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Abstract 

Syftet med studien är att belysa hur tre olika kommuner på kommunövergripande 

nivå organiserar arbetet med elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse. 

Frågeställningarna vi utgått ifrån är; Hur har kommunen organiserat sin plan för 

elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse? Vilka framgångsfaktorer ser 

kommunen i det systematiska kvalitetsarbetet kring elevers läsutveckling med 

fokus på läsförståelse? Denna studie fyller en funktion genom att vi avgränsar 

oss på organisationsnivå när det gäller elevers läsutveckling. Som blivande 

speciallärare vill vi lyfta blicken från individ- och gruppnivå till att se vad som 

säkerställs på organisationsnivå för att alla elever skall lyckas med sin 

läsutveckling. Vi vill genom denna studie lyfta det som fungerar i kommunerna 

och skolorganisationen kring elevers läsutveckling. Vi har analyserat 

kommunernas dokumenterade läsplaner och funnit likheter och skillnader. Vi har 

även intervjuat två språk- läs- och skrivutvecklare samt en utvecklingsledare för 

att få deras syn på hur kommunerna organiserar sig kring elevers läsutveckling. 

Vi har tittat på vilka framgångsfaktorer kommunerna ser i det systematiska 

kvalitetsarbetet kring elevers läsutveckling och vad de själva anser att de 

behöver arbeta mer kring. Studiens teoretiska utgångspunkt finns i 



 

 

 

organisationsutvecklingsteorin. Den metod som använts i studien har en kvalitativ 

ansats med inspiration av hermeneutiken. Det framkommer ett antal 

framgångsfaktorer men det som kommunerna lyfter som den största 

framgångsfaktorn kring elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse är att 

läsningen måste genomsyras i alla skolans ämnen och att alla lärare har 

kompetens kring elevers läsutveckling.   

 

Nyckelord: elevhälsa, läsförståelse, läsplan, läsutveckling, organisationsnivå, 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 

Den här studien är ett resultat av ett intensivt samarbete. All text är bearbetad och 

författad tillsammans, likaså intervjuer, dokumentanalys resultat och diskussion.  

 

  Vi tackar de tre respondenterna som delade med sig av både kunskaper och tankar som 

bidrog med viktigt material till vår studie. Deras intresse för vår studie gjorde att vi kände 

att vi var på rätt spår i vår undersökning. 

  

  Ett varmt tack riktas till vår handledare Helena Sjunnesson, för all konstruktiv 

handledning, utvecklande diskussioner, hjälp och värdefulla synpunkter som öppnat nya 

perspektiv under resans gång. 

 

  Ett stort tack till alla ni lärare som funnits under vår utbildning på Kristianstad högskola. 

Utan er hade vi inte varit på den väg som vi är idag. Ert engagemang och professionella 

lärande har betytt mycket under vår utbildningstid. 

 

  Slutligen vill vi tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till att vår studie har kunnat 

genomföras och hoppas att den bidrar till en ökad medvetenhet i kommunernas 

organisation på organisationsnivå kring elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse.   
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1. INLEDNING 

Vi lever i en kultur där språket är en central och vardaglig aktivitet i samhället. Språket är 

förmågor som innefattar både läsa, skriva och tala. Att kunna använda språkets alla 

förmågor väl och kunna påverka i tal och skrift skapar självkänsla hos individen. Språket 

är också en förutsättning för människan att kunna vara med i ett demokratiskt samhälle. 

Westlund (2013) menar att skolans organisation, alla lärare och pedagoger bör medvetet 

arbeta på ett språkutvecklande sätt och försöka stimulera elevernas språkliga förmåga i 

alla skolämnen och övriga aktiviteter där språkutveckling kan främjas, oavsett om elever 

har svårigheter eller inte.  

 

Förutsättningarna för att lyckas i skolan och arbetslivet, är att ha goda läsfärdigheter. Alla 

elever kommer med olika förutsättningar för en gynnsam läsutveckling och det är ett av 

skolans viktigaste uppdrag att skapa en så lämplig läsutvecklingssituation som möjligt. 

Idag utarbetas olika läsplaner i kommuner runt om i Sverige för att säkerställa läs-

utvecklingen i skolorna. Läsförståelse är en del som ingår i läsutveckling och är enligt 

Westlund (2013) den svåraste och mest komplexa förmågan att bedöma. Därför kan det 

finnas behov av olika bedömningsmaterial för att säkerställa elevernas utveckling av 

denna förmåga. Herkner (2011) anser att för att lyckas i skolan och arbetslivet, är goda 

läs- och skrivfärdigheter en avgörande och viktig del. Alla elever kommer till skolan med 

olika förutsättningar för att läsningen skall utvecklas i en positiv riktning och det är ett av 

skolans viktigaste uppdrag att lyckas med det. Enligt Taube (2007) visar forskning att det 

är viktigt för elevens självförtroende och för den fortsatta skolgången att läsutveckling 

med en god läsförståelse kommer igång snabbt och att tidigt fånga upp de elever som 

befaras få svårigheter med sin läsutveckling och läsförståelse. Tjernberg (2013) och 

flertalet av de författare som vi refererar till i denna studie talar om just vikten av att 

kunna läsa och skriva i dagens samhälle. Barn och ungdomar möter olika typer av texter i 

väldigt många olika sammanhang. 

 

Vi menar att för många elever blir skolan en härlig tid att tänka tillbaka på medan för 

vissa elever blir den bara en lång pina. Läsutveckling och utveckling av läsförståelse är en 

mycket viktig del i elevernas skolgång. I dagens skola och i samhället möter vi hela tiden 
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olika typer av texter som vi måste ta till oss för att exempelvis få information, kunskap, 

instruktioner med mera. Lyckas inte läsningen finns det risker att eleverna tappar intresse 

och motivation för skolans ämnen. Vad kan skolan göra för att alla elever skall känna att 

de duger och att de lyckas i sin läsutveckling? Varför tappar vissa elever motivationen 

tidigt i skolan och når inte sin fulla potential? Här har skolan som organisation ett stort 

ansvar. Hur har skolan/kommunen valt att arbeta med måluppfyllelse kring läsutveckling 

med fokus på läsförståelse? Har skolan/kommunen ett väl fungerande sätt att utvärdera 

och säkerställa att kunskapskraven hos eleverna uppfylls? Vi menar att det ofta fokuseras 

på den enskilde eleven eller den enskilde pedagogen när eleven lyckas eller misslyckas i 

skolan men vad har skolan/kommunen för ansvar? Det systematiska kvalitetsarbetet är en 

viktig del i skolorganisationen. Det är genom det systematiska kvalitetsarbetet som 

kommunen/skolorganisationen kan förändra undervisningen på ett djupare plan.  

1.1 Bakgrund 

Det finns mycket kunskap om läsutveckling med fokus på läsförståelse både på individ- 

och gruppnivå men inte lika mycket på organisationsnivå. Detta är något som är viktigt 

att arbeta kring och lyfta så att kunskapsnivån höjs även där. Både som lärare och 

blivande speciallärare har vi sett att läsning är en faktor som påverkar elevernas 

skolframgång. Om man inte kan eller har svårigheter med att läsa  så kan det skapa 

frustration och förtvivlan, vilket kan leda till en dålig självkänsla som i förlängningen kan 

leda till att läsning undviks. I värsta fall kan det innebära att en elev lägger ner sitt 

skolarbete och därmed riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som finns i den 

svenska skolan. Nilsson (2014) betonar sambandet mellan elevers hälsa och deras 

lärande. Därför menar Nilsson att det är av yttersta vikt att skolan gör allt som står i dess 

makt för att hjälpa och stötta alla elever att nå så långt det är möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Skolverket (2013b) skriver att:  

God förmåga att läsa, skriva, tala, samtala, lyssna ger barn och elever möjlighet 

att lära, utvecklas och delta i olika sammanhang genom livet. Dessa förmågor 

har avgörande betydelse för lärandet i skolans alla ämnen och är grund för 

utveckling av en demokratisk process (s.18). 

I skollagen (2010:800) 1 kap 5§ står det att: 

 Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
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Skolverket (2013c) ger en förklaring till vad vetenskap och beprövad erfarenhet innebär i 

skolans värld. Vetenskap bygger på ett systematiskt utformande av tillvaron för att förstå 

den och kritiskt granska och pröva att sätta in kunskaper i ett sammanhang. Beprövad 

erfarenhet är däremot inte lika lätt “ta på”. Inom skolans värld finns det mycket erfarenhet 

men den är inte alltid dokumenterad och då blir det en så kallad tyst kunskap. För att det 

skall bli beprövad erfarenhet så måste kunskaperna prövas kollegialt och sedan 

dokumenteras. Här är det viktigt att kommunerna dokumenterar hur de arbetar med 

elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse och att det finns förankring inom 

vetenskap och forskning men också kring den beprövade erfarenhet som finns runt om i 

kommunerna när det gäller läsutveckling. 

1.1.1 Speciallärarens uppdrag 

En speciallärare har många viktiga uppdrag men det viktigaste uppdraget är att se 

potentialen som finns hos alla elever och låta eleverna blomma ut och känna att de lyckas. 

När det gäller de tidiga åren i skolan så är de mycket viktiga. Det är här hela grunden 

läggs för resten av skolgången och elevens kunskapsinhämtning och utveckling. En 

speciallärare skall kunna arbeta med eleverna i olika undervisningssituationer men också 

kunna vara ett stöd för skolledningen och bidra med kunskap för hela skolorganisationen. 

I högskoleförordningen (1993:100) står det att specialläraren skall vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare inom vald specialisering. I vårt fall språk-, läs- och 

skrivutveckling för att kunna bidra med värdefull kunskap och det senaste inom 

forskningen. I denna studie vill vi lyfta blicken från individ- och gruppnivå till att se vad 

som görs på organisationsnivå för att alla elever skall lyckas i sin läsinlärning och 

utvecklas i sin läsförståelse, vilket i förlängningen gynnar eleverna i alla skolans ämnen. 

1.1.2 Skolans uppdrag enligt styrdokument  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga, Lgr 11 (skolverket, 2011.s.9) 

Skolans uppdrag är att ge alla elever lika möjligheter och en likvärdig utbildning att 

utvecklas i skolans alla ämnen så att de når sin fulla potential. Språket och därmed läsning 

är viktig för att kunna nå dit och skolan skall ge eleverna olika möjligheter att visa det. 
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Skolverket (2013b) betonar att det är viktigt att kommunen/skolan sätter upp mål och 

visioner för hur arbetet med läsutveckling skall bedrivas och anställer så kallade språk-, 

läs- och skrivutvecklare som skall arbeta med uppdraget att öka elevernas och lärarnas 

kunskaper kring läsutveckling. Idag är det vanligt att kommuner eller skolor upprättar 

språk-, läs- och skrivutvecklingsplaner för att säkerställa elevernas utveckling inom 

området.   

 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) står det att skolans uppdrag är att undervisningen skall 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Lgr11 är tydlig i sin beskrivning av 

att alla som arbetar i skolan skall främja elevernas utveckling och språket beskrivs som 

nära förknippat med identitet och lärande. För att eleverna skall få tilltro till sin egna 

språkliga förmåga skall skolan erbjuda rika möjligheter att läsa, samtala och skriva. 

Skolans ansvar är att alla elever kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt. I den nuvarande läroplanen Lgr 11, definieras en likvärdig utbildning 

på följande sätt: 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla. Skolans uppdrag är att främja lärandet där individen 

stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 

2011, s.8-9). 

 

I kursplanerna från Lgr 11 (Skolverket, 2011) för ämnet svenska beskrivs att grundskolan 

skall ge förutsättningar för varje elev att utveckla förmågan att formulera sig och 

kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera texter av olika slag. Skolan skall också 

skapa förutsättningar för att eleven skall utveckla en förmåga att anpassa sitt språk efter 

aktuell situation och utveckla en förmåga att kunna upptäcka språkliga strukturer och 

använda sig av informationssökning och kritiskt kunna granska dessa. Det är via språket 

som människan tänker, lär och kommunicerar.  Vidare står det i Skollagen (2010:800) att 

elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande utifrån sina egna 

förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur tre olika kommuner på kommunövergripande nivå 

organiserar arbetet med elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse. 

 

För att uppnå syftet med undersökningen har vi utgått från följande frågeställningar: 

 

 Hur har kommunen organiserat sin plan för elevers läsutveckling med fokus på 

läsförståelse? 

 

 Vilka framgångsfaktorer ser kommunen i det systematiska kvalitetsarbetet kring 

elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse? 

1.3 Studiens avgränsningar 

Vi har valt att belysa organisationen i tre kommuner kring läsutveckling utifrån respektive 

kommuns Språk-, läs- och skrivutvecklingsplan. Vi har i denna studie avgränsat oss till 

läsutveckling med fokus på läsförståelse och kallar därför dokumenten för läsplaner. 

Läsning och skrivning går hand i hand men vi har valt att inte ta med skrivning i studien. 

Detta för att vi har haft en begränsad tid att arbeta med denna studie och då valt bort 

denna del. 
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2. LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

Minten (2017) och Norrestam och Alfredsson (2017) lyfter ett tydligt och ihärdigt 

utvecklingsarbete som en viktig del för att skolan skall bli framgångsrik och uppnå goda 

resultat. Vidare menar Norrestam och Alfredsson (2017) att mötet mellan lärare och elev 

är det helt avgörande för att undervisningen skall fungera väl. Norrestam och Alfredsson 

(2017) anser att det inte bara är lärarens uppgift att skapa goda undervisningssituationer 

med sina elever utan det är också rektors ansvar att se till att lärare utvecklas så att de kan 

skapa goda undervisningssituationer med eleverna i skolan. Vidare har kommunen ett 

ansvar att skapa goda lärmiljöer och processer för att utveckla skolornas lärande. Ett sätt 

att systematiskt och kontinuerligt utveckla utbildning och öka kompetensen bland lärarna 

är att anställa språk-, läs- och skrivutvecklare. Skolverket (2013b) betonar att det är 

viktigt att kommunen/skolan sätter upp mål och visioner för hur språk-, läs- och 

skrivutvecklare skall arbeta för att uppdraget skall kunna genomföras och användas på 

bästa sätt.              

                                    

    

Bilden är hämtad från Skolverkets (2013b) stödmaterial Språk-, läs- och skrivutvecklare - en resurs för ökad kvalitet i 

undervisningen s.9 
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Enligt Skolverket (2013b) är det viktigt att planera, följa upp och utveckla 

undervisningen. Språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara de som får detta i uppdrag av 

skolchefen. Det är viktigt att arbetet blir långsiktigt och då kan det vara bra att det finns 

mer än en språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen som kontinuerligt träffar skolchef 

och rektorer för att föra diskussioner och utbyta erfarenheter. Vidare anser Skolverket 

(2013b) är det bra att få en helhetsbedömning av hur undervisningen fungerar på en skola 

men också inom olika områden och i olika ämnen. En språk-, läs- och skrivutvecklare kan 

få i uppdrag att kompetensutveckla lärare inom språk, läs och skrivundervisning men 

också vara ett stöd i det vardagliga arbetet. Det är också viktigt att den aktuella 

forskningen som finns inom området lyfts fram till pedagogerna så att pedagogiska samtal 

kan bedrivas.  

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är enligt Skolverket (2015) att få en bra och 

fungerande undervisning men också att identifiera och prioritera olika 

utvecklingsområden inom skolan. Det systematiska kvalitetsarbetet skall skapa dialog och 

delaktighet i måluppfyllelsen i skolans olika ämnen och att hitta orsaker till eventuella 

brister men också lyfta fram vad som fungerar. Det är huvudmannens ansvar att se till att 

skapa förutsättningar för att skolorna i kommunen skall kunna uppfylla de nationella 

målen. En av de förutsättningarna kan vara att anställa en eller flera språk-, läs- och 

skrivutvecklare. Skolverket (2013b) menar att det är viktigt att uppdraget som språk-, läs- 

och skrivutvecklare synliggörs och tydliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Uppdraget behöver vara förankrat i hela organisationen. Detta för att det skall bli en 

framgångsfaktor som gör skillnad. Vidare listar Skolverket (2013b) ett antal 

förutsättningar som är särskilt viktiga för att arbetet med elevers språk, - läs- och 

skrivutveckling skall bli framgångsrikt. Det är bland annat att det finns en tydlig koppling 

till elevers resultat och måluppfyllelse, långsiktighet, delaktighet, tydliga och få mål, 

förankring i organisationen och kollegialt lärande istället för individuella lärarinsatser.  

