och 

skrivstrategier har fått en prioriterad position i skolan och eleverna får möta och arbeta med 

olika slags texter. De utvecklingsområden som inspektionen lyfter fram i den senaste 

granskningen är att lärare behöver ge eleverna möjlighet att förstå vad som ska läras och 

varför. Lärarna behöver också visa och vägleda eleverna mer aktivt och ge möjlighet att 
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samtala om sina egna och andras texter. Det sista utvecklingsområdet handlar om att lärare 

och rektorer behöver följa upp utvecklingen kring elevernas intresse för läsning och skrivning 

(Ibid. s. 70).    

Andra insatser som föreslås i Läsdelegationens betänkande är bland annat satsningar som ska 

göras på skolbiblioteksverksamheten bland annat ska folkbibliotekarier få ta del av ett 

nationellt läsfrämjandelyft. För att arbeta med barns och ungas läsning inom kultur, skola, 

civilsamhälle, folkbildning och näringsliv ska ett Läsråd grundas (Skolinspektionen 2018). 

2.2 Läsförståelse i skolans alla ämnen 

Tidigare har elevernas förmågor inom läsning ansetts tillhöra ämnet svenska men bör 

integreras i en helhet för att läsningen ska bli meningsfull och begriplig för dem. Det innebär 

att det blir viktigt att elevernas läsförmåga tränas i skolans alla ämnen då de möter olika texter 

i olika ämnen med olika metaspråk. I en debattartikel ”läsförståelsen är viktig i alla ämnen” 

från 2016 belyser läsforskarna Barbro Westlund och Gunilla Molloy vikten av läsförståelse 

och inlärning i skolans alla ämnen (Skolvärlden 2016). De vill förmedla att alla lärare i skolan 

bör undervisa i läsförståelse i sitt ämne. Westlund uttrycker ”att undervisa i ett ämne borde 

samtidigt innebära att undervisa i hur man läser och skriver i ämnet” (Ibid.), vidare menar hon 

att det är stora skillnader mellan ämnen. Inom exempelvis ämnet svenska kan en elev läsa och 

förstå skönlitterära verk väldigt väl, men i ämnet fysik kan eleven ha svårigheter med 

faktatexter. Lärare behöver undervisa hur språket ska användas inom ämnet istället för att 

tänka att läsförståelse endast ligger på ämnet svenska. Westlund och Molloy har kommit fram 

till att det är språkförståelsen eleverna har svårigheter med och inte den tekniska sidan av 

läsförmågan och att det då handlar om ord, begrepp, meningsbyggnad, liknelser eller 

metaforer (Ibid.).    

I Kunskapsöversynen (Skolverket 2016, s. 12) tar man upp Steve Graham och Michael Hebert 

som menar att läsning och skrivning hör hemma i skolans alla ämnen och bör integreras så 

mycket det bara går. De menar att funktionaliteten och formaliteten hör samman, att skriva 

funktionellt på olika sätt kopplat till olika texter ökar läsförståelsen. Om läraren visar hur en 

text kan skrivas på olika sätt kommer elevernas förståelse för att kunna läsa texter på olika 

sätt öka.       
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2.3 Läroplanen 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2018, s. 13) står det i de övergripande mål och 

riktlinjer som finns att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”. I kursplanen för 

svenska i grundskolan är formulera, kommunicera, läsa, analysera, anpassa språket, urskilja 

språkliga strukturer, följa språkliga normer och söka information samt kunna värdera den de 

förmågor eleverna ska ges förutsättningar att utveckla (Skolverket 2018). Har eleven 

svårigheter med läsning och skrivning utgör det ett hinder för att eleven ska kunna utveckla de 

förmågor som skolan har skyldighet att ge. 

2.4 Bedömningsstöd 

För att säkerställa bedömningen av elevernas läs- och skrivförmåga har Skolverket tagit fram 

ett bedömningsstöd som ska ge stöd till läraren när uppföljning sker av elevens utveckling 

(Skolverket 2019). Materialet bidrar med observationsscheman och observations- och 

avstämningspunkter som syftar till elevens språkutveckling och lärarens undervisning. 

Bedömningsstödet kan också bidra med att säkerställa en likvärdighet mellan lärare och 

skolor. I och med ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser” som träder i kraft 1 

juli 2019 håller Skolverket på med revideringar av de obligatoriska bedömningsstöden som 

kommer publiceras i samband med att bestämmelserna träder i kraft.    

3. Kommunens arbete  

Kommande avsnitt i undersökningen beskriver hur den granskade kommunen arbetar med läs- 

och skrivdiagnoser och delar av resultatet på diagnoserna redovisas.   

3.1 Arbetet med läs- och skrivdiagnoser i kommunen   

I följande avsnitt i undersökningen redovisas arbetet med läs- och skrivdiagnoser i en 

kommun i mellersta Sverige. Kommunen har cirka 20 000 invånare och har fyra kommunala 

grundskolor samt en gymnasieskola. Materialet som kommer presenteras är sammanställt 

2018-2019 och visar på det arbete som pågår i kommunen, åtgärder som behöver förbättras 

och resultat på screeningtester och kartläggningar som är gjorda på de olika skolorna i 

kommunen.  
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Det är vanligt att kommuner och skolor använder sig av screeningar och diagnoser för att testa 

eleverna i läs- och skrivförståelse. Forskaren och logopeden Anna Eva Hallin har skrivit på 

hemsidan för språkforskning ”Screening av läsförmåga – en möjlighet till rätt insatser i rätt 

tid!” och menar att screenings med rätt syfte kan leda till att eleverna får rätt hjälp i tid (Hallin 

2018). Enligt skollagen ska exempelvis elevhälsan arbeta förebyggande när det gäller insatser 

inom läs- och skrivförståelse vilket betyder att om skolan gör screenings innan svårigheterna 

blivit för stora kan de insatserna verka förebyggande (SPSM 2016). 

Den kommun som deltar i undersökningen använder sig av läs- och skrivdiagnoser från 

Hogrefe Psykologiförlag i sitt arbete att kartlägga elevernas läs- och skrivförmåga. Hogrefe 

Psykologiförlag är en del av den internationella Hogrefergruppen och som arbetar för att ta 

fram psykologiska- och pedagogiska tester för skolor och företag (Hogrefe 2019). Testerna 

ska bygga på forskning och grundar sig på vetenskapen och erbjuder kliniska tester och läs- 

och skrivdiagnostiska instrument. Materialet kan användas av lärare och specialpedagoger och 

kan användas på både individ- och gruppnivå. Det som framkommer från testerna kan vara en 

grund för vidare utredningar som exempelvis dyslexi, underlag för utvecklingssamtal eller om 

eleven behöver åtgärdsprogram.  