 

Hattie (2012) har i sin evidensbaserade studie funnit framgångsfaktorer för hur lärare kan 

förbättra sin egen undervisning men han har också visat på organisationsnivå hur skolor 

och huvudmän kan arbeta med utvecklingsarbete med ansatsen att förbättra 

undervisningen. Hattie menar att skolor bör utse en person som har huvudansvaret för alla 

elevers framgångsrika studier. Det är viktigt att hitta de elever som är i svårigheter men 
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också de elever som lyckas och vill nå nya utmaningar. Att erbjuda olika möjligheter att 

lära och olika möjligheter att visa vad man lärt sig är viktigt för utvecklingen av elevers 

resultat. Hattie (2012) presenterar en modell för förändring i skolutvecklingsprocesser där 

det trycks på att planering av utvecklingsarbetet är viktigt. Minten (2017) och Norrstam 

och Alfredsson (2017) trycker också på att utvecklingsarbetet på skolorna, men också 

inom kommunerna, är av yttersta vikt för att förbättra och stabilisera elevernas resultat i 

alla ämnen. Hattie (2012) beskriver vidare att utvecklingsarbetet skall drivas framåt och 

att det måste följas upp. Uppföljning och utvärdering av det som gjorts är a och o för 

framgång i arbetet. Hattie (2012) avslutar sin modell för förändring med att belysa att det 

är viktigt att skapa, identifiera och värdesätta framgångar i skolans arbete. Hattie menar 

att skolor skall utveckla ett förhållningssätt där de arbetar efter att hela tiden förbättra 

undervisningen istället för att skuldbelägga och titta på det som inte fungerar. Detsamma 

har Tjernberg (2013) tagit fasta på i sin studie. Tjernberg lyfter och fokuserar på de 

framgångsfaktorer som fungerar inom läsutveckling. Hennes övertygelse är att det är 

genom att fokusera på det positiva som fungerar som kommuner kan förändra 

undervisningen. 

 

2.2 Lärmiljöer och elevhälsa 

Asp-Onsjö (2008) och Grahm (2014) poängterar lärmiljöns betydelse för elevernas 

skolresultat . Skolverket (2016) talar i sin rapport om olika typer av tillgänglighet. Det är 

fysisk-, pedagogisk- och social tillgänglighet. Detta är förutsättningar för att eleverna 

skall ta till sig och tillgodogöra sig undervisningen i skolan på ett bra sätt. Bruce (2010) 

betonar hur viktigt det är att olika professioner samarbetar för att upptäcka och hjälpa 

barn och elever som är i behov av stöd på ett eller annat sätt. Det är viktigt att hålla isär 

de olika professionerna och deras yrkesroll men viktigt med samarbete för att det skall bli 

det bästa för barnet/eleven och dennes utveckling. Bruce (2010) menar att skolan gör 

pedagogiska kartläggningar/utredningar men skolan skall inte ställa några diagnoser. Det 

ingår i professionen för logopeder och psykologer. Vidare menar Bruce (2006) att 

pedagogiken är det största kugghjulet i undervisningen eftersom det är pedagogiken vi 

kan göra något åt. Våra gener och vår hjärna har vi och då är det genom bara genom 

pedagogiken som undervisningen kan förändras. 
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Enligt Höög (2016) menar lärarna att det ibland är svårt med samarbetet med olika 

myndigheter och olika professioner. Det är olika förhållningssätt som styr och som kan 

leda till dålig samverkan. Framförallt handlar det om skillnader i krav på sekretess.  Bruce 

(2010) betonar det relationella perspektivet och menar att det är oerhört viktigt att skapa 

en god relation med barnet/eleven men också med dess föräldrar. Det är de som känner 

barnet/eleven bäst och vet i vilka olika situationer som sårbarheten i språket uppstår. 

Bruce (2010) tar också upp elevhälsans betydelse och det står också i Skollagen 

(2010:800) om hur elevhälsan skall vara uppbyggd och att de skall arbeta proaktivt, det 

vill säga stödja elevens lärande och utveckling men också sätta fokus på att skapa goda 

lärmiljöer så att eleven kan nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar. Höög 

(2016) beskriver att elevhälsan skall arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att det 

sker men att många rektorer upplever att elevhälsan ofta sätts in i akuta ärenden. 

Rektorerna vill hitta ett sätt där elevhälsan kan arbeta framgångsrikt med förebyggande 

arbete.  Hjörne och Säljö (2008) tar likt Grahm (2014) upp elevhälsans betydelse både för 

organisations- och gruppnivå men också för den enskilda elevens utveckling. Grahm 

(2014), Hjörne och Säljö (2004) och Höög (2016) tar upp elevhälsans mening med att 

arbeta på dessa tre nivåer. Nilsson (2014) belyser sambandet mellan elevers lärande och 

deras hälsa. En god hälsa leder till välbefinnande och det i sin tur ger bättre 

förutsättningar för lärande. Elever som är i svårigheter i skolan löper större risk att hamna 

i utanförskap.  Nilsson (2014) betonar att det är av yttersta vikt att skolan gör allt som står 

i dess makt för att ge alla barn de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan. Nilsson 

frågar sig också hur skolan vill arbeta med elevhälsan? Fokuserar skolan på varför 

eleverna mår bra eller varför de inte mår bra? Stärker skolan hälsan eller försöker de att 

förhindra ohälsa? Detta är tankar som skolorna måste arbeta med för att hitta rätt. Grahm 

(2014) menar att elevhälsan och dess professioner skall sättas in så tidigt som möjligt för 

elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsans uppdrag är att främja goda lärmiljöer och 

arbeta förebyggande. Elevhälsan är en viktig kugge i genomlysningen när det gäller 

organisations- och gruppnivå. Enligt Höög (2016) är det svårt att hitta en struktur som är 

gemensam för elevhälsan och likartad på nationell nivå i Sverige. De flesta kommuner har 

en central elevhälsa och sedan har varje skola en lokal elevhälsa. Höög menar att det 

strukturmässigt ser väldigt olika ut från kommun till kommun. Rektorer har 

huvudansvaret för den lokala elevhälsan men uttrycker att de har svårt att hitta ett bra och 



 

16 

 

fungerande samarbete med den centrala elevhälsan. Rektorerna och pedagogerna anser att 

det ofta blir “långt” mellan den lokala elevhälsan och den centrala elevhälsan. Den lokala 

elevhälsan ansöker om hjälp från den centrala elevhälsan med t ex en läs-utredning och de 

menar då att det tar oftast lång tid innan arbetet påbörjas. När arbetet sedan är klart från 

centrala elevhälsan så finns det ibland inget fungerande sätt att återkoppla vad 

utredningen visat till pedagogerna på skolan. Pedagogerna känner att det som gjorts innan 

utredningen startade inte tas tillvara av den centrala elevhälsan och pedagogerna upplever 

att de inte får någon hjälp hur de på bästa sätt kan gå vidare. Grahm (2014) betonar hur 

viktigt det är att göra en genomlysning kring organisations- och gruppnivå innan man 

sätter in stödinsatser för en enskild elev. Vidare menar Grahm (2014) att det är rektorns 

ansvar att se till att skolans resurser utnyttjas maximalt och att organisationen på skolan 

har beredskap att möta alla elever oavsett vilket stöd eleven behöver.  

2.3   Läsutveckling och lärande 

För en god läsutveckling är det viktigt att barnet har en språklig medvetenhet. Alatalo 

(2011) och Carlström (2010)  beskriver språklig medvetenhet som att barnet är medvetet 

om språkets uppbyggnad av ord som har en betydelse och att språket också har en form. 

Elbro (2004) och Tornèus (2002) menar även de att barnets språkliga medvetenhet är en 

förutsättning för en god läsutveckling. Har ett barn kommit långt i sin språkliga 

medvetenhet när de börjar med läsundervisning så klarar barnet sig bra men är 

utvecklingen i den språkliga medvetenheten inte så långt kommen så kommer barnet 

troligtvis att möta svårigheter. De delar som ingår i den språkliga medvetenheten är: 

fonologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet, semantisk 

medvetenhet och pragmatisk medvetenhet. Lundberg (2010) och Herrlin (2005) tar upp 

fem dimensioner av läsning. De dimensionerna är: fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dessa dimensioner måste 

enligt Lundberg (2010) och Herrlin (2005) finnas med för att barnet skall lyckas i sin 

läsutveckling och vara uppfyllda för att det skall kännas meningsfullt med läsningen. 

 

Carlström (2010) och Svensson (2009) menar att läsprocessen består av två komponenter 

som är avkodning och förståelse. Svensson (2009) tillägger också att det därutöver krävs 

att barnet har en fonologisk medvetenhet och fonologisk utveckling. Fonologisk 
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medvetenhet innebär att barnet förstår att ord består av ljud och i vilken ordning de 

kommer i ordet och att grafemen motsvaras av fonem, en medvetenhet om språkljuden. 

Svensson (2009) uttrycker att fonologisk medvetenhet även innefattar att kunna räkna 

ljud, ta bort, lägga till och byta ut fonem i ord. Här krävs det att barnet är medveten om 

ords längd och kan identifiera specifika ljud. Kamhi och Catts (2012) menar att barnet 

bygger upp ett mentalt ordlexikon i läsutvecklingsprocessen. I detta mentala ordlexikon 

samlas och lagras information om ordens fonologiska och visuella form, ordets betydelse 

samt hur de relaterar till andra ord, både syntaktiskt och semantiskt. 

 

Herrlin (2012) och Lundberg (2010) beskriver ordavkodningens olika stadier i barnets 

läsutveckling. De menar att läsutvecklingen har ett utvecklingsförlopp som leder fram till 

en fungerande läsförmåga. Läsutvecklingen är i hög grad beroende av vilken 

undervisning barnet fått och de speciella erfarenheter de gjort och är med det individuellt 

från barn till barn. Med avkodning menas att barnet tyder grafem och översätter dessa till 

korrekta fonem. Denna medvetenhet är grundstenarna i läsprocessen och för att barnet 

skall bli en skicklig läsare krävs det att denna process automatiseras och att ett läsflyt kan 

utvecklas. Automatiseringsprocess innebär att läsaren får ett läsflyt som underlättar för 

läsförståelsen. Den skickliga läsaren växlar mellan olika strategier såsom ortografiska, 

fonologiska samt lexikala förmågor och strategier och dessa fungerar i en process på ett 

oreflekterat sätt. 

 

Wengelin och Nilholm (2013) menar att det finns olika synsätt på läsutveckling och 

lärande. De tar bland annat upp de två synsätt/teorier/modeller som stått och kanske 

fortfarande står mot varandra och det är ”bottom-up-metoden” och ”top-down-metoden” 

eller ”whole language”. Bottom-upmodellen innebär att man börjar arbeta med de små 

enheterna, ljuden, och arbetar sig upp till ordets betydelse. Top-down innebär att man 

arbetar från större meningsbärande enheter och arbetar sig nedåt mot ljuden. Bottom-up-

metoden är en så kallad ljudbaserad metod där fonologisk medvetenhet är mycket viktigt 

för läsinlärningen och där automatiserad avkodning är nödvändig för läsförståelse. I Top-

down-metoden eller Whole language-metoden är grundtankarna bland annat att läsa är 

lika naturligt som att lära sig tala.  Att vara fonologiskt medveten står inte i centrum och 

det är enbart autentiskt material som ger meningsfulla erfarenheter och skapar goda 
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läsare. Wengelin och Nilholm (2013) skriver om för- och nackdelar med de olika 

metoderna medan Alatalo (2011) och Lundberg (2010) menar att det inte spelar så stor 

roll vilken metod som används bara det att läraren som undervisar vet och förstår varför 

denne använder en viss metod och hur den skall tillämpas. Det viktiga är alltså läraren 

och dennes undervisning kring läsinlärning. Enligt Melin (2009) framkommer i 

forskningen två huvudmetoder för lärare att välja mellan när det gäller läsning och det är 

ovanstående men att forskningen inte har kunnat säga vilken metod som är “bäst”. 

Däremot finns det dokumenterat att läsare som är i svårigheter har större hjälp av olika 

typer av ljudningsmetoder för att knäcka läskoden och komma vidare i sin läsning. 

Wengelin och Nilholm (2013) menar att det bästa är att kombinera dessa två metoder för 

en effektiv läsning men att i den första undervisningen kring läsning så bör det ingå en 

systematisk undervisning kring ljudning, det vill säga att lära barnen att varje grafem har 

ett eller flera fonem. Detta kan benämnas för ordavkodning och där finns det olika stadier 

som barnen går igenom. 

2.4  Pedagogisk läsbedömning 

Carlström (2010) beskriver hur en pedagogisk läsbedömning kan gå till. Carlström skriver 

där om det pedagogiska ansvaret som skolan har. Carlström (2010) och Westerlund 

(2013)  menar att skolan i första hand skall arbeta förebyggande så att svårigheter med 

läsningen inte uppstår eller att svårigheter kan övervinnas innan de blir ett problem. I 

andra hand, om den första målsättningen inte lyckas, så skall skolan på bästa sätt hjälpa 

eleven att övervinna sina svårigheter och hjälpa eleven att förstå problemen och träna upp 

strategier för läsning. Det är enligt Carlström (2010) mycket information som behövs i en 

läsbedömning men den viktigaste informationen anser Carlström är genom samtalen 

mellan lärare och elev i undervisningssituationen och det är viktigt att skapa en god 

relation. En bedömning skall ge en helhetsbild av elevens situation. Carlström menar att 

det är viktigt att eleven är delaktig i sin egen läsutveckling och det ger eleven 

självförtroende. Carlström (2010) och Westerlund (2013) anser att det är viktigt att innan 

en elev bedöms så skall lärare ha klart för sig syftet med bedömningen. För att få grepp 

om en elevers läsutveckling har Carlström rekommenderat några områden som bör vara 

med. Det är bland annat språklig medvetenhet och läsförmåga. Enligt Carlström (2010) 

bedöms olika delar av läsförmågan; syntesförmåga, tecken-ljudsamband, avkodning av 
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enstaka ord, avkodning av nonsens-ord, läsning av text och läsförståelse. När det gäller 

läsbedömning så finns det ett antal olika bedömningsmaterial för såväl screening av 

klasser som för enskilda elever. Här är det upp till varje kommun och lärare att använda 

vad de anser är bäst. En läsbedömning skall mynna ut i att eleven får det stöd som den 

bäst behöver.  Även Johnsen (2010) beskriver varför en läsbedömning görs och vad som 

är bedömningens mål. Det är bland annat att få förståelse om elevens läsutveckling och 

om det framkommer svårigheter med läsningen ger det ett stöd för att utreda vidare.   

 

Wedin (2010) anser att det är viktigt att kritiskt förhålla sig till de bedömningsmaterial 

som finns ute på marknaden eftersom de har olika syn på kunskap och lärande. Wedin 

menar att det är viktigt att veta och ha kunskap om vad som mäts i olika 

bedömningsmaterial. Vissa material går inte på djupet utan bedömer bara elevens 

lästeknik. Vidare anser Wedin att “Nya språket lyfter” är ett bedömningsmaterial som är 

omfattande och visar på alla aspekter utifrån de kunskapskrav som står i kursplanen under 

ämnet svenska.  “Nya språket lyfter” (Skolverket, 2016) är ett bedömningsmaterial som 

kan användas för att följa elevernas läsutveckling och läsförståelse från årskurs 1-6. 

Avsikten med materialet är att bedöma elevernas måluppfyllelse i svenska. 

 

Druid Glentow (2006) skriver om hur viktig självkänslan är för elever i 

deras läsutveckling. Eleverna måste känna en känsla av sammanhang (KASAM). Det 

innebär att eleven förstår läsuppgiften och det är begripligt för eleven. Carlström (2010) 

skriver om vikten av att från början se till att elever inte misslyckas i skolan.  Enligt 

Skolinspektionen (2015) skall skolan arbeta först och främst genom främjande åtgärder 

och förebyggande arbete och inte bara agera när lässvårigheter redan har inträffat. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

När det gäller teorin för studien så har vi inspirerats av organisationsutvecklingsteorin. Vi 

har valt att utgå från organisationen på kommunövergripande nivå och därför är det 

lämpligt att använda organisationsutvecklingsteorin. Organisationsutvecklingsteori är 

omfattande och gäller alla former av organisationer. I detta framträder namnen Schmuck 

och Miles men för att belysa skolan som organisation har vi valt ut Sandström (2014) och 

Maltén (2000) som riktar in sig på just skolan. Maltén (2000) beskriver att inom 

organisationsutveckling analyseras inte bara ledaren utan hela organisationen granskas för 

att kunna utvecklas.  Helst skall detta ske på flera plan samtidigt, det vill säga, individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Sandström (2014) beskriver ingående olika perspektiv på 

skolutveckling i skolans organisation. Han menar att de teoretiska perspektiven är en 

form av idealtyper och som inte kan/skall ses som perspektiv som kan appliceras och 

enbart användas var för sig i skolans organisation utan de syns ofta som blandningar av 

olika perspektiv. Dock menar Sandström (2014) att det ofta går att se ett perspektiv som 

är mer dominant än ett annat.  De perspektiv på organisationsutveckling som Sandström 

(2014) beskriver är: det strukturella perspektivet, det politiska perspektivet, det 

humanistiska perspektivet och det symboliska perspektivet. 