Eleverna i årskurs 2, 4 och 7 i alla kommunens grundskolor gör varje år klassdiagnoser från 

Hogrefe (2019), DLS 2 i åk 2, DLS 4 i åk 4 och LS 7 i åk 7. Testerna genomförs samma tid 

varje år för att kunna skapa ett bra underlag för jämförelse. Utöver det gör skolorna andra 

tester eller går vidare med resultat från diagnoserna men det materialet sammanställs inte 

centralt. De tester som används inom kommunen mäter elevernas förmågor inom 

ordförståelse, läsförståelse och rättstavning samt i åk 4 då eleverna även testas inom 

läshastighet.  

Syftet med diagnoserna är att ge snabb information om vilka elever som behöver följas upp 

eller är i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling. Diagnoserna ska visa medelvärdet i en 

klass som sedan utvärderas och de ska ge information om klassens läs- och skrivfärdigheter. 

Informationen från diagnoserna ska även bidra till det systematiska kvalitetsarbetet som görs i 

kommunen och utifrån resultatet kan kommunen fördela resurser i skolorna samt se vart det 

behövs kompetensutveckling och organisationsutveckling.  

Resultatet som kommer fram av testerna är poäng som visas i stanineskala då 1 är lägst och 9 

är högst. För de elever som har stanine 1 och 2 ska vidare utredning ske för att se vad det låga 
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resultatet beror på. I stanineskalan nedan visas fördelningen från värde 1-9 och enligt 

normalfördelningsprincipen förväntas 23 % av befolkningen ha någon grad av svårighet med 

läsning och/eller skrivning. På samma sätt förväntas 23 % av befolkningen ha goda eller 

mycket goda läs- och skrivfärdigheter och ungefär hälften av befolkningen förväntas uppnå 

medelgoda färdigheter.  

 Stanine 1 och 2 ligger mycket under medelvärde och tyder på att svårigheter finns när 

det gäller den testade uppgiften.  

 Stanine 3 innebär lindriga svårigheter och under medelnivån.  

 Stanine 4-6 är åldersenligt och på medelnivå.  

 Stanine 7 betyder god nivå. 

 Stanine 8-9 mycket god nivå. 

 

3.2 Resultat från läs- och skrivdiagnoser  

Under hösten 2018 gjorde eleverna i åk 7 läs- och skrivdiagnos (LS 7) utifrån kommunens 

arbete med elevernas läs- och skrivutveckling. I kommunens sammanställning av resultatet är 

nuvarande elever i åk 7 i stort sett samma grupp elever som gjorde testerna i åk 2 2013/2014 

och i åk 4 2014/2015. Resultatet från testerna 2018 visar att eleverna presterar sämre i de 

senaste testerna och är på samma nivå som 2014 vilket innebär att resultaten försämrats över 

tid. 
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Resultat från DLS åk 2 2013/2014 nuvarande åk 7, 93 elever som deltog.   

 

Resultat från DLS åk 4 2014/2015 nuvarande åk 7, 60 elever som deltog.  

 

Resultat från DLS åk 4 2014/2015 nuvarande åk 7, 19 elever som deltog.  

 

Resultat från LS åk 7 2018/2019, 85 elever som deltog.  
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3.3 Kommunens insatser  

Nedan redovisas den granskade kommunens arbetsgång med rutiner och insatser för att höja 

elevernas läs- och skrivförståelse utifrån resultaten som presenterades ovan samt så 

presenteras en redogörelse från undersökningens intervjuer.   

3.4.1 Arbete med läs- och skrivdiagnoser – systematiskt 

kvalitetsarbete  

Utifrån nationella mål använder kommunen en mall för det systematiska kvalitetsarbetet som 

behandlar följande punkter; följa upp, analys, planera och genomföra och dokumentera, 

utvärdera och följa upp; 

Följa upp – Följa upp och kartlägga verksamhetens förutsättningar, genomförande och 

resultat. Samla in, dokumentera och sammanställa saklig, kvalitativ och kvantitativ 

information. 

Analys – Hur ligger vi till jämfört med tidigare år och jämfört med andra? Hur förklarar vi 

låga respektive höga resultat? Vad är vi bra på och kan vi bli bättre på? Vilka 

utvecklingsområdet bör vi fokusera på? Resultatet av analysen blir sedan utgångspunkten 

för det konkreta utvecklingsarbetet. 

Planera och genomföra – Vilka utvecklingsområden ska prioriteras? Vad ska arbetet leda 

till? Vilka utvärderingsbara mål kan sättas upp? Hur ska arbetet planeras? Vilka deltar i 

planeringen? Hur ska arbetet genomföras? Vilka deltar? Hur ska arbetet dokumenteras och 

vem ansvarar för det? Hur förankras arbetet på olika nivåer?  

Dokumentera, utvärdera och följa upp – Genom att dokumentera insatser, erfarenheter och 

delresultat kontinuerligt har man en god grund att stå på när det är dags att följa upp och 

utvärdera arbetet. Vilka insatser ska utvärderas? Vilka mål ska utvärderas? Vilka samband 

finns mellan insatser och högre måluppfyllelse? Hur kan dessa samband förstås? 

Kommunens kommentar till sammanställningen av resultatet i de senaste LS-testerna är att 

alla behöver arbeta för att bli bättre på det systematiska kvalitetsarbetet enligt ovan och 

arbetet bör struktureras enligt följande;  

 Se över om rutiner är fungerande, rutiner för analys av resultat 

 I arbetet med analysen, vem leder och vilka deltar? 

 Vad handlar diskussionerna om, är alla nivåer representerade i analysen? 

(Organisation, grupp och individ?) 
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 Integreras skolbiblioteksresurser med i planering, genomförande och utvärdering? 

 Vad leder analysen till? Komma fram till en handlingsplan som visar vilka insatser 

som krävs och vilka åtgärder som man tänker testa?  

 Var finns uppföljning och utvärdering?  

3.4.2 Arbete med läs- och skrivdiagnoser – RUTIN   

Utöver det systematiska kvalitetsarbetet har kommunen arbetat fram ett arbetsdokument som 

innehåller rutiner för hur skolorna ska arbeta med elevernas läs- och skrivsvårigheter. Arbetet 

med rutinerna är nästan klart och ska presenteras för ledningen på alla grundskolor och 

gymnasium i kommunen under våren 2019.  

Arbetet ska bidra till att göra skolorna mer likvärdiga och att eleverna ska få den utveckling 

som de har rätt till. Rutinerna innehåller en bakgrundsdel som innehåller fakta om läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi, styrdokument, forskning, riktlinjer och framarbetat material från 

skolverket. Sista delen i arbetsdokumentet berör hur kommunen arbetar, resurser, ansvar och 

vilket tillvägagångssätt som ska användas. Det finns en modell för hur arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter ska gå till. För att undervisningen ska vara fungerande för eleven och ge 

eleven rätt stöd ställs följande frågor i modellen:  

 Möter undervisningen och lärmiljön elevens behov? 

 Behövs kompetensutveckling för skolpersonalen? 

 Behövs ytterligare extra anpassningar? 

 I vissa fall kan rektor besluta om särskilt stöd enligt ett åtgärdsprogram. Då följs 

”Rutin och arbetsgång för stödinsatser i utbildningen”.  

 Elevens situation och de förändringar som har gjorts följs upp och utvärderas.  

Arbetsgången innehåller följande punkter:  

1. Det uppmärksammas att elevers språk-, läs- och skrivförmåga inte utvecklas som 

förväntat eller på ett åldersadekvat sätt. 

2. Ledning och stimulans i undervisningen (grupp- och organisationsnivå).  

3. Extra anpassningar (individnivå). b) Kompletterande tester. c) Pedagogisk kartläggning.  
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4. Arbetslaget samarbetar med den samlade elevhälsan (EHT).  

5. Beslut om pedagogisk utredning inriktning läs- och skrivsvårigheter (rektor).  

3.4.3 Läsdelegationen 

Kommunen utgår ifrån Läsdelegationen (2018) i sitt arbete och eftersträvar likvärdiga 

förutsättningar för eleverna att uppnå fullgod läsförmåga. I sitt arbete har de också tagit fasta 

på det delegationen trycker på när det gäller en större samverkan mellan olika aktörer och de 

försöker arbeta med ett helhetstänk. Det som sker inom kommunen är att skolorna arbetar 

med läslyftet, de använder bedömningsstöd samt så finns skolbibliotek. Arbetet som är på 

gång är en språkplan för åk 4-9 och en plan för språk-, läs- och skrivsvårigheter i grundskolan 

och arbetssättet STL (skriva sig till lärande).  

3.4.4 Läslyftet 

Läslyftet är en kompetensutvecklande insats som funnits sedan 2015 och som är tillgänglig 

för lärare i förskoleklass, grundskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan samt 

skolbibliotekarier och berör skolans alla ämnen (Skolverket 2019). Läslyftet är något som den 

berörda kommunen har använt i sitt arbete att höja lärarnas kompetens. Syftet med läslyftet är 

att förbättra elevernas läsande, skrivande och lärande genom att lärare ska höja kvalitén på 

undervisningen och det genom att lära av och med varandra samt med en handledare som 

stöd. Läslyftet ger fördjupade kunskaper om språk-, läs och skrivutveckling, kollegialt lärande 

vilket ska bidra till samtal om forskning och undervisning och att få testa nya arbetssätt i 

praktiken.     

3.4.5 Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett 

funktionsförmåga ska nå målen för sin utbildning (SPSM 2018) och de samarbetar med skolor 

och kommuner för att komplettera deras resurser. De skriver på deras hemsida att ”läsa och 

skriva är färdigheter som påverkar hela livet.” (SPSM 2019) och skolan bör skapa 

förutsättningar för att eleverna ska kunna utvecklas. Några viktiga förutsättningar är lärares 

kompetens, hur en lärare arbetar för att hjälpa eleverna och vilka metoder som används samt 

att det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna bedöma elevens läs- och skrivförmåga. 

SPSM hänvisar till Skolverkets material för att lärare ska kunna följa elevernas utveckling 
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genom ett observationsschema när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling (Skolverket 

2019).   

SPSM kan även guida läraren med vilket stöd eleven kan behöva, ta fram material eller bidra i 

skapandet av handlingsplan eller rekommendera om en utredning krävs och om eleven är i 

behov av särskilt stöd då åtgärdsprogram ska upprättas (SPSM 2019). SPSM uttrycker att alla 

lärare generellt kan tänka att alla elever kan behöva: 

 Stöd att planera och strukturera sitt skolarbete. 

 Stöd att hitta strategier för läsförståelse. 

 Tillgång att kunna lyssna till böcker. 

 Tillgång att använda alternativa verktyg i lärandet. 

 Få träning i att läsa och skriva. 

 Få gott om tid.    

Den undersökta kommunen har använt SPSM i sitt arbete att ta fram rutiner för kommunens 

arbete med läs- och skrivsvårigheter och stötta lärare i sin undervisning. SPSM ska även 

arbeta med att ta fram en utbildningsplan för specialpedagoger och speciallärare i kommunen.  

3.4.6 Nationell biblioteksstrategi   

2015 fick det Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att ta fram en Nationell 

biblioteksstrategi (Kungliga biblioteket 2019, s. 1) som ska bidra till att stärka och utveckla 

det svenska biblioteksväsendet. Den 1 mars 2019 presenterades det material som tagits fram. 

Satsningen kommer förstärka skolbibliotekens pedagogiska funktion och hur de ska integreras 

i den pedagogiska verksamheten, ökad kompetensutveckling för bibliotekarier och ge skolans 

huvudmän möjlighet att kunna söka statsbidrag för att förstärka skolbiblioteken med personal. 

Cecilia Gärdén är filosofie doktor och anställd vid Bibliotekshögskolan i Borås och hennes 

forskning har delvis bidragit till den Nationella biblioteksstrategin. Resultaten av Gärdéns 

forskning finns i kunskapsöversynen Skolbibliotekets roll för elevers lärande (2017, s. 68-69). 

Ett bra skolbibliotek som stärker elevernas utveckling är när ledning, lärare och bibliotekarie 

har ett samarbete. Ett bra fungerande skolbibliotek uppskattas av eleverna och de ser 

biblioteket som en bra studieplats. Biblioteken är också en tillgång vid grupparbeten, om 
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eleven behöver återhämtning och är ett ställe där eleverna kan umgås med vänner. Utifrån 

studierna ser Gärdén att med ett tydligt uppdrag från skolledningen kan biblioteken vara en 

viktig pusselbit tillsammans med lärarnas undervisning men för att det ska fungera behövs 

kunskap, samverkan, utbildande bibliotekarier, tydligt syfte, mål och relevanta fysiska och 

digitala resurser (Ibid.). 

3.5 Arbete med läs- och skrivutveckling i kommunen 
(intervju)  

3.5.1 Intervjuperson 1 – språk-, läs- och skrivutvecklare samt 

specialpedagog 

Intervjuperson 1 har en 20 procentig tjänst som språk-, läs- och skrivutvecklare sen 2012 och 

80 procent av tjänsten som specialpedagog. Hen tillhör enheten barn- och elevhälsan och 

beskriver tjänsten såhär; ”Som språk-, läs- och skrivutvecklare så handlar det mer om att 

jobba förebyggande och liksom mer på organisationsnivå och gruppnivå, inte 

individärenden”.  

Intervjuperson 1 beskriver det pågående arbetet med de rutiner som kommunen arbetar med 

att ta fram som övergripande ramar för hur arbetet ska gå till i kommunen. Varje skola får 

sedan bestämma vem som gör vad inom de olika delarna. Hela processen finns med, det 

systematiska arbetet med screeningar, analyser, förslag till åtgärder, genomförandet av 

åtgärder och utvärdering.  