 

I det strukturella perspektivet betonas effektivitet, logik, systematik och organisatorisk 

ordning och reda. Det är en tydlig formell styrning och en tydlig uppdelning av arbetet i 

organisationen för att synliggöra och effektivisera produktionsprocesserna. Sandström 

(2014) menar att det i dagens styrning av skolan syns mycket av det strukturella 

perspektivet. Arbetet och tankarna kring kvalitetsarbetet i skolan kännetecknas av det 

strukturella perspektivets systematik och långsiktighet. Perspektivet framhåller 

planmässighet där möten ofta är planlagda och välstrukturerade. Enligt Sandström (2014) 

så är en av svårigheterna med en organisation som domineras av detta perspektiv att 

schemalagda möten och samarbeten kan kännas påtvingat och kväva kreativiteten och 

utvecklingspotentialen i organisationen. För att dra det till sin spets så menar Sandström 

(2014) att perspektivet kan ses som nästintill mekaniskt och att det bara finns en rätt väg 

att gå. Planeras den tillräckligt bra så kan inget gå fel. I perspektivet finns det inte 

utrymme för oberäkneliga sidor hos de människor som verkar där och inte heller för 
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konflikter. Den ledare som följer detta perspektiv kan upplevas som diktatorisk och risken 

är att planen för utveckling endast blir en pappersprodukt som inte stämmer speciellt bra 

med verkligheten. Det politiska perspektivet har sina rötter i filosofiska och politiska 

rörelser. Här betonas hur samverkan i organisationen kännetecknas och hur 

maktfördelningen ser ut i organisationen samt hur den har tillkommit. En viktig del kan 

också vara vilka konflikter som behöver lösas genom maktutövande. Detta perspektiv 

menar Sandström (2014) underskattar samarbetets möjligheter. Det gör det eftersom man 

så starkt betonar maktutövande som lösningar på konflikter. Det tredje perspektivet som 

Sandström (2014) beskriver är det humanistiska perspektivet. Detta perspektiv fokuserar 

på hur människan upplever sin situation i organisationen men också sin roll i 

organisationen. I dagens tankar kring organisationsutveckling så är ord som motivation, 

delaktighet och engagemang viktiga. Detta är också en del av tankarna i det humanistiska 

perspektivet. Även detta perspektiv har sina svårigheter/sårbarhet enligt Sandström 

(2014). Perspektivet har fått kritik för att hela organisationen skulle vara en harmonisk 

familj där man inte kan diskutera frågor som rör makt, konflikter med mera. Det sista 

perspektivet beskrivs som är det symboliska perspektivet. Enligt Sandström (2014) är det 

ett abstrakt och svårfångat perspektiv. Perspektivet försöker se bakom händelserna i en 

organisation och försöker förstå dess symboliska innebörd. Sandström (2014) beskriver 

att personalkonferenser och planeringsmöten förekommer i de flesta organisationer och 

att medarbetarna ibland känner att det aldrig leder någon vart men mötena måste ju ändå 

ha något syfte. Det är här som det symboliska perspektivet skall se bakom händelserna 

och förstå dess innebörd. 

 

Som tidigare skrivits så menar Sandström (2014) att dessa fyra perspektiv inte finns 

renodlade inom skolans organisation utan det är ofta en blandning av flera perspektiv. Då 

kallas de för integrerade teorier. Ett exempel på integrerade teorier är det som kallas för 

den lärande organisationen. Det perspektiv som starkast lyser igenom i den lärande 

organisationen är det humanistiska perspektivet men det finns även inslag av andra 

perspektiv. Även Maltén (2000) beskriver den lärande organisationen och vad 

organisationsutveckling har för betydelse. Han menar att effektiv utveckling av mänskliga 

resurser bidrar till ett försök att ändra och utveckla den totala organisationen. Vidare 
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skriver Maltén (2000) att organisationsutveckling är en långsiktig verksamhet där 

medarbetarnas egen förmåga att lösa problem är viktigt. 

 

Sandström (2014) beskriver en modell som används för att visa att skolan utvecklas och 

anpassar sig till sin omgivning, samhället. I modellen fokuseras det på organisationens 

grundläggande uppdrag. För det första innebär det att det måste finnas förståelse för vad 

som är organisationens grundläggande uppgifter men också vilka dolda funktioner skolan 

har. Nästa steg i modellen är mål. Målet måste kunna fastställas utifrån det grundläggande 

uppdraget. Det tredje steget är medel. Organisationen/skolan måste utveckla enighet om 

vilka medel som skall användas för att nå målen. Det fjärde steget i modellen är 

mätningar. Organisationen/skolan utvecklar enighet kring verktyg som skall användas för 

att se hur väl organisationen/skolan uppfyller sina mål. Det sista steget i modellen handlar 

om rättelse. Organisationen/skolan utvecklar strategier som används om målen inte nås. 

Även Maltén (2000) beskriver modeller för organisationsutveckling. Vi väljer här att 

enbart fokusera på en av dessa modeller; Malténs modell. Kortfattat är det en modell för 

utveckling inom skola och annan offentlig verksamhet. Vad skall vi åstadkomma med vår 

verksamhet. Här ligger läroplanen som grund. Vad vill vi åstadkomma? Här är det viktigt 

att skolorna själva får komma till fram till vilka utvecklingsområden man skall arbeta 

med. Det är inte framgångsrikt när kommunerna beslutar vad alla skolor ska arbeta med. 

Vad ska eleverna/mottagande skolor/samhället få ut av verksamheten? Här gäller det att 

få eleven att bli en aktiv mottagare av undervisningsprocessen. Enligt Maltén (2000) är 

detta den viktigaste utvecklingsuppgiften för skolans ledning och dess arbetslag. Vad är 

vi bra på? Skolan måste prioritera de mål som man satt upp och arbeta efter dem. Vad 

skulle vi behöva göra bättre? Viktigt att skolan gör en behovsanalys, i samverkan med 

elever och föräldrar. Då för man fram det som Maltén (2000) kallar stödjande krafter. Det 

kan vara fortbildning, inläsning av aktuell forskning, studiebesök med mera. Det kommer 

med sannolikhet också fram hinder som ofta återfinns inom den egna organisationen. Det 

kan bland annat röra sig om för stora klasser, osmidig schemaläggning och 

tjänstefördelning med mera.  
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4. METOD 

 

Syftet med studien är att belysa hur tre kommuner på kommunövergripande 

nivå organiserar arbetet med elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse. Hur har 

kommunen organiserat sin plan för elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse? 

Vilka framgångsfaktorer ser kommunerna i det systematiska kvalitetsarbetet kring elevers 

läsutveckling med fokus på läsförståelse? Studien har utgått från intervjuer och 

dokumentanalys. 

 

I metodavsnittet redogörs för den forskningsmetod som valts samt hur studien 

genomförts. Urvalet presenteras och hur data samlats in och analyserats samt vilka etiska 

aspekter som har tagits hänsyn till.   

4.1 Val av metod 

Studien genomfördes för att få en djupare förståelse för vad tre olika kommuner ser som 

framgångsfaktorer inom läsutveckling med fokus på läsförståelse utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv.  

 

Bryman (2011) och Gustavsson (2004) menar att det inte finns bara en form av kvalitativ 

data, utan en mängd av dem, men nyckeln är att göra jämförelser. Enligt Bryman (2011) 

är den kvalitativa datan att föredra före den kvantitativa datan när man skall använda sig 

av ett tolkande synsätt vilket gjorts i studien. Den kvalitativa datan lägger vikten vid ord 

och inte siffror när det gäller insamling och analys av data. I den kvalitativa 

datainsamlingen är det viktigt att se hur individen uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet. 

 

I studien finns en inspiration av en hermeneutistisk ansats som enligt Bjereld, Demker 

och Hinnfors (2009) och Ödman (2004) och Gustavsson (2004) handlar om tolkningar av 

språk och texter och som måste förklaras i sitt rätta sammanhang. Den hermeneutistiska 

metoden ger forskaren en viss frihet utifrån urval och syftar till en förståelse utifrån den 

tolkning som görs av materialet. Inom hermeneutiken riktas intresset mot människor och 

hur dessa upplever sin situation så som i sin yrkesroll. Det handlar om att som forskare 
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söka samband mellan olika företeelser då tolkning ses som den viktigaste kunskapen. 

Inom hermeneutiken studeras och tolkas texter och intervjuer och syftet är att erhålla en 

förståelse och se mönster eller olikheter i studien. 

 

Vi har valt att använda oss av en triangulering då dokumentanalys och intervjuer 

genomfördes i studien och forskningen har utgått från en kvalitativ ansats då metoden är 

tolkningsinriktad. Nyckeln i en triangulering är att betrakta samma sak från olika 

synvinklar. I den här studien har en granskning av tre kommuners läsplaner gjorts, 

förutom det genomfördes semistrukturerade intervjuer för att få en större inblick i vad 

som kan anses vara framgångsfaktorer inom läsutveckling med fokus på läsförståelse. De 

dokument som har analyserats är offentliga. Bryman (2011) menar att granskning av 

officiella dokument är vanligt förekommande då forskare studerar organisationer. 

Enligt Stukát (2011) innebär dokumentanalys att forskare ägnar sig åt en djupare teoretisk 

granskning där textens innehåll analyseras och att det sedan görs jämförelser med 

liknande dokument som kan ge intressanta resultat. I studien har en dokumentanalys 

gjorts genom granskning av kommunernas läsplaner. 

 

Syftet med intervjuerna var att få kunskap och inblick i hur kommunerna organiserat sin 

läsplan för elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse och vad som anses som 

framgångsfaktorer kring elevers läsutveckling. Bell (2006) menar att det finns både för- 

och nackdelar med intervjuer när det görs en studie. Fördelarna är att det kan ställas 

följdfrågor och då få fördjupade svar. En av nackdelarna är att det kan ta lång tid och att 

man av den anledningen därför inte hinner med så många intervjuer. Bell (2006), Bryman 

(2011) och Kvale och Brinkman (2009) beskriver olika typer av intervjuer som används 

vid kvalitativ forskning.  Användandet av den semistrukturerade intervjun innebär att de i 

förväg bestämda frågorna bjuder in till diskussion eftersom det då finns möjligheter att 

ställa följdfrågor för att få fram så mycket kunskap som möjligt inom området. Bell 

(2006) menar att målet med semistrukturerade intervjuer är att få ett så representativt 

urval av svar som möjligt för att kunna nå syftet och få svar på forskarens frågor i studien. 

En intervjuguide (Bilaga 2) med ett antal frågor kring ett specifikt område, i detta fall vad 

som anses som framgångsfaktorer inom läsutveckling på en organisatorisk nivå, har 

använts för studiens syfte. Respondenterna har fått stor frihet att besvara frågorna på sitt 
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sätt och vi har fått möjlighet att ställa följdfrågor. Kvale och Brinkman (2009)  menar att 

en kvalitativ forskningsintervju kan ha den formen där samtalet skapar ny kunskap mellan 

intervjuaren och respondenterna och att potentialen kan ligga i att forskaren samtidigt kan 

få ett innehållsrikt material att bearbeta och tolka. 

4.2 Urval 

Bryman (2011) och Fangen (2011) skriver om olika typer av urval i kvalitativ forskning. 

Urvalet i studien är ett så kallat målstyrt urval. I studien är respondenterna kopplade till 

organisationsnivån, där respondenternas roller varit avgörande för att kontakt togs med 

just dem och där poängen är att hitta respondenter som ställer våra forskningsfrågor på sin 

spets.  Vi valde att genomföra intervjuerna i en mellanstor kommun och två små 

kommuner då vi hade en begränsad tid för studien. Två av kommunerna valdes utifrån 

den geografiska tillgängligheten medan den tredje kommunen valdes utifrån vår 

kännedom, via speciallärarutbildningen, att kommunen kommit långt inom läs- och 

skrivutvecklingsarbetet på kommunal organisationsnivå. Två av våra respondenter är 

språk, - läs och skrivutvecklare i respektive kommun och en respondent har befattning 

som skolutvecklingsledare i sin kommun. 

4.3 Genomförande 

Vi började med att ringa till de tre kommuner som vi valt ut att genomföra studien i. Vi 

frågade efter personer som hade kunskap och ansvar för kommunens läsplaner. Vi fick då 

tre namn på personer som vi sedan etablerade kontakt med via telefon och mail för att se 

om intresse fanns. När vi fått bekräftat att de ville delta i studien så skickade vi via mail 

ut ett missivbrev (Bilaga 1) där syfte och frågeställningar fanns med. Vi valde sedan att 

erbjuda respondenterna intervjufrågorna i förväg eftersom där fanns frågor som krävde en 

viss efterforskning i skolorganisationen, såsom till exempel läsplaner och resurser i 

kommunen. 

 

Alla intervjuer spelades in för att underlätta för oss som intervjuare att kunna fokusera på 

innehållet i intervjun och kunna ställa relevanta följdfrågor. Den första intervjun 

genomförde vi tillsammans i den kommun där skolutvecklingsledaren arbetar. Intervjun 

genomfördes på skolutvecklingsledarens kontor på förvaltningen och tog ca 75 min. 
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De två andra intervjuerna delades upp geografiskt. Det vill säga, vi gjorde inte 

intervjuerna tillsammans. Den ena intervjun genomfördes på språk-, läs- och 

skrivutvecklarens arbetsplats i ett gemensamt utrymme och tog ca 60 min. Den andra 

intervjun genomfördes också på språk-, läs- och skrivutvecklarens arbetsplats och tog ca 

70 min. I samband med intervjuerna fick vi också respektive kommuns läsplan. I två 

kommuner fanns det läsplaner och i den tredje fanns det ingen dokumenterad läsplan, 

men ett liknande dokument som kallades för partitur, det vill säga en årscykel/årshjul, 

som vi ändå har valt att kalla för läsplan. 

4.4 Bearbetning 

Vi började med att lyssna igenom våra inspelade intervjuer och sedan började 

transkriberingen av innehållet i dem. Vi transkriberade stora delar av materialet som 

ansågs relevant för studiens syfte och resterande del av intervjuerna valde vi sedan att 

sammanfatta då vissa delar inte kunde kopplas till studiens syfte och frågeställning. När 

materialet var transkriberat och sammanfattat så lyssnade vi igenom intervjuerna igen för 

att se att att inget missats som kunde vara relevant eller viktigt för studien. Efter 

transkribering och sammanfattning läste vi igenom resultatet och började leta efter olika 

mönster och teman. När olika teman började ta form kunde en kategorisering av teman 

utifrån frågeställningar och syfte ses som var relevant för studien. Varje läsplan från 

kommunerna lästes först igenom och sedan gjorde vi som med intervjuerna, det vill säga, 

vi letade efter mönster och teman och fick genom dessa fram likheter och skillnader. När 

intervjuerna och dokumentanalyser var klara och sammanställda genomfördes en analys 

av dessa.      

4.5 Etiska övervägande 

Enligt de etikregler som råder har Vetenskapliga forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) efterföljts när det 

gäller etiska överväganden som handlar om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Information- och samtyckeskravet har följts då vi fått muntligt godkännande 

från respondenterna via telefon. Information om studien har respondenterna sedan fått 

genom mejl och medföljande missivbrev. Konfidentialitetskravet har efterföljts då vi är 

medvetna om tystnadsplikten och ingen av det tre kommunerna har nämnts i studien. 
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Nyttjandekravet har efterföljts då respondenterna som medverkat i studien har informerats 

om att den insamlade datan från intervjuerna endast kommer att användas av oss för 

studiens syfte. Samtliga respondenter har erbjudits att ta del av studiens färdiga resultat. 

 Alla deltagarna i vår undersökning har både muntligt och skriftligt blivit informerade 

om: 

 Syftet med studien. 

 Att deltagandet är frivilligt och att det får avbryta sin medverkan när helst under 

studien. 

 Det insamlade materialet kommer endast att användas i ett forskningssyfte för 

denna studie. 

 Materialet till studien kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

 Fullkomlig konfidentialitet då namn på kommun och deltagare inte kommer att 

användas i studien. Ej heller kön på intervjupersonerna nämns.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Vi har i studien intervjuat tre personer från tre olika kommuner. Två av de intervjuade är 

språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen och den tredje är utvecklingsledare inom 

barn- och utbildningsförvaltningen. När vi redovisar resultatet så har vi valt att benämna 

intervjupersonerna för SLS 1, SLS 2 och UL. Vi har också valt att kalla SLS 1:s 

arbetsplats för Läsverkstaden och SLS 2:s arbetsplats för Läsgruppen. Detta för att det 

inte skall gå att identifiera kommunerna. För att förtydliga och lättare kunna följa i 

intervjuerna så är Lärverkstaden en form av centralt resurscentrum där bland annat 

psykolog, logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare ingår för kommunens skolor och 

Läsgruppen är en grupp som består av tio speciallärare och fyra specialpedagoger. Mer 

detaljerad beskrivning kommer i intervjudelen. Vi har också gjort en dokumentanalys av 

läsplaner som finns i kommunerna. Vi har valt att lägga analysen av 

kommunernas läsplaner först i resultatet eftersom respondenterna talar och hänvisar till 

läsplanerna i intervjuerna och som läsare blir det då enklare att följa. 