Vidare berättar hen att rutinerna har tagits fram tillsammans med specialpedagoger och 

speciallärare och de är representerade från alla skolor. Det finns också ett samarbete med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som ska hjälpa till med att skapa en 

utbildningsplan för specialpedagoger och speciallärare just för att de ”ska bli bättre på att 

kartlägga, analysera och åtgärda”. 

I dagsläget är arbetsmaterialet med rutinerna relativt färdigt berättar hen, de ska presentera det 

för alla skolledare på grundskolorna F-9 i kommunen och ”någon ska säga klart från 

förvaltningen”. Liknande material har tidigare inte funnits utan då har varje skola utvecklat 

sina egna planer men det har efterfrågats framförallt av specialpedagognätverket. Hen trycker 

på att det är rektorerna som måste kunna det här för att kunna leda arbetet på ett bra sätt så att 

eleverna inte har svårigheter i åk 9.  



 

20 

 

Intervjuperson 1 berättar också om arbetet i kommunen att ta fram planer för läs- och 

skrivutveckling inom de olika stadierna F-3, 4-6 och 7-9. Det är en projektgrupp som har 

arbetat fram planerna och gruppen består av två projektledare, en skolledare, språk-, läs- och 

skrivutvecklaren (intervjuperson 1) och representanter från alla skolor och gruppen är sedan 

tänkt fortsätta som en nätverksgrupp. Intervjuperson 1 kommer vara med i alla grupperna för 

de olika stadierna just för att bidra med en röd tråd i arbetet.  

Det som jag har lärt mig under de här åren som språk-, läs- och skrivutvecklare det är att 

det spelar ingen roll hur mycket jag önskar, vill och tycker om inte förvaltningen, om inte 

skolledarna är med på vad som behöver göras och det är därför det är så bra när vi gör de 

här planerna. 

Intervjuperson 1 har varit med och sammanställt testerna som görs i åk 2, 4 och 7 och har 

upplevt att skolorna inte brytt sig så mycket om resultaten. Under de senaste två åren har det 

skett en förändring då kommunledningen insåg att skolorna inte arbetar utifrån 

sammanställningarna. Nu tittar skolorna på sammanställningen och planen som arbetas fram i 

de olika stadierna ska fungera som stöd i att analysera resultatet på testerna.  

Hen berättar att utifrån planerna har hen bland annat deltagit i åtgärder som föräldramöten då 

hen har varit med som sakkunnig i och med hens roll som språk-, läs- och skrivutvecklare i 

kommunen. I det fallet handlade det mest om insatser på gruppnivå och att göra föräldrarna 

delaktiga och medvetna om hur viktig deras roll är.  

När det gäller samarbete över stadierna uttrycker intervjuperson 1 att åk 7-9 efterfrågar hens 

hjälp när det handlar om vad de ska göra med resultatet och vad de kan göra.  

Det som upptäcktes då som de saknade det är att 7-9 skulle också behöva prata med lärarna 

som har 4-6 förstås för det är de som har undervisat eleverna tidigare och vad gör de då i 4-

6 och 4-6:ans lärare behöver och veta hur resultatet blir i 7:an […]. Den här diskussionen 

som skedde där, det skulle behövas lyftas så även rektorerna som ska leda det systematiska 

kvalitetsarbetet att de blir medvetna om den här frågan som finns från lärarna. Vi måste 

samarbete mer.  

Det kommer vara upp till varje skolledare att driva utvecklingen i arbetet med läs- och 

skrivutveckling och utvärdering av det arbete man gör på skolan.  

Hen berättar att samarbetet inom stadierna ibland blir skört, exempelvis senaste terminen då 

åk 4-6 har saknat en specialpedagog och det blir främst upp till läraren att hitta lösningar för 



 

21 

 

sina elever. En annan funktion som hen lyfter upp är skolbibliotekarien, att det är väldigt olika 

på skolorna hur den resursen används. Hen menar att det skulle kunna utvecklas, det har varit 

ett arbete som har legat på hens bord att kartlägga men ser nu att det snarare går åt fel håll och 

måste vända sig till förvaltningen för att få reda på vad som händer. Utifrån kartläggningen 

föreslog hen att det behöver tas fram ramar för hur kommunen ska arbeta med skolbiblioteken 

och sedan riktlinjer för hur de används på skolorna och på vilket sätt skolbibliotekarien kan 

vara en resurs i arbetet.  

När det handlar om insatser i skolan för att öka lärarnas kompetens anser intervjuperson 1 att 

det är en organisationsfråga. För att olika lyft och insatser ska ge effekt måste organisationen 

vara mottaglig för det och vilja vara delaktiga i insatserna. Hen upplever att ledningen ofta 

fattar beslut om exempelvis något lyft och då blir hela insatsen påtvingad och inte alls 

implementerad i undervisningen. Det behöver finnas en överenskommelse hos de som är 

berörda.  

Avslutningsvis sammanfattar hen att det finns en medvetenhet kring förankringen, det är 

skolledare som driver processen.  

Än så länge ser vi faktiskt inga resultat i måluppfyllelsen, vi ser inte att de här planerna och 

rutinerna ger någon effekt. Och som du såg, den här planen är inte sjösatt ännu, 4 - 6 är på 

gång, 7 – 9 är inte ens påbörjad och gymnasiet så vi ligger i startgroparna fortfarande. Vi 

har inte kommit så långt så vi kanske ska tänka att vi inte ser så mycket resultat ännu.  

3.6 Kommunens arbete från lärares och specialpedagogers 

perspektiv (intervjuer) 

3.6.1 Intervjuperson 2 – lärare åk 4-6 

Intervjuperson 2 är lärare i en åk 5. Hen är delaktig i kommunens projekt att ta fram en 

språkplan för åk 4-6 och när den är klar så ska det även göras en för åk 7-9.  

Intervjuperson 2 har varit med och genomfört testerna på eleverna samt rättat och analyserat 

dem när hens elever gick i åk 4 och i arbetet med analysen var personen som är språk-, läs- 

och skrivutvecklare i kommunen med och biträdande rektor. Nuvarande år saknades 

specialpedagog på åk 4-6 och då var det den undervisande läraren som deltog i analysarbetet. 

Efter analysarbetet jobbar många lärare enskilt och hen uttrycker att det handlar om hur 
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engagerad man är som lärare, vilket resulterar i att det kan se väldigt olika ut mellan olika 

klasser och skolor.  

Utifrån analysen på testerna skapades insatser i klassen som lästräning i en liten grupp som 

arbetade både i klassen men också i studion där en specialpedagog finns som resurs. Hen 

försökte göra vårdnadshavare delaktiga genom att berätta om insatserna och hur eleverna låg 

till i testerna och försökte få dem att engagera sig lite mer även hemma. För att mäta resultatet 

på insatserna gjordes ett läsförståelsetest för att se hur eleverna låg till. Hen upplevde 

insatserna som framgångsrika och stämde hela tiden av elevernas kunskapsnivå. Studion kan 

också ses som en insats då eleverna kunde komma kontinuerligt för att arbeta utifrån deras 

behov även om intervjuperson 2 valde att hellre ha sina elever kvar i klassrummet då hen 

kunde ha kontroll över elevernas utveckling.   

Enligt intervjuperson 2 tänker många lärare att läsförståelse tillhör ämnet svenska men trycker 

på att man måste arbeta med det i alla ämnen. I arbetet med språkplanen berättar hen att de 

pratar mycket om just detta problem och att det är där det behövs en förändring. I alla ämnen 

behöver man arbeta med textbearbetning, ordförståelse och begrepp.  

Insatser som görs för att utveckla undervisningen och höja lärarnas kompetens är bland annat 

teachmeet då de försöker dela med sig till varandra och lära av varann. Hela deras arbetslag 

går specialpedagoglyftet för att kunna lyfta eleverna som visat svaga resultat.  

De insatser och arbete som görs efter analysen styr läraren i stort sett helt och håller själv då 

det inte krävs någon återkoppling kring resultat eller vidare insatser mer än att lärarna ska 

markera elevernas kunskapsnivå i en plattform som registrerar elevernas kunskapsutveckling. 

Kvalitetsarbetet med uppföljning av testerna behöver bli bättre, information om att det ska 

följas upp kommer ut men det brister i kommunikationen, ingen har kommit till 

intervjuperson 2 för att stämma av och om det beror på att hen gärna sköter saker själv vet hen 

inte.  

När intervjuperson 2 besvarar vad som vore önskvärt att ha tar hen upp att ett mer fungerande 

bibliotek önskas och att bibliotekarien kunde visa eleverna några böcker, inspirera till läsning 

då det behövs arbetas med att höja elevernas lust till läsning. Vidare vore uppföljningstest som 

är likvärdigt med de första testerna bra för att kunna utvärdera sina insatser och ett samarbete 

över stadierna vore önskvärt. Ett samarbete över stadierna skulle enligt intervjuperson 2 
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kunna bidra till en utvärdering av sitt arbete med eleverna och för att kunna hjälpa varandra. 

Samtidigt menar hen att det många gånger ses som kritik och att man ifrågasätter någon 

annans arbete om man har funderingar kring arbetssätt eller tidiga insatser. Andra åtgärder 

som hen tar upp är att specialpedagogerna bör vara mer drivande i arbetet med testerna och 

organisera upp det då det nu ligger för mycket ansvar och arbete på läraren.  

3.6.2 Intervjuperson 3 – lärare åk 7-9  
 

Intervjuperson 3 arbetar i åk 7-9. När det gäller läsförståelse anser hen att elevernas 

läsförståelse blir stadigt sämre, det är just läsförståelsen och ordförrådet som minskar och det 

menar hen att undersökningar visar. Hen har utfört och utvärderat LS-tester i många år, ett 

problem som hen kan se är att det oftast är klassläraren som genomför själva testet och sedan 

utvärderar specialläraren, vilken hen tycker är fel då det borde vara samma person som utför 

alla tester för att instruktioner och hur mycket tid elever får kan skilja sig åt när olika personer 

genomför testerna.   

De insatser som görs är främst för de elever som har fått staninevärde 1 och 2 på skalan och 

det beror på att det inte finns resurser att hjälpa flera enligt intervjuperson 3.  

Intervjuperson 3 beskriver att det vidare arbetet efter analysen skiljer sig åt beroende på vem 

som undervisar eleverna. Svenskläraren samarbetar mycket med bokläsning och bokprojekt 

men hen tycker att man bör tvinga eleverna till att läsa, eventuellt använda sig utav viss 

obligatorisk litteratur i varje årskurs. Det skulle bidra till ökad kontroll på elevernas 

utveckling och progressionen under grundskolan.  

Andra insatser är läslyftet som alla genomfört, just för att alla lärare på skolan oavsett ämne 

ska kunna få verktyg för att stärka upp elevernas ordförråd, arbeta med ordförståelse och 

bearbeta text inom varje specifikt ämne. Intervjuperson 3 menar att förr låg allt ansvar på 

svenskämnet men nu ligger det på alla ämnen att höja elevernas läsförståelse.  

Ett problem som intervjuperson 3 tar upp är att efter testerna i åk 7 följs inte eleverna upp 

med ett ytterligare ett läsförståelsetest. Det förekommer diskussioner om att det oftast 

konstateras att vissa elever har låga resultat men någon uppföljning eller utvärdering sker inte. 

Det bidrar till att det inte finns någon röd tråd för elevernas utveckling, istället läggs det in 

punktinsatser där det behövs.    
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Stödet man får som lärare beror på hur högt man skriker och det gäller även föräldrar. 

Intervjuperson 3 uttrycker att ”barn som är väldigt tystlåtna, tillbakadragna och överlever i 

periferin, de får inte nån hjälp”. Sen finns det elever som får stöd i studion flera timmar under 

sin skoldag men att fokus då ofta ligger på att göra läxor eller att de behöver hjälp med att 

komma vidare i det aktuella skolarbetet.  

Andra tillfällen för stöd är i ämnesträffar och möten tillsammans med arbetslaget. Då 

diskuterar lärarna hur det kan hjälpa eleverna, på vilket sätt och vem ser till så eleven får 

hjälp. Dock i de forumen handlar det oftast om eleverna som behöver lyftas från F till E.  

I kommunen finns det stödpersoner som kan stötta pedagogerna att rätta upp undervisningen 

men utifrån intervjupersons 3 personliga åsikt har det inte gett så mycket resultat. Kollegialt 

lärande har de arbetat med en del men skulle kunna använda sig av mycket mer. Ibland kan 

även specialpedagogen komma in till läraren i klassrummet för att hjälpa till att ge läraren 

hur:et men det räcker oftast inte anser intervjuperson 3. Vissa elever har ett behov av en-till-en 

undervisning ibland och då finns inte specialpedagogen där. Eller om eleven blir utlyft ur 

klassrummet för att få hjälp, då skapas det diskussioner om att eleverna inte blir tillräckligt 

inkluderade.  

När det gäller samarbete över enheterna så beskriver intervjuperson 3 att man i flera 

omgångar har försökt fått till det. Dels genom organiserade möten över enheterna åk F-9 och 

även genom olika projekt som exempelvis läsprojekt då de äldre eleverna har skrivit sagor 

som de får läsa för de yngre barnen. Oftast är det logistiskt som det skapas svårigheter för 

samarbete.  

På frågan om det skulle kunna bli ett bättre samarbete mellan kommunen och skolan anser 

intervjuperson 3 att det istället behöver läggas fokus på att tänka igenom deras pedagogik. 