5.1 Resultat - dokumentanalys av läsplaner 

Två av kommunerna har en dokumenterad läsplan som finns att tillgå på kommunens 

hemsida medan en av kommunerna inte har det men de har istället något som de kallar för 

partitur, en så kallad årscykel, ett systematiskt kvalitetsarbete, där det står dokumenterat 

vad som skall genomföras i svenska för respektive årskurs. Vi kallar kommunerna i 

dokumentanalysen för kommun 1, kommun 2 och kommun 3. 

 

Kommun 1 har en läsplan som är reviderad 2014. Till läsplanen finns det också ett 

stödmaterial för lärarna och en teoretisk bakgrund som hjälp och stöd.  Kommun 1:s 

läsplan inleds med paragraf 3 från skollagen och sedan med mål för läroplanen för 

förskolan, läroplanen för grundskolan och läroplanen för särskolan när det gäller språk-, 

läs- och skrivutveckling. Efter det följer en beskrivning av läsningens värde hämtat ur 

SOU 2012:65 Läsandets kultur. Där beskrivs olika satsningar som Skolverket initierar för 

att stärka ungas läsfärdighet och motivation. Efter det kommer det ett avsnitt om 

hållpunkter, för vad eleverna minst skall ha uppnått, inom språk-, läs- och 

skrivutvecklingen i kommunen. Där finns hållpunkter för förskoleklass, åk 1,  2 och  3. 
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Hållpunkterna skall enlig läsplanen ses som lägsta godtagbara nivåer i svenska. 

Kommunen skriver att de utarbetat dessa hållpunkter för att kommunen 2020 skall vara 

en av landets femte bästa skolkommuner. Enligt kommun 1:s läsplan skall varje enskild 

förskola, skola och särskola utarbeta och använda en handlingsplan utifrån det som står i 

läsplanen i ett 1-16 års perspektiv. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser ses som 

viktiga. Språkliga aktiviteter skall finnas i alla aktiviteter i förskolan och skolan. 

Lärandemiljöer där barn och elever stimuleras i sin språk-, läs- och skrivutveckling skrivs 

fram som centralt.  Det beskrivet hur det förebyggande arbetet skall bedrivas i förskolan, 

förskoleklass, åk 1-3 och i åk 4-9. I förskoleklass läggs stor vikt vid verbal 

kommunikation, bygga upp ordförrådet, låta barnen prata om böcker, lyssna ut ljud i ord, 

skriva och känna igen bokstäver med mera.  I åk 1-3 är det enligt kommunens läsplan 

viktigt att eleverna så snabbt som möjligt uppnår en god avkodningsförmåga. Här läggs 

fokus på lärarnas kompetens kring läsinlärning och i läsplanen står det att det är viktigt att 

lärarna behärskar mer än en metod för läsinlärning. För åk 4-9 menar kommunen att de 

flesta eleverna klarar av att avkoda med flyt när de når åk 4 men skulle eleverna ha 

svårigheter här så skall de vara bekanta med alternativa lärverktyg och kunna använda 

dem för att kompensera de svårigheter som uppstår. Skolan skall tillhandahålla en aktiv 

undervisning kring läsförståelse. I kommun 1:s läsplan finns det också med observation, 

kartläggning och analys. Här menar kommunen att det är viktigt att systematiskt följa 

upp och kartlägga barnets/elevens språk-, läs- och skrivutveckling. Kommunen använder 

sig av läsbedömning för lärande och menar att eleverna är väl medvetna om vilka mål 

som skall uppnås och hur de når dit. Bedömning för lärande skall leda till att 

undervisningen inte bara resulterar i individuella åtgärder utan att det blir en förändring 

på gruppnivå. I läsplanen beskrivs att observationer skall göras hela året för att följa upp 

elevers språk-. läs- och skrivutveckling. Vid enstaka tillfällen under året görs mer 

formella kartläggningar med kvalitativt material. Det görs sedan en kvalitativ analys av 

kartläggningarna vilket resulterar i olika åtgärder på organisations-, grupp- och 

individnivå. Enligt kommun 1 är det viktigt att det kartläggningsmaterial som används av 

lärarna skall också lärarna har kunskap kring så att det genomförs och analyseras på ett 

korrekt sätt. Läsplanen beskriver även de elever som lätt når kunskapskraven i svenska. 

För de eleverna behövs det åtgärder så att de blir utmanade och stimulerade till att 

ytterligare hämta in kunskap. Vidare framkommer att det är mycket viktigt att utvärdera 
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de åtgärder som satts in på organisations-, grupp- och individnivå. Kommunen trycker på 

att det är undervisningen som skall utvecklas och att fokus inte enbart skall ligga på 

elevernas utveckling. Överlämningar mellan stadier finns också med i läsplanen. Här 

menar kommunen att det skall ske kontinuerligt och att lärarna skall ta vara på det som 

eleven har med sig från det förra stadiet. Det är på elevens starka sidor som fokus skall 

ligga. Läsplanen avslutas med att berätta att det finns ett stödmaterial till läsplanen för 

lärarna. 

 

Kommun 2:s läsplan revideras varje år och reviderades senast 2016. Enligt kommunen är 

läsplanen framtagen för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar att nå en god språk-, 

läs- och skrivutveckling. Läsplanen skall ses som ett stöd för lärare när det gäller 

kartläggning och bedömning och genom det skapa en likartad grund för alla skolor i 

kommunen. Enligt kommunen är målsättningen med läsplanen är att säkra elevernas 

språk- läs- och skrivutveckling genom tidiga observationer, screeningar och 

kartläggningar, att alla lärare i kommunen arbetar aktivt med språk-, läs- och 

skrivutvecklingen i alla skolans ämnen, att uppmärksamma anpassningar på individ-, 

grupp och organisationsnivå, att uppmärksamma elever i svårigheter samt skapa en röd 

tråd för eleven genom hela skolgången. Enligt kommun 2 är det viktigt med det 

grundläggande arbetet därför finns det i läsplanen fakta om barns tidiga språkutveckling, 

det vill säga innan barnet börjar på förskolan.  I förskolan har kommunen ett ansvar enligt 

läsplanen att hela verksamheten skall genomsyras av språkliga aktiviteter. Barnet skall 

utveckla ordförråd och begrepp, uttrycka tankar, ställa frågor och kommunicera med 

andra. Enligt kommunen och läsplanen är ett gemensamt förhållningssätt på kommunens 

skolor kring språk-, läs och skrivutveckling nödvändig för att eleverna skall uppnå en god 

läskunnighet och ett utvecklat språk. Alla elever skall erbjudas en god läsundervisning. 

Elevernas läsutveckling skall följas noggrant från år 1-9. De elever som är i svårigheter 

skall tidigt uppmärksammas och erbjudas en välordnad undervisning. Enligt läsplanen är 

det viktigt att pedagogisk personal tidigt uppmärksammar om elever brister i sin 

fonologiska medvetenhet då det kan vara ett tecken på läs- och skrivsvårigheter. Det är 

viktigt att utredningar görs och att åtgärdsprogram upprättas. Kommunen anser i sin 

läsplan att lärare skall genomföra olika standardiserade och normerade screeningtester för 

att ta reda på elevernas läsförmåga. Detta görs för att försäkra lärare, elever och föräldrar 
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om att eleven har uppnått en viss nivå i sin läsning. Resultaten ligger sedan till grund för 

den fortsatta planeringen av undervisningen i svenska i klassen. Kommunen betonar att 

det är av yttersta vikt att lärarna gör anpassningar i undervisningen och menar att det 

alltid skall göras på organisations-, grupp- och individnivå. Enligt kommun 2 och 

deras läsplan finns det ett antal framgångsfaktorer som spelar in när det gäller elevers 

läsning. Det är bland annat att ett välutvecklat språk är en grundläggande 

framgångsfaktor. Vidare som framgångsfaktorer lyfts vikten av att väcka barns 

nyfikenhet, att stärka den fonologiska medvetenheten, att arbeta med språket i alla 

skolans ämnen, att systematiskt arbeta för att tidigt upptäcka elever som är i svårigheter, 

att systematiskt arbeta med extra anpassningar och att överlämningar mellan stadier 

bygger vidare på elevens tidigare erfarenheter. Vidare lyfts vikten av ett kollegialt lärande 

och samverkan mellan yrkeskategorier för att utveckla undervisningen. Om tidigare 

åtgärder inte gett önskad effekt så skall skolans elevhälsa påbörja en utredning. I 

läsplanen lyfts också lärmiljöer fram som en viktig faktor för att stärka språk.- läs- och 

skrivutvecklingen. Som avslutning i kommunens läsplan finns det dokumenterat vad som 

skall göras språk-, läs- och skrivutvecklande i varje årskurs. Varje årskurs har en A4 sida 

var. Det är detaljerat kring när olika tester och kartläggningar skall göras och vad lärarna 

skall arbeta med i gruppen och bör uppmärksamma hos eleverna.   

 

Kommun 3 har ingen läsplan likt kommun 1 och kommun 2. De har ett system som de 

kallar för partitur, ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är ett dokument som är 

övergripande för hela verksamheten och inte enbart speciellt för språk-, läs- och 

skrivutveckling. Där finns övergripande beskrivet vad lärare och rektorer skall göra kring 

elevers läsinlärning och i olika årskurser. Enligt partituret skall bedömningsmaterialet 

språklig medvetenhet genomföras i förskoleklass och i åk 1 och 2 arbetar lärarna efter nya 

språket lyfter. I åk 3 görs de nationella proven och i åk 4 följs dessa upp. I åk 4-5 arbetar 

lärarna vidare med nya språket lyfter och i åk 6 görs de nationella proven. Enligt 

partituret skall det göras analyser av resultatet på de nationella proven som överlämnas 

till mottagande skola/lärare inför åk 7. Inför analysen av de nationella proven finns det ett 

analysunderlag med färdiga frågor som skall besvaras.   
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5.2 Resultat intervjuer 

5.2.1 Kommunernas organisation kring läsutveckling med fokus på läsförståelse 

SLS 1 beskriver bakgrunden till hur rutinerna för elevers språk-, läs- och skrivutveckling 

kom till i kommunen. Rutinerna för elevers språk-, läs- och skrivutveckling är ett 

dokument som skall följas av kommunens förskolor och skolor. Det tog sin början tidigt 

2004. Innan dess hade kommunen ett läs- och skrivteam kopplat till Läsverkstaden och dit 

kom elever sent i sin skolgång för utredning. Detta ville kommunen förändra så att elever 

i svårigheter upptäcktes tidigare så att resurser fördelas mer jämnt över årskurserna. 

Från åk 5 och uppåt fick vi in fler än från de yngre åldrarna och vi fick in 

många elever på vårterminen i åk 9. Man drog in stödet på många skolor för de 

yngre barnen för att eleverna i åk 9 skulle klara sig. Då kände vi att vi måste ha 

ett annat angreppssätt. 

 

SLS 1 beskriver vidare att de presenterade siffrorna kring läs- och skrivutredningarna för 

utbildnings- och kulturnämnden men att det sedan inte ledde någon vart. Läs- och 

skrivteamet kände att de måste göra något. De ville komma åt att undervisningen inte 

behövde vara speciell för någon eller några utan det kunde genomsyras i hela klassen.   

Vi fick in mycket individärenden. Det var en frustration hos oss. Vi undrade 

hur man jobbade på gruppnivå men det var mycket individnivå vi fick in. Det 

kunde vara två barn i samma klass. Gjorde vi en utredning så smittade det inte 

av sig till de andra. 

 

Enligt SLS 1 så pratade de med lärarna att de kunde använda de här och de här verktygen 

och det kunde man göra på de andra eleverna också, inte bara på de elever som var 

utredda. SLS 1 beskriver vidare att de hade en screening i förskoleklass men den 

screeningen gav inte de resultat som de hade hoppats på. 

Den skall upptäcka elever i riskzonen när det gäller språk-, läs- och skriv. Man 

gjorde den på skolorna för vår skull och skickade in den och gjorde inte så 

mycket med den. Vi fick påminna om att den skulle göras och sedan gjorde 

man den men inte så mycket mer. Man analyserade inte den. 
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Mellan 2008-2010 fick SLS 1 och en kollega ett uppföljningsuppdrag där de skulle 

granska vissa bedömningsmaterial som gjordes på eleverna i olika årskurser men det föll 

inte så väl ut. Bedömningarna gjordes och lärarna var enligt SLS 1 lite bättre än innan på 

att analysera dem men man ansåg att de inte ledde någonstans. Det ledde inte till ett ökat 

resultat. Man kom inte så långt som till åtgärderna. I SLS 1 och kollegans 

uppföljningsuppdrag var fokus på åk 2. Sedan 2011 fick SLS 1 och kollegan ett konkret 

uppdrag att ta fram riktlinjer för språk-, läs- och skrivutvecklingen i kommunen. När SLS 

1 och kollegan skulle påbörja sitt uppdrag behövde de inspiration och började titta runt i 

landets kommuner hur de arbetade kring läsutveckling. 

Vi tittade runt i andra kommuner hur de gjort och tittade också på olika tester 

men kom fram till att de ofta inte ledde till ökade resultat. Hur gör vi konkret? 

Hur undervisar vi? De kunde man inte få fram av testerna. 

 

Enligt SLS 1 funderade de mycket på vilket språkutvecklande arbetssätt de hade för alla 

elever och det var så det började. Det resulterade i rutiner för arbetet med barn och 

elevers språk-, läs- och skrivutveckling. SLS 1 beskriver att rutiner för barns och elevers 

språk-, läs- och skrivutveckling är ett ramverk för förskolor och skolor att förhålla sig till 

men vad de stoppar in i sin handlingsplan är upp till varje förskola och skola. I ramverket 

finns hållpunkter för vad eleverna skall ha uppnått i förskoleklass och åk 2. 

 Hållpunkterna är lägstanivå på vad eleverna skall kunna inom svenska och inte ett tak. 

Skolor och förskolor skall använda sig av rutinerna för arbete med barns och elevers 

språk-, läs- och skrivutveckling. Det är ett direktiv från förvaltningen.  I SLS 1:s kommun 

finns det inget kommunövergripande screeningprogam. De har istället rekommenderat 

“Nya språket lyfter”. SLS 1 lyfter att det är mer övergripande än enskilda tester. “Nya 

språket lyfter” går hand i hand med läroplanen enligt SLS 1. Det är upp till varje skola 

hur de vill göra med olika bedömningsmaterial. Läsverkstaden vill att skolorna tittar på 

hur de arbetar på gruppnivå. SLS 1 menar att det visst kan finnas syften med att använda 

bedömningsmaterial som till exempel Trulle, DLS och andra bedömningsmaterial men 

det räcker inte.   

 

I SLS 2:s kommun arbetar skolorna utifrån en språk-, läs- och skrivutvecklingsplan. Det 

är Läsgruppen som gör och reviderar språk-, läs- och skrivutvecklingsplanerna. SLS 2 
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beskriver att de kontinuerligt reviderar planerna. Enligt SLS 2 är vissa delar i läsplanen 

obligatoriska för skolorna att arbeta med och vissa delar är det inte. 

Vi har försökt att titta på varje årskurs vad som är relevant och vad som lärarna 

skall arbeta med för att eleverna skall nå målen i svenska. Vi använder oss av 

kartläggningsmaterial som till exempel DLS som vi ser används i hela Sverige 

så man har något att luta sig mot. 

 

Vidare beskriver SLS 2 att de tagit bort DLS från åk 3 och 6 i läsplanen eftersom det är 

nationella prov där och det hinns inte med att göra både och. Enligt SLS 2 är det viktigt 

att läsplanen görs för pedagogerna så att de blir säkra i sin yrkesroll och i ämnet. SLS 2 

menar att det är det bakomliggande syftet till läsplanen. Ett annat syfte är också att det 

skall vara så likvärdigt som möjligt på alla skolor i kommunen. Eftersom alla skolor gör 

lika så vet kommunen på organisationsnivå att läsplanen är förankrad och används ute på 

skolorna.   

Jag anser att läsplanen är väl förankrad på organisationsnivå eftersom det är på 

deras uppdrag som vi har i Läsgruppen och det är på uppdrag uppifrån som vi 

har gjort läsplanerna genom åren. 

 

SLS 2 beskriver vidare att i uppdraget som finns så analyseras resultaten från 

kartläggningarna tillsammans med lärarna och det menar SLS 2 är viktigt. SLS 2 vill att 

lärarna skall få syn på elevernas läsutveckling och bli delaktiga i den utvecklingen. När 

det handlar om vilken läsmetod som används i kommunen så menar SLS 2 att det enligt 

forskningen är den fonologiska medvetenheten som är viktigast för elevernas 

läsutveckling och att Läsgruppen försöker förmedla det ut till skolorna. SLS 2 menar att 

det är viktigt att ha koll på att lärarna använder sig av denna metod i sin läsinlärning. SLS 

2 beskriver att om en elev inte får en tillfredsställande läsutveckling så finns det från 

central kommunnivå inga direkta riktlinjer utan då görs det först och främst insatser från 

elevhälsoteamet som i sin tur kan ta hjälp av det centrala teamet för utredningar. SLS 2 

påpekar att skolorna inte gör dyslexiutredningar utan det görs av logoped men de läs- och 

skrivutredningar som skolorna gör utgår dock från dyslexiförbundets rekommendationer. 

SLS 2 menar att det är viktigt att när utredningarna är klara så skall de återföras till 

lärarna så att de kan arbeta utifrån dem. Här är organisationen kring eleven viktig. SLS 2 
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menar att det är viktigt att veta vem som gör vad med eleven utifrån vad som kommit 

fram i utredningen. 

Kartläggningarna skall ju generera i att det görs anpassningar och vid behov 

sätts särskilt stöd in annars tycker jag att vi kan sluta göra kartläggningar om 

det inte kommer till hjälp och stöd för eleverna eftersom det tar mycket tid att 

göra olika utredningar. 

 

UL beskriver att de precis nu är inne i en förändringsprocess. Kommunen håller på att 

bygga upp en ny organisation och struktur kring hela skolutvecklingen i kommunen, det 

så kallade systematiska kvalitetsarbetet. UL beskriver att som en del i detta arbete lyfts 

språk-, läs och skrivutvecklingen fram men också matematiken. Här kommer man titta på 

vilka bedömningsstöd som man skall använda i bland annat svenska. UL poängterar att 

kommunen inte skall ta bort allt det som funnits innan utan de skall bygga vidare på det 

och utveckla. 

Vi skall inte göra fler saker utan vi ska använda det på ett annat sätt. 

 

Enligt UL har kommunen i nuläget ett så kallad partitur, en årscykel, för olika rapporter 

som skolor och skolledning skall lämna in till förvaltningen. Det kan då till exempel 

handla om “Nya språket lyfter”. UL menar att nu skall de använda årscykeln på ett annat 

sätt, det skall bli ett lärande, ett levande dokument. 

Utvecklingsarbetet skall inte handla om en redovisning utan det skall handla 

om ett lärande. 

 

UL beskriver att man skall använda rapporterna till att bli mer analytiska. Frågor som då 

kan ställas är: Vilka åtgärder behöver vi sätta in?  Så som UL beskriver så gör lärare 

tillsammans med rektor en analys kring varje område i kvalitetsarbetet under olika delar 

av året och till sommaren så gör rektor en metaanalys av alla “smårapporter” under året 

och lämnar in till förvaltningen. UL menar då att utvecklingsarbetet blir levande under 

hela året och inte bara precis när analysen görs och lämnas in. UL påpekar att det är 

viktigt att ha en bra dialog med rektorerna när det gäller årscykeln så att de är positiva 

mot lärarna. 
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Detta system är något som byggs upp och det skall bli beständigt, det skall inte 

ändras år från år. Det skall som sagts innan att bli ett lärande. 

 

UL beskriver vidare tankarna kring den nya organisationen. I kommunen har man haft 

nätverksträffar men det har enligt UL varit lite egna öar men nu skall de bli gemensamma 

i hela kommunen. UL blir som utvecklingsledare lite spindeln i nätet. Rapporterna som 

kommer in från rektorerna läses av UL och sedan görs en övergripande kvalitetsrapport 

som ligger till grund för den interna budgeten och verksamhetsplanen. UL beskriver att 

detta görs för att hitta generella mönster och utvecklingsområden på huvudmannanivå. 

Innan den nya organisationen så har man haft många utvecklingsområden. Det har blivit 

lite si och så med det. Utvecklingsområdena följs inte upp och utvärderas. Till hösten 

skall det i kommunen komma igång med något som kallas för verksamhetsdialoger. Då 

träffas UL och någon till från utvecklingssidan, förvaltningschefen tillsammans med en 

eller två rektorer. Då är tanken att få ihop allt, från skola till politiker. 

Vi från utbildning och kulturförvaltningen måste vara tydliga med vilket stöd 

man kan få i sin verksamhet. Det handlar om att förebygga. 

 

I UL:s kommun finns det inget eller inga dokument som heter läs- och skrivplan eller 

liknande. UL menar att de arbetar med läsutveckling men det finns inget dokumenterat 

kring det. I kommunen har man som sagts innan bestämt att man skall arbeta med “Nya 

språket lyfter” och “Språket på väg” förutom de nationella proven i åk 3, 6 och 9. Dessa 

material används då också som ett kartläggningsmaterial. Detta skall rapporteras in till 

förvaltningen. Vad säger siffrorna som kommer in? Här försöker kommunen hitta 

generella orsaker till att det ser ut som det gör på skolorna men självklart finns det lokala 

utvecklingsområden som skolorna också måste arbeta med. Kommunen har två 

genrepedagoger som bland annat arbetar med innehållet i nätverksträffarna och där 

arbetas det kring vilket bedömningsmaterial de skall arbeta efter. Detta görs i samarbete 

med de språkutvecklare som finns i kommunen. 
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5.2.2 Stödfunktioner på central nivå 

I intervjuerna så framställs det centrala stödet som en viktig del av elevernas 

läsutveckling med fokus på läsförståelse.   

 

I SLS 1:s kommun så finns Läsverkstaden som är central för kommunen. Den har funnits 

sedan 2003. På Läsverkstaden finns specialpedagoger som handleder vid specifika 

händelser ute på skolorna. De hjälper också till med observationer ute på skolorna och 

förskolorna. Ute på varje skola finns det sedan specialpedagoger och speciallärare. Dessa 

pedagoger vänder sig till Läsverkstaden när de behöver hjälp. Läsverkstaden gör inte 

längre läs- och skrivutredningar utan det ligger nu på regionen, det vill säga logopederna. 

Skolorna gör utredningar till viss del men om det handlar om dyslexifrågeställningar så 

skickar skolan det vidare. Läsverkstaden arbetar bara på skolornas uppdrag. Det kommer 

oftast in som beställningar från rektorerna men ibland också från enskilda lärare. Då har 

skolorna tagit upp det på sin lokala elevhälsa och känt att de uttömt sina resurser.  På 

Läsverkstaden så görs det en del språkutredningar och så görs det begåvningsutredningar 

och särskoleutredningar. På Läsverkstaden finns det förutom specialpedagoger även 

logopeder, psykologer och hörselpedagoger att tillgå. 

Läsverkstaden är indelad i tre delar: 

Lärande (denna del tillhör SLS 1) 

SLS 1 arbetar för att utveckla organisationen. Här finns utvecklarna och det är språk-, läs- 

och skrivutvecklarna, IKT-utvecklarna och naturskolan. 

Elevhälsa 

Här ingår psykologerna, specialpedagogerna och hörselpedagogen. 

Modersmål och integration 

Här ingår alla modersmålslärare men också samordnaren för nyanlända. 

På Läsverkstaden finns en skoldatateksfunktion. I kommunen finns det också mycket 

olika licenser som alla elever har tillgång till. Det är bland annat inläsningstjänst, 

talsyntes och rättstavningsprogram. 

 

I SLS 2:s kommun fanns det tidigare ett centralt resursteam där psykolog, talpedagog och 

logoped ingick och som ambulerade på skolorna. Nu har de återgått till så kallade 

elevhälsoteam som istället finns på varje skola. Elevhälsoteamet träffas varje vecka. I 
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elevhälsoteamet ingår speciallärare, rektor, skolsköterska, beteendevetare och kurator. 

Skolläkaren och skolpsykologen kommer till mötena en gång i månaden.  Skolpsykologen 

finns kvar i skolorganisationen men tjänster som till exempel it-pedagog, talpedagog och 

logoped köps in utifrån. I SLS 2:s kommun finns också en grupp som kallar sig för 

Läsgruppen. Här ingår 13 speciallärare som träffas en gång i månaden. Det är som ett 

specialpedagogiskt nätverk. Speciallärarna som ingår i gruppen arbetar ute på skolorna i 

kommunen. SLS 2 menar att det finns goda resurser för skolorna i kommunen. Förutom 

det som nämnts så finns det också specialpedagoger, studiehandledare och övriga 

resurspersoner. 

 

I UL:s kommun finns det lokala elevhälsoteam ute på skolorna och en central elevhälsa 

som benämns CB. Det står för Centrala Barn och Stödenheten. Här finns logopeder, 

psykologer och specialpedagoger. Denna enhet samordnar specialpedagogerna och 

speciallärarna som finns ute på skolorna. Här kan skolorna eller pedagogerna söka stöd 

och hjälp. Framförallt är det psykologerna som kan komma ut till skolorna men också 

specialpedagogerna. 

5.2.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

SLS 1 menar att det finns mycket kvar att göra i kommunen kring elevers språk, - läs- och 

skrivutveckling men det gäller nu att hålla i det som görs. En av utmaningarna som 

kommunen behöver arbeta kring är överlämningar mellan stadier. Det man bör arbeta 

med enligt SLS 1 är att titta på vad som lämnas över och hur nästa stadie tar vid på bästa 

sätt. Ett annat utvecklingsområde som SLS 1 ser är att utbilda lärarna i alternativa verktyg 

så att de används i klassrummen. Inte bara för de elever som har blivit utredda utan för 

alla elever. Enligt SLS 1 används inte alternativa verktyg inkluderande utan de ges till 

eleverna när de ha misslyckats. SLS 1 frågar sig hur man på ett förebyggande sätt kan 

arbeta inkluderande med alternativa verktyg? 

Hur kan vi jobba med detta förebyggande? Detta är min vision, min mission. 

En visning hjälper inte, det kan inspirera men det händer inget i klassrummet. 

 

På kommunens hemsida finns de alternativa verktygen beskrivna men det står inte att det 

är för elever i svårigheter utan det står att det är för alla, att det är språkutvecklande. SLS 
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1 menar att lärarna måste känna sig trygga i att använda alternativa verktyg i 

undervisningen. 

Man måste vara säker i sin roll som lärare och argumentera för att dess 

hjälpmedel är bra för alla och inte bara för elever i svårigheter. 

 

SLS 1 menar att lärarna har blivit mer medvetna om varför de använder vissa 

metoder/hjälpmedel. Ännu ett område som SLS 1 vill utveckla är tydligare fokus på det 

förebyggande arbetet och tidiga insatser. SLS 1 menar att det är viktigt att det som gjorts 

på förskolan tas tillvara i skolan. SLS 1 vill också fortsätta att utveckla lärmiljöer så att de 

blir tillgängliga för alla. De skall inte bara vara tillgängliga för de femtio procent som 

ligger i mitten. 

Vi skall fånga de elever som har det lite svårt och vi skall se till att de duktiga 

inte blir uttråkade. 

SLS 1 menar att språket har fått en mycket mer framträdande roll nu jämfört med innan. 

Innan sa man att språket inte var superviktigt. Man märker det i alla 

verksamhetsrapporter som rektorerna måste skriva fram. Där är språk och 

kommunikation som en egen post. 

 

SLS 1 menar att nu måste skolorna visa hur de arbetar språk- och läsutvecklande med alla 

barn och elever. SLS 1 beskriver vidare att man märker en helt annan medvetenhet hos 

pedagogerna när det gäller språket och dess utveckling men att det också märks hos 

eleverna. Till exempel kan de flesta elever sätta ord på varför man läser en saga. Det 

kunde de inte innan. Innan kommunen började arbeta med rutinerna för arbete med 

elevers språk-, läs- och skrivutveckling så var man väldigt bra ute på skolorna på att lista 

en massa aktiviteter som man gjorde men man hade inget speciellt syfte med det. Man 

pratade inte om ett språkutvecklande arbetssätt men det gör man nu. En annan 

framgångsfaktor enligt SLS 1 är att det i kommunen har blivit en mer kvalitativ synvinkel 

i det systematiska kvalitetsarbetet. En framgångsfaktor är att man nu ser att språket går 

igenom allt. Även lärare som har NO och matematik känner sig delaktiga. 

Vi jobbar språkutvecklande i alla ämnen. Detta har lyfts fram. Läslyftet hakas i 

det som redan görs. 
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I rutiner för arbete med elevers språk-, läs- och skrivutveckling finns det med många 

referenser med tydlig anknytning till forskare. Bland annat finns en del avhandlingar med 

som referenser i rutiner för arbetet med elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 

Avhandlingarna som finns med är bland annat Alatalo och Tjernberg för att nämna några. 

Man har också refererat till Barbro Westlund, Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. 

Materialet är också kopplat till Timperly och Hattie. Enligt SLS 1 är det viktigt att ha 

tydlig koppling till aktuell forskning och hur detta sedan omsätts i klassrummet. SLS 1 

menar att det inte bara handlar om resurser som behöver tillsättas. Det handlar inte om 

kvantitet utan om kvalitet. SLS 1 beskriver också olika läsmetoder. De har inte 

rekommenderat någon speciell läsmetod i rutiner för arbetet med elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling men enligt forskningen så är det viktigt att man tidigt lär sig kopplingen 

mellan bokstav och ljud. SLS 1 menar att det inte är metoden i sig som har betydelse, 

metoden får inte styra. 

Det är viktigt att lärarna har en verktygslåda att ösa ur till eleverna. Det är det 

som är yrkesprofessionalitet. Lärarna måste vara bekväma i den metod de 

använder. 

 

Om SLS 1 fick önska så skulle det fokuseras på tidiga insatser och förebyggande arbete. 

Viktigt att eleverna känner att de inte först behöver misslyckas för att få rätt 

stöd och hjälp. De skall inte förlora den akademiska självkänslan. 

 

SLS 1 vill att alla pedagoger har en hög medvetandegrad att fånga alla elever. Att 

pedagogerna ser alla stunder som språkutvecklande och att eleverna hela tiden 

“språkduschas”. SLS 1 vill också att det finns stort fokus på läsförståelse och att som 

pedagog hela tiden får med alla elever. Vidare säger SLS 1 att det är viktigt att utmana 

alla elever, även de duktiga så att de inte tappar. SLS 1 vill också göra lärmiljön 

tillgänglig för alla och att det särskilda stödet är inbyggt och inte se det som extra 

anpassningar eller särskilt stöd. 

 

SLS 2 känner sig jätteoroad över att det i kommunen i alla verksamheter på alla nivåer 

finns elever som inte har läsningen klar. SLS 2 menar att vissa mellanstadielärare och 

vissa högstadielärare inte har läs- och skrivutveckling i sin utbildning vilket enligt SLS 2 
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är ett bekymmer. Här finns ett stort utvecklingsområde. Eftersom svensklärarna går 

läslyftet så menar SLS 2 att man också skulle ha ett slags “lyft” för mellan- och 

högstadielärare hur man hanterar elever som inte kan läsa. Viktigt att veta vem som gör 

vad kring eleverna. Enligt SLS 2 behövs det synliggöras för kommunen på 

organisationsnivå hur det ser ut med lärarnas kompetens kring läsutveckling och 

läsförståelse.   

Så det är mitt uppdrag som språkutvecklare att föra fram till nämnden hur det 

ser ut på skolorna. 

 

SLS 2 funderar över hur man kan göra inom organisationen för att få läsinlärningen och 

läsutvecklingen att fungera. Ett förslag från SLS 2 sida är att flytta om folk i 

organisationen och eventuellt få upp “läsfröknar” till både mellan- och högstadiet. Just nu 

så sitter det elever i åk 5-7 som är i början av sin läsutveckling. SLS 2 framhåller läslyftet 

som en mycket bra fortbildning men beskriver samtidigt att det just nu är den enda 

fortbildningen i kommunen. Detta vill SLS 2 ändra på. 

SLS 2 menar att en framgångsfaktor i kommunen är när alla lärare och pedagoger håller 

sig till det som bestäms att man skall arbeta efter i läsplanen. Alla gör lika. 

Specialpedagogerna i kommunen har ett uppdrag och det uppdraget innebär att de skall 

handleda sina kollegor i Skolverkets bedömningsstöd för åk 1. Det finns lärare i 

kommunen som inte är utbildade och då blir detta ett stort stöd för dem. En annan 

framgångsfaktor enligt SLS 2 är att ha ordning och reda, att alla följer de riktlinjer och 

bedömningsstöd som finns så att det blir lika på skolorna. Planerna som finns i 

kommunen skall användas av alla skolor. I språk-, läs- och skrivplanen hänvisas det till 

aktuell forskning och det menar SLS 2 är viktigt. Kommunen har också ingått i läslyftet 

vilket har varit mycket bra enligt SLS 2. 