Lärarna ges olika verktyg och arbetssätt som de behöver bli övertygade om att de fungerar 

och kommer ge resultat i deras undervisning, blir de inte övertygande om det kommer de 

aldrig att tillämpa det heller. Intervjuperson 3 säger att;  

Jag tror inte att folk har hur:et, alltså de har den pedagogiska kunskapen i hur gör jag det 

här […]. För vi har ju gått läslyftet och så vidare men fortfarande så där skulle man träna 

vissa saker och komma tillbaka och ha gjort det i klassrummet men att ha tränat och sen 

tillämpat det så många gånger att det sitter i ryggraden så man inte behöver tänka på hur 

man gör. Det är en lång väg dit […].  
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Arbetet med pedagogiken har de fått tid till under gemensamma mötestillfällen under 

kvällstid samt hur de ska lägga upp rutiner i klassrummen för att det ska bli så likvärdigt som 

möjligt för eleverna.  

Hur utbildade pedagogerna är i läsinlärning spelar in, det hamnar på klassläraren och sen 

försöker de lösa det efter bästa förmåga. Intervjuperson 3 anser att någonstans blir det fel, 

personalen på skolan blir skickad på många utbildningar men elevernas läsförmåga ökar inte, 

”för vi kanske curlar dem för mycket och sen så biter vi oss i svansen”.  

På skolan anser intervjuperson 3 att det finns mycket resurser, framförallt då elevassistenter 

men att resurserna inte utnyttjas effektivt. Skolan är i ett skede att omorganiseras och det 

handlar då om att arbeta i horisontella lag istället för vertikala, vilket kan bidra till att eleverna 

kan delas in i olika nivåer, nivågrupperingar. Studion med specialpedagoger är en tillgång om 

den utnyttjas på rätt sätt. Som det är idag utnyttjas inte resurserna på ett sätt som utvecklar 

eleverna utan istället stoppas de in i klassrummen där det inte fungerar.  

3.6.3 Intervjuperson 4 och 5 – specialpedagoger åk 7-9 

Intervjuperson 4 och 5 är specialpedagoger i årskurs 7-9. De beskriver en generell 

nedåtgående trend när det gäller resultateten för elevernas läs- och skrivförmåga. De ställer 

sig frågande till varför resultaten sjunker på diagnoserna och vad man ska göra åt det.  

Specialpedagogerna rättar och tolkar diagnoserna efter att svenskalärarna har genomfört dem i 

åk 7. Intervjuperson 4 uttrycker att de såg ett klart sämre resultat för eleverna nu i 7:an än när 

de gick i 2:an och 4:an.  

Efter att testerna är gjorda och resultaten tolkade delgavs resultatet till arbetslaget och 

tillsammans fick de fundera vidare. De anser att lärarna själva har kunskap om hur det kan se 

ut i de olika ämnena.  

Fördelningen av resultatet brukar enligt intervjuperson 5 vara den stora mängden elever i 

mitten men nu är det fördelat med ungefär en tredjedel i varje. Några saker som 

intervjupersonerna säger att de försöker förmedla till lärarna i de olika ämnena är bland annat 

att inte läsa färre begrepp utan istället tänka på hur begreppen introduceras till eleverna. 

Lärarna bör tänka på att de inte introducerar alla begreppen samtidigt, att eleverna får 
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begreppen i sitt sammanhang och att alla lärarna uppmuntrar till läsning. Lärarna bör även 

samarbeta med varandra i samläsning av texter.  

Intervjuperson 4 fyller på att det är vanligt att av de elever som specialpedagogerna arbetar 

vidare med är ”det ytterst få som läser regelbundet”. När det gäller läsning så behöver man 

göra det regelbundet och få en mängdträning, läsningen i skolan räcker därför inte till utan 

eleverna behöver läsa även utanför skolan. De uttrycker att de behöver öka elevernas 

motivation för läsning och att det är något som de behöver arbeta med och klura på hur man 

gör på bästa sätt.  

Intervjuperson 5 tar upp att det är negativt att skolans bibliotek inte fungerar. Hen menar att 

biblioteket inte endast ska vara en administrativ syssla med att lämna ut och ta emot böcker. 

Önskvärt vore att eleverna kunde bli sporrade till läsning, någon som berättar om böckerna för 

eleverna. Biblioteken skulle kunna bjuda in en författare som kan berätta om skrivandet, sina 

böcker osv. Intervjuperson 5 säger ”vi behöver liksom nå fram till alla elever och det tycker 

inte jag att vi jobbar med här på skolan”. Intervjuperson 4 fyller på med att i manualen för läs- 

och skrivtesterna i åk 7 skriver de att elever som läser regelbundet har normala till goda 

resultat på testerna.  

Vidare anser intervjupersonerna 4 och 5 att eleverna behöver få lyssna till text, ibland istället 

för att läsa eller kombinerat. På skolan finns digitala läromedel i de flesta ämnen och de 

hjälper även till med andra kompensatoriska hjälpmedel, rättstavningsprogram osv. 

Motståndet till att använda hjälpmedlen ligger oftast hos eleverna själva.   

Intervjuperson 5 tror att elevernas förståelse kan ökas genom att lärarna använder sig utav 

bilder, filmer och att de ska försöka ge eleverna en förförståelse inför den kommande texten 

som de ska möta.     

Intervjuperson 5 beskriver att de efter redovisningen av resultatet hade en tanke om att de 

borde redovisa resultatet för låg- och mellanstadiet. Eftersom de ser att resultatet sjunker från 

åk 4 till åk 7 så behöver de ha en diskussion kring detta. Hen fortsätter spekulera kring att 

lärarna eventuellt tänker att eleverna kan det här med läsning eftersom resultaten i åk 4 har 

stigit och sedan fortsätter man inte aktivt arbeta med det.  
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Intervjuperson 4 och 5 har pratat om att de vill genomföra uppföljningar inom läs- och 

skrivtester i åk 8 och 9 och främst då på elever som de gjort insatser på för att se vilka 

åtgärder eller anpassningar som gett resultat.  

Utifrån senaste resultatet på läs- och skrivtesterna höstterminen 2018 har de arbetat vidare 

med vissa elever med lägre resultat och har då gjort avkodningstester, vissa tränar individuellt 

och några elever tränar lästeknik på dator. Vissa elever går man vidare med för att se om det 

behöver göras utredning för dyslexi.  

På frågan om insatser som ska öka lärarnas kunskaper och utveckling för att hjälpa eleverna 

svarar intervjuperson 4 att hen har varit involverad i en del lyft och uttrycker att lärarna är bra 

på att plocka ”russinen ur kakan”. Så länge de själva  utvecklas i sitt tänk eller använder vissa 

saker i sin undervisning anser hen att det är positivt.  

På frågan om intervjuperson 4 och 5 gör insatser tillsammans med lärarna i klassrummen 

svarar intervjuperson 5 ”jag känner inte att vi ger det stöd som vi borde kunna göra. […] 

utifrån de elever som är i studion så vi väldigt låsta till att bara vara i studion och det är inte 

bra. Vi vill gärna vara mer utåtriktade, det vill vi vara”. Intervjupersonerna önskar att det 

skulle efterfrågas mer insatser på gruppnivå istället just för att insatserna då inte alltid behöver 

bli så stora, ibland kan de verka främjande och arbetet blir mer förebyggande.  