Läslyftet vilar ju jättemycket på vetenskaplig grund. Läslyftet är otroligt bra. 

Som handledare får jag tillgång till lärarna då vi kan prata om vetenskapliga 

texter. 

 

Enligt SLS 2 kan man här nå ut till lärarna och har tid att göra det. SLS 2 menar att det i 

skolans värld alltid är tidsbrist för kollegialt lärande. SLS 2 vet inte om kommunen 

kommer att fortsätta med läslyftet till hösten men hoppas verkligen att så blir fallet. Enligt 
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SLS 2 så finns det ingen fortbildning som har varit så bra som läslyftet. SLS 2 menar att 

en framgångsfaktor hade varit om mellan- och högstadielärarna hade blivit stärkta i sin 

yrkesroll med en fortbildning i läs- och skrivutveckling. SLS 2 menar som sagts innan att 

de flesta lärare på de högre stadierna inte har detta i sin utbildning och skolorna ser fler 

och fler elever som kommer högre upp i skolsystemet och som inte har sin läsning klar.  

 

Om SLS 2 fick önska så skulle alla lärare som undervisar ha en del av läs- och 

skrivinlärning i sin utbildning oavsett i vilken i vilken årskurs läraren undervisar i. Idag 

kommer det så många elever till skolan som inte kan läsa på grund av olika 

hemförhållande och bakgrund. Flertalet av elever hamnar i klasserna utan någon 

läsförmåga och när då inte lärarna har kompetensen att undervisa i läsinlärning blir det en 

jobbig skolgång för dessa elever. 

Om inte lärarna har läsinlärning i sin utbildning vore det en dröm att alla kunde 

få det genom någon form av fortbildning och jag anser att det är något som är 

akut utifrån den situationen som vi har i våra skolor idag då lärarna inte har 

förmågan att stötta eleverna i sin läsutveckling.  

 

SLS 2 menar också att det skulle vara bra att alla rektorer har en stor del av 

specialpedagogisk kompetens i sin utbildning. Detta skulle underlätta arbetet på 

skolorna då det blir en ökad förståelse för dessa elever och resursbehov. 

UL beskriver att i den nya organisationen så har de nu två utvecklingsområden jämfört 

med innan då det var många. Utvecklingsområdena följdes inte upp och utvärderades inte 

och då valde kommunen istället att fokusera på två stora utvecklingsområden; 

digitaliseringar och arbetet med kvalitetsredovisningen (den nya organisationen). 

Om vi får fram nya utvecklingsområden gör vi en femårsplan så att vi tar upp 

dem efter hand. Vi kan inte arbeta med allt samtidigt. 

 

UL lyfter läsningen som ett mycket viktigt område att arbeta med men säger samtidigt att 

läsningen inte lyfts fram mer än matematiken. UL konstaterar också att det finns en stor 

skillnad mellan killar och tjejers resultat i skolan. Detta måste kommunen arbeta med. 

Som sagt de kan konstatera det men de vet inte varför det är så. Det måste kommunen ta 

reda på.   
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UL menar att läslyftet är en framgångsfaktor inom läsutvecklingen i kommunen. 

Projektet har bara mottagits positivt. Lärarna verkar gilla formen, kollegialt 

lärande. 

 

Vidare menar UL att samarbetet med CB är en framgångsfaktor för läsutvecklingen. Här 

finns specialpedagoger och speciallärare som kan hjälpa till och stötta och utreda. 

Framgångsfaktorn blir tydlig i rapporterna från framförallt förskolan där samarbetet med 

CB och specialpedagogerna ute på förskolorna är viktiga. 

Specialpedagogerna går in och ser andra faktorer i verksamheten och sätter 

fingret på det. 

Specialpedagogerna har mycket att göra och går snart på knäna så de måste också få stöd. 

Här hoppas kommunen på att kunna skapa ett nätverk för specialpedagoger och 

speciallärare via CB där de kan få stöd. Det är då viktigt att någon annan utifrån också är 

med, inte bara från CB.  En annan framgångsfaktor är att sätta in stödet så tidigt som 

möjligt, gärna redan i förskolan. 

 

För att eleverna ska komma så långs som möjligt i sin kunskapsinhämtning så skulle UL 

vilja ha rätt resurs på rätt barn. 

Specialpedagogerna skall arbeta tajt med lärarna och ha ett gott samarbete. Det 

skall finnas tydliga handlingsplaner när det gäller extra anpassningar och 

åtgärdsprogram. Både lärarna och eleverna skall känna sig trygga. Drömläget 

är att det skall finnas hälften specialpedagoger och hälften speciallärare i 

verksamheten. Det skall finnas ett riktat stöd både till lärare och elever.   

5.3 Analys av dokumentanalys och intervjuer 

Vi har analyserat dokumentanalysen och intervjuerna efter inspiration av Malténs (2000) 

modell som vi beskrev i kapitel 3 - Teoretiska utgångspunkter. Vi har även tagit med 

Sandströms (2014) perspektiv på organisationsnivå.   
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5.3.1 Dokumentanalys 

Det kan konstateras att det finns likheter mellan kommunernas organisation kring elevers 

läsutveckling med fokus på läsförståelse men också en del skillnader. 

 När det gäller de dokumenterade läsplaner i kommunerna så är likheterna mellan 

kommun 1 och kommun 2 att de har ett övergripande synsätt på läsutveckling där de ger 

en bakgrund till varför läsning är så viktig. Båda kommunerna ger en bakgrund till språk-, 

läs- och skrivutveckling och börjar i förskolan och slutar på högstadiet. Båda 

kommunerna har förankrat sin läsplan i aktuell forskning. Kommun 3 har ingen 

dokumenterad övergripande beskrivning kring barn och elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. Den stora skillnaden mellan kommun 1 och kommun 2:s läsplaner är att 

kommun 1 inte har en gemensam detaljerad läsplan för hela kommunen utan det är upp 

till varje skola att skapa sin egen läsplan utifrån de behov och förutsättningar som råder 

på skolan. 

 

Utifrån organisationsutveckling framkommer att kommun 1 till stor del har sin förankring 

i det humanistiska perspektivet (Sandström 2014) genom att lärarna i kommunen är 

delaktiga i viktiga moment såsom att skapa innehållet i sin egen skolas läsplan utefter den 

grupp elever de har. Detta leder ofta i förlängningen till ett engagemang där lärarna 

känner ett ansvar och mer motivation kring att arbeta med läsutveckling. Kommunen har 

också små drag av det strukturella perspektivet (Sandström 2014). Detta genom att 

kommunen har vissa riktlinjer och förordningar för lärarna att förhålla sig till. Bland 

annat har kommunen i sin läsplan tydliga riktlinjer för observation och kartläggning. 

 

För kommun 2:s del så kan vi se det motsatta. Här dominerar det strukturella perspektivet 

genom att SLS 2 framhåller ordning och reda kring läsutveckling och läsförståelse och att 

alla lärare gör likadant och förhåller sig lika gentemot läsplanen. Likaså är det kommunen 

genom läsplanen som bestämmer vilken eller vilka bedömningsmaterial som skall 

användas för varje årskurs. Här ges ingen frihet för läraren att själv bestämma vilket eller 

vilka bedömningsmaterial som skall användas. I kommunen är det den gemensamma 

läsplanen för hela kommunen som lyfts fram som en styrka och här finns det detaljerat för 

hela kommunens skolor vad som skall göras och genomföras i svenska för varje årskurs.  
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Detta menar SLS 2 är en framgångsfaktor.  Kommun 2 har även drag av det humanistiska 

perspektivet genom förhållningssättet att läsplanen skall säkra elevernas läsutveckling 

genom att se varje elev och arbeta efter dennes förutsättningar. Så som Sandström (2014) 

beskriver det så finns inte perspektiven, strukturella, politiska, humanistiska och 

symboliska, renodlat utan är ofta en blandning av flera perspektiv. Sandström (2014) och 

Maltén (2000) menar att det är av vikt att kommunens lärare känner ett ansvar och ett 

engagemang för arbetet med läsutveckling och läsförståelse. Tankar för en förändring 

skall komma inifrån och inte uppifrån.     

 

Kommun 1 är den kommun som ligger närmast det som både Sandström (2014) och 

Maltén (2000) beskriver som den lärande organisationen där medarbetarnas; det vill säga 

i detta läge, pedagogisk personal har förtroende att själva ändra, utveckla och organisera 

sin verksamhet. 

 

Kommun 3 kan förstås utifrån det strukturella perspektivet eftersom de har en kortfattad 

schematisk plan för sin läsutveckling. De är som sagt inne i en stor förändringsprocess 

och har enligt UL tankar på att utveckla arbetet med läsutveckling och läsförståelse.   

 

I kommun 1:s läsplan ligger fokus på lärarna och deras undervisning. Elevernas språk-, 

läs- och skrivutveckling lyfts fram men läsplanen betonar vikten av lärarnas 

professionalitet och deras förmåga att utveckla sin undervisning. Detta lyfts också fram i 

kommun 2: s läsplan men dock inte lika tydligt.  Både kommun 1 och 2 är noga med att 

revidera sina läsplaner. Kommun 1 reviderar vid behov och kommun 2 reviderar varje år. 

 Kommun 3 är just nu inne i ett utvecklingsarbete inom sin organisation och behåller stora 

delar men kompletterar med utvecklingsområden som kommunen identifierat. Här 

kopplar vi återigen kommun 1 till det humanistiska perspektivet. Kommunen lägger på 

lärarna att revidera sin läsplan efter behov och när det behövs. Kommun 2 hamnar i detta 

fall under det strukturella perspektivet. Vilket här kännetecknas av effektivitet och 

ordning och reda. Det finns ett beslut på att läsplanen skall revideras varje år. Detta enligt 

SLS 2 för att hålla sig ajour kring senaste forskning och att ingen elev hamnar mellan 

stolarna. 
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Alla tre kommunerna lyfter fram “Nya språket lyfter” i sina läsplaner som ett bra material 

att använda när man skall arbeta med läsutveckling men också som ett 

bedömningsmaterial. De kommuner som tydligast lyfter fram “Nya språket lyfter” är 

kommun 2 och 3. Utifrån det kan vi se att kommun 2 och 3 tydligast styr sina lärare när 

och hur de skall arbeta med materialet. Detta kan inte helt ställas mot det strukturella 

perspektivet men det är en styrning av kommun 2 och 3 i den riktningen.   

 

Skolverket (2013b) rekommenderar kommunerna att anställa språk-, läs och 

skrivutvecklare som en resurs för en ökad måluppfyllelse i undervisningen. I kommun 1 

och 2 finns det språk-, läs och skrivutvecklare anställda och det är också i dessa två 

kommuner som läsplaner finns. Här är det språk-, läs och skrivutvecklarna som har fått i 

uppdrag av kommunen att upprätta planerna. Enligt Skolverket (2013b) är det viktigt att 

någon eller några har ett övergripande ansvar och implementerar det i verksamheten. 

 

Alla tre kommuner har tryckt på vikten av analys och systematisk uppföljning kring 

elevers läsutveckling och läsförståelse i sina läsplaner. Kommunerna menar att resultaten 

och analysen skall leda till en förbättring i undervisningen för eleverna och inte bara bli 

en pappersprodukt. Kommun 2 och 3 skall dessutom redovisa resultaten på olika 

screeningar på organisationsnivå.   

5.3.2 Analys av intervjuer 

 

 Kommunernas organisation kring läsutveckling med fokus på läsförståelse 

I SLS 1 och SLS 2:s kommuner har språk-, läs och skrivutvecklarna fått i uppdrag av 

huvudman att upprätta en läsplan tillsammans med andra som besitter kompetens inom 

området. Så är inte fallet i UL:s kommun. Här lyfter man just nu läsutvecklingen i 

kommunen men de är inne i en utvecklingsprocess och har inte dokumenterat hur detta 

skall gå till ännu. Både SLS 1 och SLS 2 beskriver bakgrunden till varför kommunerna 

har en läsplan och hur den har kommit till. Det skiljer sig i bakgrunden till varför 

kommunen har gett i uppdrag till SLS 1 och SLS 2 att upprätta en läsplan. SLS 1 

beskriver att kommunen under en tid innan läsplanen kom till haft svårigheter att fånga 

upp elever som är i lässvårigheter och därmed “upptäckt” dem sent i sin utbildning. 
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Därför ville kommun se över hur man kunde förbättra detta och förebygga att eleverna 

misslyckas innan de får stöd. I SLS 2:s fall så kom läsplanen till för att alla pedagoger i 

kommunen skulle kunna säkerställa att alla elever fick en rättvis läsutveckling och att 

ingen elev skulle falla mellan stolarna. Här ser vi återigen hur kommunerna har olika syn 

på varför läsplaner upprättas och för vem. Vi kan återigen koppla kommun 1 till det 

humanistiska perspektivet genom att kommunen ville ha en förändring och gav det i 

uppdrag till lärare att inventera och påbörja den förändring som de ansåg nödvändig för 

att utveckla elevers läsutveckling . Kommun 2 kopplas till det strukturella perspektivet 

eftersom läsplanen i första hand upprättats för lärarna så att de kan säkerställa alla elevers 

läsutveckling och att läsplanen genom detta blir en form av hur lärarna skall mäta 

elevernas läsutveckling.   

 

I SLS 1:s kommun har man valt att inte har något övergripande screeningprogram för att 

säkerställa elevernas läsutveckling utan det är upp till varje skola vilket 

kartläggningsmaterial man vill använda men kommunen rekommenderar “Nya språket 

lyfter” eftersom det följer den läroplanen. I SLS 2:s kommun har man däremot valt att 

skriva fram olika kartläggningsmaterial som skall användas i olika årskurser. Dock har 

SLS 2:s kommun också rekommenderat “Nya språket lyfter”, likaså har UL:s kommun 

gjort.  

 

SLS 1 menar att kommunen inte rekommenderar någon speciell läsmetod utan det viktiga 

är att lärarna är bekväma och har kunskaperna om de metoder de använder. SLS 2 menar 

att det är viktigt att metoder som fokuserar på den fonologiska medvetenheten används av 

lärarna för att elevernas läsutveckling skall bli så bra som möjligt. Både Lundberg (2010), 

Wengelin och Nilholm (2013) och Alatalo (2011) menar att det inte spelar så stor roll 

vilka läsmetoder som används bara lärarna är bekväma och har kunskap om dem. Det 

finns både för- och nackdelar med alla läsmetoder men de menar att den tidiga 

undervisningen kring läsutveckling bör innehålla någon form av undervisning kring 

fonologisk medvetenhet. 

 

I UL:s kommun har fokus under året varit på att rektorerna tillsammans med sin personal 

skickar in rapporter till förvaltningen. Där trycker UL på att analysen är mycket viktig. 
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Det skall inte bara göras utan det skall analyseras och leda till en utveckling både hos 

lärare och hos elever. I UL:s kommun är det som sagts innan inte enbart fokus på elevers 

läsutveckling utan det är övergripande för olika utvecklingsområden inom hela 

skolorganisationen. UL:s kommun beskriver att de vill lägga fokus på analys och 

utveckling och det stämmer överens med det humanistiska perspektivet. Lärarna är 

delaktiga genom hela förändringsprocessen och har ett ansvar för att en förändring sker. 

 

 Stödfunktioner på central nivå 

Alla tre kommunerna har en form av centralt stöd dit kommunens skolor kan vända sig 

men det centrala stöder ser olika ut i kommunerna. Detta innebär att kommunerna har det 

stöd som enligt lag skall finnas i en kommun men de har valt att organisera det på olika 

sätt. Höög (2016) beskriver om elevhälsan på kommunal nivå som att det är svårt att hitta 

en struktur som är gemensam för elevhälsan på nationell nivå i Sverige. De flesta 

kommuner har en central elevhälsa och sedan har varje skola en lokal elevhälsa men 

Höög menar att det strukturmässigt ser väldigt olika ut från kommun till kommun. Alla 

tre kommunerna håller stödet på central nivå högt eftersom där finns många olika 

professioner som samarbetar och menar att det är ett bra stöd för kommunens skolor. 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

Alla tre kommunerna framhåller att det finns mer att göra kring elevers läsutveckling med 

fokus på läsförståelse. De menar att man inte får slå sig till ro utan hela tiden hålla sig 

uppdaterad kring aktuell forskning och vad det finns för fortbildning för personalen. Alla 

tre kommunerna anser att läslyftet har varit en mycket bra fortbildning genom kollegialt 

lärande. SLS 1 menar att alternativa verktyg är ett område som bör utvecklas och bli ett 

inkluderande arbetsredskap för alla elever. Även överlämningar mellan stadier är ett 

område som bör utvecklas. SLS 1 trycker också på att tidiga insatser och förebyggande 

arbete skall prioriteras. SLS 2 har som det största området att utveckla att alla lärare skall 

ha kunskap om läsutveckling och läsförståelse. SLS 2 ser att det finns en brist hos mellan- 

och högstadielärare och vill då att dessa lärare skall få möjligheten att komplettera sin 

utbildning inom läsutvecklingsområdet. UL menar att det viktigaste att utveckla i den nya 

organisationen är att analysera och utvärdera de resultat som man får in kring elevernas 

läsutveckling. Här menar UL att rektorerna och personalen måste bli bättre på detta för att 
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säkerställa elevernas läsutveckling. SLS 1 lyfter väldigt tydligt att språket nu i kommunen 

har fått en framträdande roll och det syns att det finns en annan medvetenhet hos lärarna 

när det gäller läsutveckling med fokus på läsförståelsen hos elever. Detta kan bero på att 

läsplanen har implementerats hos lärarna och en tydlighet kring att all aktivitet i skolan 

skall vara språkutvecklande. Språket och läsutvecklingen genomsyras i alla ämnen på ett 

tydligare sätt nu enligt SLS 1 och det är en framgångsfaktor. Utifrån 

organisationsutsvecklingsteorin så ser vi många drag av det humanistiska perspektivet 

och den lärande organisationen här. Kommunen litar och lägger ansvaret på respektive 

skola med sina lärare att göra den bästa språkutvecklande lärmiljön för sina elever. En 

annan framgångsfaktor enligt SLS 1 är att lärarna har olika läsmetoder för olika elever att 

använda sig av och att lärarna känner sig trygga i dem. SLS 2 menar att en 

framgångsfaktor är att alla lärare håller sig till det som är bestämt i läsplanen och håller 

sig till det. Det blir då en likvärdighet för eleverna. SLS 2 lyfter också kollegialt lärande 

som en framgångsfaktor. UL lyfter det centrala stödet som den största framgångsfaktorn 

kring elevers läsutveckling. Här kan skolans personal få hjälp och stöd. 

 

SLS 1 lyfter tidiga insatser som en önskan och ett förebyggande arbete med tillgängliga 

lärmiljöer för alla elever och anser att det är en styrka att alla lärare har en hög 

medvetandegrad att fånga upp alla elever tidigt. SLS 2 vill att alla lärare har läsinlärning i 

sin utbildning för att möta dem där de befinner sig i sin läsutveckling och läsförståelse. 

Vidare vill SLS 2 att alla rektorer skall ha specialpedagogisk kompetens. UL menar att 

det viktiga är att rätt stöd sätts in på rätt elev för att elevens kunskapsinhämtning skall bli 

så bra som möjligt. 
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt lyfts studiens syfte och frågeställningar upp till diskussion utifrån den 

litteratur och tidigare forskning som vi behandlat. Vi kommer här att diskutera studiens 

resultat och metod. 

6.1 Resultatdiskussion 

Vi anser att vi har kommit fram till ett resultat där vi kan dra slutsatser och diskutera dess 

innebörd utifrån litteraturen och den tidigare forskning som vi behandlat. Vi anser också 

att vi till övervägande del har uppnått studiens syfte och fått svar på de frågeställningar 

som vi utgått ifrån. 

6.1.1 Kommunens organisation kring läsutveckling med fokus läsförståelse 

När vi nu analyserat kommunernas läsplaner och kommunens organisation kring 

läsutveckling med fokus läsförståelse har vi kommit fram till att det inom vissa områden 

ser olika ut. Det finns som skrivits innan, inget nationellt beslut på att kommuner skall 

upprätta en läsplan och ha en viss organisation kring läsutveckling och det kan därför 

vara en anledning till att det skiljer sig inom läsutvecklingsområdet. 

 

Vi kan konstatera att kommunerna lägger ner resurser på att upprätta en som de anser 

fungerande organisation kring läsutveckling och detta läggs på så kallade språk-, läs- och 

skrivutvecklare. Utifrån organisationsutvecklingsteorin och det strukturella och 

humanistiska perspektivet så menar vi att kommun 1 i detta fall har bäst förutsättningar 

att lyckas i sitt utvecklingsarbete kring elevers läsutveckling och läsförståelse. Kommun 1 

involverar sina lärare i hela processen kring läsutveckling och det menar Sandström 

(2014) och Maltén (2000) är viktigt för att en utveckling skall ske. Utvecklingsarbetet 

måste enligt Sandström (2014) och Maltén (2000) komma inifrån och inte uppifrån för att 

det riktigt skall engagera lärarna och att de skall känna ett ansvar. Kommun 2 och 3 har 

mer en centralt styrd organisation kring elevers läsutveckling. Enligt 

organisationsutvecklingsteorin såsom Sandström (2014) och Maltén (2000) beskriver det 

så är det inte att föredra inom skolan, att ett utvecklingsområde bestäms uppifrån när det 

skall belysas och förbättras.  
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Skolverket (2013b) menar att det är viktigt att det finns en eller flera personer som har 

uppdraget att övergripande genomföra och analysera den läsutveckling som bedrivs i 

kommunerna. Det är viktigt att uppdraget är långsiktigt och att det ges tid att arbeta med 

det. Minten (2017), Norrstam och Alfredsson (2017) lyfter ett tydligt och strukturerat 

utvecklingsarbete som en viktig del i kommunen och skolans arbete med en framgångsrik 

läsutveckling och läsförståelse och att detta i förlängningen ger goda resultat. Enligt 

Hattie (2012) och Skolverket (2013b) är det att föredra att en språk-, läs- och 

skrivutvecklare i sitt uppdrag planerar, driver och utvärderar olika 

skolutvecklingsprocesser för att förbättra och stabilisera elevernas resultat i alla ämnen.  

 

Vi menar likt Hattie (2012) och Skolverket (2013b) att det är framgångsfaktor att ge en 

eller några personer i uppdrag att på organisationsnivå utveckla en plan för elever 

läsutveckling . Vi kan framhålla att vi ser att i de kommuner där man har anställt en eller 

flera språk-, läs- och skrivutvecklare i organisationen så har dessa en tydligare struktur 

kring arbetet med elevers läsutveckling. Det visar sig genom att det finns tydliga ramar 

och något att förhålla sig till för kommunen och lärarna. Det är viktigt enligt 

organisationsutvecklingsteorin att de personer som arbetar övergripande också har 

kunskap om hur organisationen fungerar och vet hur kommunen vill arbeta kring elever 

läsutveckling. Vi ser även att kommunerna arbetar kontinuerligt med revidering och 

förnyelse av läsplaner och organisationen kring läsutveckling. 

 

Alla tre kommuner framhåller “Nya språket lyfter” som ett bedömningsmaterial som de 

använder eftersom den följer läroplanen. Sedan när det gäller annat bedömningsmaterial 

så skiljer det sig åt mellan kommunerna. En kommun har valt att skriva fram olika 

screeningmaterial för varje årskurs medan två av kommunerna valt att lägga vikten vid 

nationella prov i åk 3,6 och 9. En kommun har helt valt att lägga ansvaret när det gäller 

bedömningsmaterial på varje skola efter deras förutsättningar och behov. Våra tankar 

kring hur kommunerna gör bedömningar kring elevers läsutveckling med fokus på 

läsförståelse är: Kommer detta eleverna till godo eller är det för lärarna skull? Analyseras 

bedömningsmaterialet på individnivå eller lyfts det till grupp- och organisationsnivå? Här 

har vi inte kunnat se hur detta fungerar. Våra respondenter talar om att analysen är viktig 

och att det skall leda till en utveckling både för eleven men också för lärarnas 
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undervisning. Vi hoppas och tror att det fungerar så i kommunerna. Vi anser likt Wedin 

(2010) att det är av yttersta vikt att kommunerna förhåller sig kritiska till de 

bedömningsmaterial som de använder. Det är viktigt att lärarna vet syftet med en 

läsbedömning och inte bara gör den för sakens skull. Här vill vi höja ett varningens finger 

så att läsbedömningarna inte bara mäter vad eleven inte kan utan eleven skall också kunna 

se sin egen läsutveckling. Carlström (2010) lyfter detta med att lärare måste veta syftet 

med varför en läsbedömning görs innan de påbörjar den som ytterst viktigt. Lärarna måste 

ha kunskap kring de bedömningsmaterial som används och veta vad som mäts och vad 

som bedöms. Om inte så blir det svårt för lärarna att analysera läsbedömningen och få ut 

vilka svårigheter som eleven är i. Risken finns att det bara blir en pappersprodukt som 

inte leder till någon utveckling för eleven. I resultatet framträder bilden att kommunerna 

ser olika på varför läsplaner skall finnas och varför ramar kring läsutveckling skall 

upprättas.  

 

Slutsatserna att dra är att kommunen på organisationsnivå lyfter läsutveckling med fokus 

på läsförståelse som ett mycket viktigt område. Kommunerna har lärare med 

spetskompetens inom området som har ett övergripande ansvar att läsplaner förankras i 

verksamheten och att alla lärare är insatta och införstådda med vad läsplaner innebär. 

Kommunerna satsar resurser såsom språk-, läs- och skrivutvecklare för att öka elevernas 

måluppfyllelse inte bara i ämnet svenska utan i alla ämnen eftersom de ser att 

läsutveckling är grundläggande färdigheter för att lyckas i skolan. 

6.1.2 Stödfunktioner på central nivå 

I de tre kommunerna finns det stödfunktioner på central nivå men organisationen kring 

detta ser olika ut. Här kan vi konstatera likt Höög (2016) att det inte finns någon generell 

struktur på nationell nivå utan det är upp till varje kommun hur de vill organisera dessa 

stödfunktioner. Alla tre kommuner lyfter fram den centrala elevhälsan som en viktig 

funktion i samarbetet med skolornas lokala elevhälsa för att nå en så god måluppfyllelse i 

läsutveckling och läsförståelse som möjligt. 

 

Grahm (2014) betonar att det är viktigt med en genomlysning av den centrala elevhälsan 

på olika nivåer, det vill säga på organisations-, individ- och gruppnivå. Med en 
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genomlysning menas att hela organisationen kring elevhälsan hamnar under lupp och 

kommunen tittar på hur olika resurser fördelas för att få ut maximal effekt. Detta menar vi 

också är av vikt för att utnyttja de resurser som finns på bästa sätt för att tillgodose 

elevens behov för att utveckla sin läsning. Som skrivits innan så ser organisationen kring 

stödfunktioner olika ut i de tre kommuner som ingår i vår studie men det betyder inte att 

elever inte får stöd utan kommunerna har rutiner för att säkerställa detta. Om sedan rätt 

elev får rätt stöd det kan vi inte avgöra. Slutsatsen utifrån studien är att alla kommuner 

anser att centrala stödfunktioner har en viktig roll för elevernas måluppfyllelse i 

läsutveckling med fokus på läsförståelse och är ett stöd för skolor, lärare och elever i 

läsutvecklingen.   

6.1.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

SLS 1 anser att ett utvecklingsområde är att arbeta än mer förebyggande så att elever inte 

behöver misslyckas innan de får rätt stöd. Enligt SLS 1 kan det vara att utveckla 

användandet av alternativa verktyg. Likt Carlström (2010) och Druid Glentow (2006) 

menar vi att det är viktigt att skolan arbetar förebyggande så att elever inte behöver 

hamna i lässvårigheter innan rätt stöd sätt in. Detta för att eleverna inte skall tappa 

motivationen och självkänslan som är viktigt för att lyckas och känna ett sammanhang sin 

läsutveckling. SLS1 lyfter även överlämningar mellan stadier som ett utvecklingsområde 

och att nästa stadium tar vid på bästa sätt. Detta menar också vi, att det är värdefullt att 

utgå från elevernas förkunskaper och bygga vidare på det som de redan kan. Eleverna kan 

ju inte komma som blanka blad utan har olika erfarenheter med sig och det bör skolan bli 

bättre på att tillvara både för att utmana och stödja eleverna i sin läsutveckling som leder 

till läsförståelse         

 

SLS 1 och UL menar att det är viktigt att hålla vid det utvecklingsområde som man 

bestämt sig för att arbeta med för att det ska bli en kontinuitet så att utvecklingsområdet 

kan utvärderas och analyseras. Enligt Maltén (2000) är det viktigt att skolorna själva får 

utarbeta vilka utvecklingsområden som de behöver arbeta med. Detta menar Malten 

(2000) är en framgångsfaktor för att skolan skall uppnå en utveckling i sin organisation. 

Enligt Maltén (2000) är det viktigt med engagerade lärare som känner ett ansvar och det 

får kommunen om de låter lärarna vara med och påverka vilka områden inom skolan som 
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behöver utvecklas. Då har de själva varit med och tagit fram utvecklingsområden och då 

förhoppningsvis så brinner lärarna lite extra för detta. 

 

SLS 2 anser att ett utvecklingsområde är att stärka alla lärare i deras kompetens kring 

läsutveckling och läsförståelse. Likt Westlund (2013) anser vi att det är alla lärares ansvar 

att i sin undervisning arbeta med läsutveckling och läsförståelse eftersom det är en 

förmåga som krävs för att kunna uppnå alla kunskapskrav i den svenska grundskolan. Vi 

kan se att detta är ett problem eftersom en del elever inte har automatiserat sin läsning när 

det avslutar sin tid på mellanstadiet för att ta klivet upp till högstadiet. I likhet med SLS 2 

är vi av den uppfattningen att det bör ingå någon form av utbildning kring läsutveckling 

och läsförståelse i grundutbildningen till lärare oavsett vilken inriktning man har. Detta 

eftersom läsning och läsförståelse har en så central roll i hela skolsystemet. Kommunerna 

satsar på språk-, läs- och skrivutvecklare och fortbildning för språklärare, kring elevers 

läsutveckling med fokus på läsförståelse. Kommunerna anser att det är viktigt för 

elevernas hela utbildning och i alla skolans ämnen och då hade det varit att föredra att alla 

lärare ingick i fortbildningen kring elevens läsutveckling med fokus på läsförståelse.   

      

SLS 1 anser att läsutveckling med fokus på läsförståelse har fått en mer central roll än 

tidigare och detta har fört upp ämnet på dagordningen så att lärare och elever i alla 

skolämnen har gjort det mer synligt i undervisningen. SLS 1 anser att en framgångsfaktor 

är att läsplanen är förankrad i aktuell forskning för att göra lärarna medvetna om vikten 

att läsutveckling vilar på vetenskaplig grund. SLS 1 betonar också att det är viktigt att 

lärarna har utbildning i läsutveckling och att de behärskar olika metoder för att undervisa 

kring detsamma. SLS 1 menar likt Melin (2009) att det inte spelar så stor roll vilken 

läsmetod som används bara lärarna har kunskap om varför de använder just den metoden. 

SLS 1 menar att det är viktigt att lärarna kan växla mellan olika läsmetoder beroende på 

vilken elev de undervisar. Detta menar vi också är viktigt och det visar på att man som 

lärare inte är fast i en metod utan har en verktygslåda att ösa ur. Här anser vi att 

yrkesprofessionaliteten kommer in. Likt Alatalo (2011) anser vi att det är lärarens ansvar 

att kunna utforma sin undervisning efter den elevgrupp de har och kunna göra 

individuella lösningar så att eleverna kan lära in på olika sätt men också redovisa sina 

kunskaper genom olika sätt och metoder. 
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Likt Asp-Onsjö (2008) och Grahm (2014) menar vi att lärmiljöer som är tillgängliga för 

alla elever är av stor betydelse för elevernas självkänsla och deras resultat i skolan. 

Skolverket (2016) trycker också på att skolan skall var tillgänglig för alla och då är en 

framgångsfaktor att arbeta med skolans lärmiljöer så att de möter elevernas behov. 

 

SLS 2 anser att en framgångsfaktor kring elevernas läsutveckling är att det finns en 

läsplan och att alla lärare följer den och håller sig till det som är bestämt där. Det gäller 

också för bedömningsstödet som kommun 2 har. Alla lärare följer den plan som finns så 

att ingen elev hamnar mellan stolarna. Enligt Sandström (2014) och Maltén (2000) att det 

är en framgångsfaktor när lärarna involveras i hela processen kring elevers läsutveckling. 

I kommun 2 och 3 är inte lärarna involverade på det sätt som enligt 

organisationsutvecklingsteorin är en framgångsfaktor för utveckling. SLS 2 anser likt UL 

att läslyftet som Skolverket ordnar är en framgångsfaktor. Här får kommunen tid för att 

kollegialt arbeta med läsutveckling. SLS 2 menar att alla lärare borde utbildas i 

läsutveckling med fokus på läsförståelse och här får en del lärare del av detta men långt 

ifrån alla. Därför kunde det vara bra om läslyftet även kom lärare tillgodo som inte har 

svenska i sin grundutbildning. Eftersom läsning och läsförståelse är en så central förmåga 

så borde alla lärare ha utbildning och kunskap om detta. UL betonar samarbetet med 

kommunens centrala stödenhet som en framgångsfaktor för elevernas läsutveckling. Vi 

anser också likt Grahm (2014) och Bruce (2010) att olika professioner skall samarbeta 

och att den centrala stöd-enheten har en central roll för elevers läsutveckling med fokus 

på läsförståelse. Det finns oftast specialpedagoger och speciallärare på skolorna men de 

kan ibland behöva hjälp och stöd kring elever och då är det bra att de kan vända sig till 

andra specialpedagoger och speciallärare men också till logopeder och skolpsykologer för 

handledning och diskussioner. Bruce (2010) betonar att det är viktigt att olika 

professioner samarbetar för elevens bästa. Det anser även vi vara en framgångsfaktor då 

man ökar möjligheterna att se hela eleven för att hjälpa och stötta, inte bara med 

punktinsatser utan också på djupet. 