I kommunen arbetar en grupp personer med att ta fram rutiner för hur arbetet med läs- och 

skrivutveckling ska se ut i skolorna. Materialet är inte helt klart ännu men på frågan om 

intervjuperson 4 och 5 anser att det är ett bra sätt för att få arbetsledarna på skolorna att arbeta 

mer aktivt med detta i hela organisationen svarar intervjuperson 5 att hen anser att det är en 

nödvändighet. I och med rutinerna så blir det inget val utan det är något som är bestämt för att 

det ska vara en likvärdig skola och då ska alla följa detta, ”då ska det genomsyras från toppen 

ända ner till att det når eleverna”. Hur detta dokument implementeras i verksamheten kommer 

vara viktigt så det verkligen blir ett arbetsdokument och inte något som bara ligger i 

bokhyllan uttrycker intervjuperson 4. Intervjuperson 5 fortsätter på likvärdigheten att det inte 

bara är viktigt att skolan arbetar på ett likvärdigt sätt utan också att vår kommun har 

likvärdiga riktlinjer som andra kommuner i Sverige. En farhåga som finns är dock att det 

satsas mest i de låga åldrarna och att det kan bli ett glapp för de elever som går åk 7-9.  
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4. Slutsats 

I de 4 intervjuerna har det framkommit punkter som jag väljer att belysa och koppla till den 

tidigare teorin och forskningen.  

Alla intervjupersonerna anser att det är viktigt att arbeta med texter och läsförståelse i skolans 

alla ämnen men att det traditionellt sett varit svensklärarnas ansvar då de har den bästa 

kompetensen i ämnet. Därför bör ledningen och de som kommer vara ansvariga i arbetet se 

till att alla känner sig trygga i sin undervisning för att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. 

Som Barbro Westlund och Gunilla Molloy uttrycker att lärare bör undervisa hur eleverna läser 

och skriver inom ämnet. Det skulle även innebära att eleverna inser vikten av läs- och 

skrivförståelse oavsett ämne i skolan, vilket kan leda till att eleverna upplever det mer 

meningsfullt (Skolvärlden 2016). Arbetet med läsförståelse i alla ämnen kan eventuellt ske 

genom kollegialt lärande som flera av intervjupersonerna lyfter upp. Kollegialt lärande och 

utbildning för lärare skriver även Holmgren Karlsson och Monfors om i sin undersökning 

Framgångsfaktorer inom läsutveckling med fokus på läsförståelse utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv (2017, s. 60). De lyfter då upp att alla lärare bör få ta del av någon form av 

utbildning och samtidigt arbeta med kollegialt lärande för vidare reflektion. Samtidigt är det 

av vikt att all undervisning som elever tar del av ska grunda sig på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund (Skolverket 2016, s. 23). I ett arbete med kompetenshöjande insatser för 

lärarna bör ledningen dock se till att det är insatser som lärarna är mottagliga för, så det inte 

blir som Språk-, läs- och skrivutvecklaren uttryckte i intervjun att insatserna som blir 

påtvingade ofta inte har någon effekt.   

Språk-, läs- och skrivutvecklaren och specialpedagogerna lyfter i intervjuerna upp rutinerna 

som ska fungera som ett kommungemensamt arbetssätt, de ser det som positivt och viktigt för 

att arbetet kring läs- och skrivutveckling i skolan ska tas på allvar. Även det kom fram i 

Holmgren Karlsson och Monfors undersökning, de skriver att de kommuner som använde sig 

utav dokument som exempelvis språkplaner var mer framgångsrika i sitt arbete då alla som 

arbetade i skolan och även elever och föräldrar hade något att luta sig emot (2017, s. 60).  

Specialpedagogerna berättar i intervjun att de ger råd utifrån resultaten på läsförståelsetesterna 

och det är bland annat att lärarna bör använda sig utav högläsning, anpassning genom 

exempelvis förenkling av texter, gå igenom ord och begrepp innan eleverna möter texten. 
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Caroline Liberg uttrycker att lärarna bör skapa en undervisning som är tilltalande för eleverna 

och att innehållet bör sättas in i ett sammanhang som gör det begripligt (Liberg 2007, s. 54).  

I både forskning och i intervjuerna kommer det fram hur man bör arbeta och möta elever som 

inte är motiverade för att läsa och då läser mindre och mindre. Intervjuperson 3 som 

undervisar 7-9 menar att det ska finnas en viss litteratur som bör vara obligatorisk för eleverna 

och det även skulle bidra till en mer kontrollerad progression genom hela grundskolan. 

Bibliotekens roll tas upp vid flera tillfällen i intervjuerna, intervjupersonerna menar att den 

resursen kan verka motiverande för eleverna. En bibliotekarie som försöker inspirera eleverna 

genom att presentera böcker och även kunna lyssna in vad eleverna har för intresse. Det som 

efterfrågas i intervjuerna stärker den nationella biblioteksstrategin som arbetats fram och är 

gällande sedan 2019 (Kungliga biblioteket 2019, s. 1). Skolbiblioteken ska ha en pedagogisk 

funktion och ska integreras mer i den pedagogiska verksamheten, vilket bör tas på allvar i 

kommunens arbete kring läs- och skrivutveckling.    

När det gäller elever i åk 7-9 så kan lusten för läsning styras efter vilka böcker eleverna 

erbjuds. De utvecklingsområden som Läsdelegationens påpekade 2018 var just att lärare och 

rektorer behöver följa upp utvecklingen kring elevernas intresse för läsning och skrivning 

(Läsdelegationen 2018, s. 69).   

I boken Smart start vid lässvårigheter och dyslexi tas flera punkter upp som är framgångsrika 

i arbetet med läs- och skrivutvecklingen, bland annat lärarnas kompetens, tidiga insatser, 

strukturerad undervisning, en-till-en-undervisning och samarbete med hemmet (Andersson, 

Belfrage & Sjölund 2006, s. 46-64). Specialpedagogerna (intervjuperson 4 och 5) tar upp i 

intervjun att de i nuläget är låsta till att arbeta i studion med elever på individnivå och att de 

inte kan vara så utåtriktade som de önskar vara. När specialpedagogerna blir låsta så bidrar 

det till att lärarna kan få svårt att få till en-till-en-undervisning eller genomföra förebyggande 

insatser på gruppnivå vilket landar i att det är en organisationsfråga. Organisationsfrågan 

handlar om hur det kommande arbetet med rutinerna i kommunen ska se ut, hur resultatet på 

läs- och skrivtesterna ska bemötas och hur progressionen från förskoleklass upp till årskurs 9 

ska se ut. I arbetet behöver progressionsarbetet utvecklas i hela grundskolan. Resultatet på läs- 

och skrivtesterna i åk 7 har en direkt relation med arbetet i de tidigare årskurserna. På den 

undersökta skolan arbetar de idag i enheter F-3, 4-6 och 7-9 men det behöver vara ett 

tydligare samarbete mellan stadierna. Intervjuperson 3 som arbetar i åk 7-9 svarade på frågan 



 

30 

 

om samarbete att det är svårt att få till logistiskt, vilket betyder att det eventuellt är en 

ledningsfråga. Ledningen behöver se till att tillfällen för att samarbete finns mellan stadierna.  

Oscar Öquist skriver om hur systemteori och organisationsutveckling hänger ihop (2011, s. 7).  

I granskningar av skolans värld berörs ofta innehållet i undervisningen och om lärarna 

exempelvis har rätt kompetens. När det istället gäller organisationen så behöver det finnas 

tydliga riktlinjer som styr hur arbetet ska se ut när det handlar om gemensamma satsningar. 

Anser ledningen att arbetet med läs- och skrivutveckling inte är viktigt så kommer det märkas 

i hela organisationen sedan. Vissa lärare anser det viktigt med läs- och skrivutveckling och 

andra mindre viktigt, de har även mer eller mindre kompetens i ämnet och då kommer 

resultaten skilja sig åt också. Det stämmer överens med systemteorin som tar upp att 

människor i ett system står i relation till varandra och är beroende av varandras kompetens 

eller beslutsfattande i det här fallet. Skolan är ett system som kräver tydliga riktlinjer. Språk-, 

läs- och skrivutvecklaren sa i intervjun att arbetet med de kommungemensamma rutinerna 

kring läs- och skrivutveckling kommer vara upp till varje skola att bestämma hur arbetet ska 

se ut. Rutinerna finns och ska följas men arbetet med vem som gör vad i system kommer vara 

viktigt för att arbetet ska kännas meningsfullt för alla inblandade och att det ska märkas på 

elevernas resultat.  

Kommunen använder sig av många olika insatser som arbetats fram från myndigheterna bland 

annat utifrån resultaten från PISA och PIRLS undersökningarna. Kommunen är nu i ett skede 

där de försöker ta till sig de olika verktygen och göra dem till sina egna. Arbetet just nu 

handlar främst att plocka ner det i sin egen verksamhet men att fortsättningsvis behöver de 

presentera arbetssätten för lärarna som faktiskt arbetar med eleverna, se till att lärarna känner 

att det är meningsfullt så de kan förmedla det även till eleverna. Ansvaret att delegera arbetet 

kring läs- och skrivutveckling ligger på ledningen och även att se till att följa upp arbetet på 

ett bra sätt.    

Undersökningen har utgått ifrån att visa en tendens på hur en kommun och skola arbetar med 

elevernas läs- och skrivinlärning utifrån intervjuer med personer som har olika roller i 

kommunens och skolans värld. Vid fortsatt forskning i ämnet hade det varit intressant att 

undersöka mer utifrån det organisatoriska fältet i kommunen och skolan. Undersöka hur 

skolledning ser på frågorna kring läs- och skrivinlärning och hur de anser att arbetet med 

kommunens gemensamma rutiner bör delegeras på skolorna, hur samarbetet under elevernas 
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skolgång i grundskolan kan se ut samt hur arbetet och elevernas utveckling följs upp. En 

annan typ av undersökning hade varit att forska kring elevernas intressen när det kommer till 

att läsning idag ofta sker via ljudböcker, Youtube och influencers. Vad resulterar den 

läsningen i när det handlar om måluppfyllelse i skolan och hur bör lärare bemöta elevernas 

intressen när böcker idag inte längre har samma status.    
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Bilagor  

Intervjufrågor - lärare grundskolan 

1. Vilka/vilken årskurs undervisar du i och ämnen? 

2. Hur ser du på elevernas läs- och skrivförståelse?  

3. Hur väl insatt är du i DLS och LS-testerna som görs i åk 2, 4 och 7? (Inte insatt - hoppa 

till fråga 6) 

4. Utifrån resultatet på testerna;  

- hur går arbetet vidare med analys av resultaten?  

- vilka på skolan är delaktiga i arbetet med analys, vidare arbetet och utvärdering?  

- vilka insatser görs för de elever som har låga resultat på testerna?  

- vilka insatser görs i skolan för att utveckla undervisningen, kompetensutveckling hos 

lärare, bibliotek?  

- hur följs elevernas utveckling upp? 

5. Vilka resurser på skolan finns att tillgå/vilka saknas?  

6. Hur tänker du/arbetar du för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i din 

undervisning? (Vilka resurser finns att tillgå?) 

7. Undervisar du i läsförståelse i alla ämnen?  

8. Hur fungerar arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling mellan skolan och kommunen 

idag?  

9. Hur skulle du vilja att arbetet/samarbetet på skolan, i kommunen skulle fungera och vilka 

insatser tror du på? Vad är önskvärt?     
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Intervjufrågor - speciallärare 

1. Vilka årskurser arbetar du med idag? 

2. Hur ser du på elevernas läs- och skrivförståelse?  

3. På vilket sätt är du insatt/involverad i DLS och LS-testerna som görs i åk 2, 4 och 7? 

4. Utifrån resultatet på testerna;  

- hur går arbetet vidare med analys av resultaten?  

- vilka på skolan är delaktiga i arbetet med analys, vidare arbetet och utvärdering?  

- vilka insatser görs för de elever som har låga resultat på testerna?  

- vilka insatser görs i skolan för att exempelvis utveckla undervisningen, 

kompetensutveckling hos lärare, bibliotek?  

- hur följs elevernas utveckling upp? 

5. Vilka resurser på skolan finns att tillgå/vilka saknas?  

6. Hur arbetar du för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i ditt arbete med eleverna? 

7. Hur arbetar du för att hjälpa lärare i arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling?  

8. Hur fungerar arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling mellan skolan och kommunen 

idag?  

9. Hur skulle du vilja att arbetet/samarbetet på skolan, i kommunen skulle fungera och vilka 

insatser tror du på? Vad är önskvärt?     
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Intervjufrågor - Språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen  

1. Beskriv ditt arbete som språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen?  

2. Vad har kommunen för krav på sig, riktlinjer i sitt arbete med elevernas läs- och 

skrivförståelse?   

3. Hur ser du på resultaten i de senaste DLS och LS-testerna?   

4. Hur bör arbetet med elevernas läs- och skrivförståelse prioriteras? 

5. Vilka resurser har ni att tillgå och vilka saknas?  

6. I den bästa av världar, hur skulle arbetet se ut?  

- vilka är med i analysarbetet av resultaten?  

- hur sker det vidare arbetet med eleverna, vilka ansvarar för vad i arbetet och 

utvärdering?  

- vilka insatser bör göras för de elever som har låga resultat på testerna?  

- vilka insatser görs i skolan för att exempelvis utveckla undervisningen, 

kompetensutveckling hos lärare, bibliotek?  

- hur följs arbetet upp? 

7. Hur fungerar arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling mellan skolan och kommunen 

idag?  

8. Vilka integreras i det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen?  

 

  

  