 

SLS 1, SLS 2 och UL har framtidsvisioner om hur de vill att läsutvecklingen med fokus 

på läsförståelsen skall fungera. SLS 1 och SLS 2 binder ihop de framgångsfaktorer som 
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de ser i den egna organisationen kring läsutveckling med fokus på läsförståelse med hur 

de vill att det skall fungera om de fritt får önska. SLS 1 lyfter återigen tidiga och 

förebyggande insatser som en önskan men också goda lärmiljöer där det särskilda stödet 

är inbyggt i den ordinarie undervisningen. Detta är i enlighet med vad Skolverket (2016), 

Asp-Onsjö (2008) och Grahm (2014) förordar. Tidiga insatser och förebyggande arbete är 

viktigt för att eleven inte först skall behöva misslyckas och tappa självkänslan innan 

stödet sätts in. Här är den stora utmaningen för kommunerna. Hur skall detta 

förebyggande arbete se ut och hur arbetar man kring tidiga insatser så att resurserna 

används på ett maximalt sätt? Skolverket (2013a), Minten (2017) och Norrestam och 

Alfredsson (2017) trycker på att utvecklingsarbetet i skolorna är en mycket viktig del för 

att nå goda resultat för alla elever. Det är något som skolorna måste arbeta med 

kontinuerligt och det är viktigt att arbetet planeras, genomförs, följs upp och analyseras. 

Detta kan ses som ett utvecklingsområde. 

 

Vi är övertygade om att Sverige kan skapa världens bästa skola med de bästa 

förutsättningarna för eleverna men det krävs idogt arbete från alla som arbetar inom den 

pedagogiska sektorn. Det krävs ett helhetsgrepp kring skolan från olika professioner för 

att skapa de bästa förutsättningarna. Bruce (2010) är inne på samma spår.  

 

SLS 1 lyfter också vikten av att utmana de elever som kommit långt i sin 

kunskapsinhämtning. De eleverna får inte glömmas bort. Hattie (2012) lyfter också dessa 

elever och menar att det är viktigt att ge dem nya utmaningar så att de hela tiden utmanas 

och utvecklas. Många gånger ligger fokus på de elever som är i svårigheter när det gäller 

läsutveckling och läsförståelse men de elever som kommit långt här “glöms” bort. De får 

nästan liksom sköta sig själva. Detta är också en utmaning för kommunerna att ta tag i. 

 

SLS 2 önskar att alla lärare har, oavsett vilket stadie de undervisar på, utbildning kring 

läsutveckling och vidare önskar SLS 2 att alla rektorer hade specialpedagogisk 

kompetens. Vi anser likt SLS 2 att det hade varit önskvärt om alla lärare hade utbildning i 

läsutveckling eftersom det genomsyrar hela utbildningssystemet och alla skolans ämnen 

men också vilka förutsättningar vi har att fungera i ett demokratiskt samhälle. 
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Slutsatser som vi kan dra utifrån studien är att det finns utvecklingsområden som 

kommunerna vill utveckla och förbättra. Ett förslag som ges i resultatet är fortbildning för 

pedagogerna för att säkerställa elevernas läsutveckling.   

 

Framgångsfaktorerna ligger i att lärare men också elever har blivit mer medvetna om 

språket och läsningens roll för att lyckas i skolans alla ämnen. Kommunerna har lyft 

läsningen som en viktig förmåga och strukturerat arbetat för att synliggöra detta och öka 

kunskapen. Två av kommunerna har förankrat sin läsplan i aktuell forskning vilket gör att 

lärarna arbetar efter det som enligt forskningen anses vara framgångsfaktorer. Att lära av 

varandra och dela med sig av sin erfarenhet kring läsutveckling med fokus på 

läsförståelse är en framgångsfaktor. En annan är att olika professioner inom skolan 

samarbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för eleven att lyckas i skolan.  För att 

eleverna skall nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, så är tidiga insatser och 

förebyggande arbete en viktig faktor. Likaså att olika professioner inom skolan 

samarbetar för att skapa en helhetsbild kring eleven så att skolan kan ge eleven rätt stöd 

och hjälp. Vidare är lärarnas utbildning kring läsutveckling viktig för att ge eleverna de 

bästa förutsättningarna genom hela skolsystemet.     

6.2 Metoddiskussion 

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad som skall besvaras i studien utifrån dess 

syfte och frågeställningar. Genom vårt metodval med intervjuer och dokumentanalys har 

vi fått fördjupad kunskap om vad som kan ses som framgångsfaktorer inom läsutveckling 

på organisationsnivå. Vi anser att vi har fått svar på studiens syfte och frågeställningar.    

 

Inom hermeneutistiska ansatsen har vi enligt Bjereld och Demker och Hinnfors (2009) 

och Ödman och Gustavsson (2004) tolkat våra intervjuer och dokument och genom det 

kommit fram till en slutsats i studien. Studies kvalitativa ansats bestod av tre intervjuer 

och tre analyser av läsplaner och vi har avgränsat oss på en organisatorisk nivå. 

Användandet av semistrukturerade forskningsintervjuer har besvarat studiens syfte och 

frågeställningar i hur de tre kommunerna organiserar arbetet kring läsplaner och vad som 

ses som framgångsfaktorer för elevernas läsutveckling utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. Den i förväg utarbetade frågeguiden gav oss ett fungerande stöd vid 
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intervjutillfällena. Vi anser att vi har fått ny fördjupad kunskap och har fått ett 

innehållsrikt material att arbeta med till vår studie. Våra respondenter uppskattade vår 

frågeguide som vi skickade via mejl i god tid i förväg innan vi träffades så att de kunde 

förbereda sig väl och fick möjlighet att reflektera kring frågorna och bilda sig en 

uppfattning om vad vår studie hade för syfte. Semistrukturerade intervjuer som vi 

använde oss av i vår studie gav oss en lärdom av att det som Bell (2006) menar är 

tidskrävande med transkribering av datamaterialet trots att våra ljudinspelningar var av 

god kvalitét.  Arbetet gav oss nya tankar som vi inte hade möjlighet att reflektera över 

under själva intervjutillfällena därför hade vi nytta av våra ljudinspelningar. I valet av 

intervjuer och dokumentanalys som metod har gett oss möjligheter att få en större inblick 

i hur de tre kommunerna arbetar med läsplaner på en organisatorisk nivå. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att dokumentanalys är att föredra när det skall göras en 

jämförelse mellan som i det här fallet kommunernas läsplaner där vi kunde tolka mönster, 

likheter samt olikheter. Vi anser att detta var en bra metod i vår studie för vårt syfte.   

 

Det vi kritiskt förhåller oss till är att vår studie blev begränsad. På grund av den 

begränsade tiden fanns det inte utrymme till att göra fler intervjuer och granskningar av 

läsplaner vilket hade varit att föredra. Ytterligare en kritisk aspekt kan vara urvalet av 

respondenter då vår studie blev lite skev när två av respondenterna var Språk-, läs, och 

skrivutvecklare och den tredje var skolutvecklingsledare. Skevheten hamnade i att det var 

två brett skilda professioner som hade olika ansvarsområden i skolorganisationen och 

hade olika erfarenheter i arbetet med läsplaner. Skolutvecklingsledaren hade ingen 

tidigare erfarenheter av just läsplaner och de två språk-, läs- och skrivutvecklarna var väl 

insatta i respektive kommuns läsplan. Om tid hade funnits hade vi valt att intervjua tre 

skolutvecklingsledare och tre språk-, läs- och skrivutvecklare för att få en större bredd i 

vår studie. 

6.3 Specialpedagogiska implikationer  

Läsutveckling med fokus på läsförståelse utifrån ett organisatoriskt perspektiv har varit 

ett mycket intressant område att utforska. Vi som speciallärare ska verka på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Då är det viktigt att vi har kunskap inom dessa tre områden. 

Det som vi tar med oss från detta arbeta är vikten av att läsutveckling med fokus på 
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läsförståelse börjar på organisationsnivå i skolan. Det är organisationen som ska sätta sina 

rutiner för hur skolan ska arbeta kring läsutveckling så att eleverna lyckas så långt som 

möjligt efter sina förutsättningar. Vi som speciallärare kan bli spindeln i nätet i detta 

arbete. Vi kan vara den som kommunicerar “uppåt” i organisationen och implementerar 

arbetet ute på skolorna. Vi kan se att det är ett gediget arbete på organisationsnivå som 

görs eller ska göras kring läsutveckling ute i kommunerna och det är då viktigt att 

involvera de som har kunskap kring området och brinner för att utveckla individ-, grupp- 

och organisationsnivå.  

6.4 Fortsatt forskning 

Studien har varit mycket intressant att göra och vi ser att det inte finns så mycket 

forskning kring just hur kommunen som organisation organiserar sin läsutveckling med 

fokus på läsförståelse genom dokumenterade planer. Det finns mycket forskning bland 

annat kring systematiskt kvalitetsarbete i skolan men inte så mycket just specifikt för 

organisationen kring läsning. Många kommuner har en dokumenterad så kallad språk-, 

läs- och skrivplan fast det inte står i skollagen eller läroplanen att det är obligatoriskt. Här 

menar vi att det hade varit intressant att göra en mer fördjupad studie. Titta på och 

analysera de språk-, läs- och skrivplaner som finns i kommunerna och leta efter 

framgångsfaktorer för hur kommunen kan organisera sin läsutveckling med fokus på 

läsförståelse så att eleverna når upp till de kunskapskrav som finns i ämnet svenska men 

också i resterande ämnen eftersom läsförståelse är en viktig del även där. Tjernberg 

(2013) har i sin studie tittat på framgångsfaktorer inom läsutveckling men det är mest på 

lärarnivå så som på en undervisningsnivå och studien är genomförd “endast” på en skola. 

Förslag till fortsatt forskning är att en större studie kring kommuners språk-, läs- och 

skrivplaner genomförs, där fokus hade varit på vilka framgångsfaktorer man ser.   
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7. SAMMANFATTNING 

 

Läsning är en central och vardaglig aktivitet i dagens samhälle. I skolans samtliga ämnen 

behöver elever på ett eller annat sätt kunna tillgodogöra sig olika texter som fyller olika 

funktioner. Det kan vara skönlitterära texter, faktatexter, information, instruktioner med 

mera. Skolan har ett uppdrag att ge alla elever det stöd de behöver för att nå 

kunskapskraven i den svenska skolan. Vi har i denna studie försökt få fram de 

framgångsfaktorer som kommunerna anser att de ger sina elever när det gäller 

läsutveckling med fokus på läsförståelse. Vi har analyserat tre kommuners språk-, läs- 

och skrivplaner och funnit likheter, skillnader och framgångsfaktorer. Vi har intervjuat 

två språk-, läs- och skrivutvecklare samt en utvecklingsledare för att få deras syn på 

kommunens organisation kring elevers läsutveckling. Resultatet visar på skillnader i hur 

kommunerna organiserar arbetet med läsutveckling från central kommunnivå. Vi kan se 

olika förhållningssätt i hur kommunerna ser på läsutveckling och detta har vi analyserat 

genom inspiration av organisationsutvecklingsteorin. Utifrån den litteratur, tidigare 

forskning, dokumentanalys, intervjuer och teorier om organisationsutveckling som vi 

tagit del av har vi kommit fram till ett antal framgångsfaktorer på organisationsnivå kring 

elevers läsutveckling.  Två av kommunerna har så kallade språk-, läs- och skrivplaner. Vi 

kan se utifrån litteratur, forskning och teorier om organisationsteori att det gör skillnad 

om dessa planer finns nedskrivna som dokument, då blir de synliga och det finns ett 

dokument att “luta” sig mot. Det blir synligt för elever, lärare och föräldrar. Att 

kommunerna engagerar lärare i processen kring uppförande av språk-, läs- och 

skrivplaner är också en framgångsfaktor. Detta stöds av organisationsutvecklingsteorin 

där det menas att det är viktigt att involvera de som arbetar kring eleverna i processen och 

ge dem ett ansvar. Det är lärarna som känner eleverna bäst och vet vad som fungerar i 

gruppen. Att framtagandet och upprättandet av språk-, läs- och skrivplaner bygger på 

vetenskaplig grund är en framgångsfaktor. I skollagen (2010:800) står det att 

undervisningen skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En annan 

framgångsfaktor som kommit fram under studien är Skolverkets “Läslyft”. Här finns tid 

för kollegialt lärande och reflektion. Att det är viktigt att se hela barnet utifrån olika 

professioner är också en framgångsfaktor. En önskan som kan bli en framgångsfaktor för 
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elevers läsutveckling i framtiden är att ALLA lärare har någon form av utbildning kring 

elevers läsutveckling. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Sektionen för lärande och miljö 

Speciallärarprogrammet specialisering 

- Språk-, skriv och läsutveckling 

- Matematikutveckling 

- Utvecklingsstörning 

 

 

 

Vill du/ni vara med i en undersökning kring framgångsfaktorerna när 

det gäller elevers läsutveckling med fokus på läsförståelse? 

 

Vi, Åsa Monfors och Linda Holmgren Karlsson, är två grundskollärare som nu går sista 

terminen på speciallärarprogrammet på Kristianstad Högskola med inriktning språk-, 

skriv- och läsutveckling. Studien är ett examensarbete inom speciallärarprogrammet på 

avancerad nivå. 

Vi är tacksamma för hjälp med att öka kunskapen och förståelsen för hur kommuner 

organiserar sin verksamhet inom läsutveckling och utveckling av läsförståelse. Vi vill 

lyfta fram de framgångsfaktorer som spelar roll för läsutveckling och utveckling av 

läsförståelse. Vi är intresserade av att öka kunskapen om hur organisationen i din 

kommun arbetar kring läsplaner, fortbildning och kompetens, resurser mm som en 

framgångsfaktor och är därför tacksamma för din/er hjälp med att öka kunskapen och 

förståelsen kring detta. 

Läsutveckling och utveckling av läsförståelse är två centrala funktioner för att lyckas i 

alla skolans ämnen men också centralt för oss som medborgare i samhället. 

Vi vill träffa dig/er personligen för en intervju kring ovannämnda syfte. Innan intervjun 

skickar vi gärna ut våra frågor så att du/ni har möjlighet att förbereda er. 

http://www.hkr.se/


 

 

Vi vill också gärna ta del av de eventuella läsplaner/dokument som din/er kommun har 

kring elevers läsutveckling och utveckling av läsförståelse. 

Vi följer nog Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som anges för all forskning. 

Det innebär att arbetet är avidentifierat och medverkan bygger på frivillighet. 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Åsa och Linda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

 Intervjufrågor 

 

 

1) Hur har kommunen organiserat sina riktlinjer/planer för elevernas 

läsutveckling och utveckling av läsförståelse? 

 

2) Vad finns det för bakomliggande faktorer till varför riktlinjerna/planerna är 

organiserade just så? 

 

3) Hur ser organisationen ut för att detta arbete med riktlinjerna/planerna ska 

kunna genomföras? 

 

4) Vilka framgångsfaktorer ser kommunen i sina riktlinjer/planer kring elevers 

läsutveckling och utveckling av läsförståelse? 

 

5) Beskriv varför det är en framgångsfaktor? 

 

6) I styrdokumenten står det att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. 

Vilken forskning kring läsutveckling och utveckling av läsförståelse 

genomsyrar er verksamhet? 

 

7) Vilka resurser (personal och hjälpmedel) finns att tillgå för att säkerställa att 

alla elever får en tillfredsställd läsutveckling och utveckling av läsförståelsen? 

 

8) Om det upptäcks att alla elever inte får en tillfredsställd läsutveckling vad görs 

då från central kommunnivå? 

 

9) Vad skulle kommunen vilja utveckla kring sin organisation när det gäller 

elevers läsutveckling och utveckling av läsförståelse? 

 

10) Beskriv varför ni vill utveckla detta? 



 

 

 

11) Vilket stöd får skolor och enskilda lärare för att kunna följa de riktlinjer/planer 

som finns? 

 

12) Hur säkerställs elevernas läsutveckling i kommunen? Används något 

kartläggningsmaterial? 

 

13) I den bästa av världar, hur skulle du/ni vilja organisera en framgångsrik 

läsutveckling? 

 

 

 


