
 

 

 

 

 

Lärarkompetens och måluppfyllelse 

Uppföljning av en läs- och språksatsning i  

Stockholms grundskolor 

 

Toura Hägnesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteruppsats 30 hp Handledare 

Specialpedagogik Mats Granlund 

 Siv Fischbein 

 

Utbildningsvetenskap Examinator 

Höstterminen 2012 Martin Hugo 

 



  



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Masteruppsats 30 hp 

inom Specialpedagogik 

i Utbildningsvetenskap  

Höstterminen 2012 

SAMMANFATTNING 

Toura Hägnesten 

Lärarkompetens och måluppfyllelse 

Uppföljning av en läs- och språksatsning i Stockholms grundskolor 

Antal sidor: 72 

Syftet med studien är att undersöka effekterna av en läs- och språksatsning. Fokus ligger på att identifiera 

faktorer som påverkar skolor att delta, huruvida dessa har förbättrade elevresultat samt läs- och språkutveck-

larnas upplevelser av förändringar i undervisning, lärarkompetens och elevernas måluppfyllelse. Undersök-

ningen omfattar två extremgrupper; dels åtta skolor som deltagit, dels åtta skolor som ej deltagit. Data 

kommer från Skolverkets databaser samt från en enkät ställd till skolornas läs- och språkutvecklare. Den 

teoretiska ramen utgörs av en pedagogisk samspelsmodell. Studien visar att deltagande skolor är större och 

har fler elever, utgör flerspråkiga miljöer samt rekryterar elever vars föräldrar har kortare utbildning. Resultat 

för betyg i svenska i årskurs 9 fluktuerar och är svårtolkade. För de skolor som deltagit finns en ökning av 

det genomsnittliga meritvärdet och andel behöriga till gymnasiernas nationella program ökade.  

 

 

 

 

 

Sökord: läs- och språksatsning, måluppfyllelse, samspelsmodell, frihet, styrning, stimulans, grundskolan. 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 

 



 

 

  



 

 

SCHOOL OF EDUCATION AND 

COMMUNICATION (HLK) 

Jönköping University 

Master thesis 30 credits 

in Special Education 

in Educational Science 

Fall semester 2012 

ABSTRACT 

Toura Hägnesten 

Teacher competence and pupil achievement 

Follow-up of a literacy program in compulsory schools in Stockholm  

Antal sidor: 72 

This study aims to investigate the effects of a literacy program. Focus lies on studying factors affecting 

school participation, examine whether participating schools have different results and explore the expe-

riences of literacy developers regarding changes in teaching, teacher competence and student achievement. 

The survey is based on two groups: eight schools that participated and eight schools that did not. Data come 

from the National Agency databases and from a questionnaire addressed to the school literacy developers. 

An educational interaction model provides the theoretical framework. The study shows that participating 

schools have more students, are multilingual environments and recruit students whose parents have shorter 

education than non-participating schools. Results for grades in Swedish in grade 9 fluctuate and are difficult 

to interpret. The schools that participated have an increase in average merit rating and the proportion eligi-

ble for upper secondary schools national programs.  

 

Keywords: literacy program, literacy developers, achievement, interaction model, freedom, control, stimu-

lation, compulsory school. 

Contact 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Visiting adress 

Gjuterigatan 5 

Telephone 

036–101000  

Fax 

036162585 

  



 

 

  



 

 

Förord 

Under 2010 var en av mina arbetsuppgifter att göra en uppföljning och utvärdering av stadens läs- och 

språksatsning för perioden 2007 – 2010. För att kvalitetssäkra arbetet anlitades Siv Fischbein, professor 

emerita, Stockholms universitet, som vetenskaplig handledare. När jag var i slutskedet av detta arbete insåg 

jag att det också skulle kunna bli uppsatsen i min mastersexamen. Med professor Mats Granlund1 som 

vetenskaplig handledare har jag arbetat med underlaget för att det ska motsvara kraven på en mastersupp-

sats. Detta har inneburit många justeringar och avgränsningar. Uppföljningen finns också publicerad som 

en rapport vilken layoutats för att tryckas och publiceras på Stockholm stads webb. Den tryckta och pub-

licerade versionen (Hägnesten, 2011a) är omarbetad och kraftigt förkortad och går att hämta från Stock-

holm stads webbplats för Skriftserier (Stöd & Stimulans nr 5)2. Jag har också för arbetsgivarens räkning 

skrivit en sammanfattning (Hägnesten, 2011b) där resultat för årskurs 5 har lyfts ut och presenteras. Den-

na finns att hämta på PedagogStockholm3.  

Jag vill särskilt tacka professor Mats Granlund för att han visat stort tålamod när han läst mina olika ver-

sioner där jag kämpat med den svåra uppgiften att avgränsa.  

Jag vill också tacka min tålmodige man, Stig Hägnesten, som jag plågat med att läsa delar av texten.  

Järfälla 

Toura Hägnesten 

  

                                                      

1 professor i Handikappvetenskap samt Psykologi, Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping. 

2 <http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-
bolag/Fackforvaltningar/Utbildningsforvaltningen/Press-och-trycksaker/Skriftserie/ >, 120703. 

3 <www.pedagogstockholm.se>, 120703. 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Fackforvaltningar/Utbildningsforvaltningen/Press-och-trycksaker/Skriftserie/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Fackforvaltningar/Utbildningsforvaltningen/Press-och-trycksaker/Skriftserie/
http://www.pedagogstockholm.se/
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Studien i ett nötskal 

Bakgrund  

Barn och ungdomars läs-, skriv- och språkfärdigheter har successivt försämrats under senare år. Detta 

märks på andelen elever som uppnår kravnivåerna på nationella ämnesprov samt andelen som är behöriga 

till gymnasiet. För att vända trenden har Stockholms stad sedan 2007 gjort en stor läs- och språksatsning.  

Satsningen har omfattat aktiviteter som kurser, föreläsningar, nätverksgrupper och bokcirklar. Varje 

grundskola har haft en lokal läs- och språkutvecklare som kontaktperson och spjutspets i genomförandet 

av satsningen. Effekterna av insatserna bör delvis vara beroende av i vilken omfattning skolorna deltagit i 

läs- och språksatsningen.  

Denna uppföljning av Stockholms stads läs- och språksatsning har genomförts under 2010 och är en del i 

stadens policy att utvärdera effekterna av olika satsningar. Kvalitetssäkring har gjorts med hjälp av två ve-

tenskapliga handledare; Siv Fischbein, professor emerita, Stockholms universitet, samt Mats Granlund, 

professor i Handikappvetenskap samt Psykologi, Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping.  

Ekonomiska förutsättningar 

Stockholms läs- och språksatsning har finansierats med medel dels från Stockholms stad, öronmärkta för 

läs- och språksatsningen, dels regeringens ”läsa-skriva-räkna”-pengar. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genomlysa, analysera och beskriva värdet och genomslagskraften i satsning-

en. Fokus ligger på att: 1) identifiera vilka faktorer som påverkar lärare och skolledare att delta i insatserna 

samt om insatserna har mött skolornas behov; 2) undersöka om de skolor som har deltagit mer aktivt ock-

så har andra resultat än andra skolor; 3) identifiera förändringar i undervisning, av lärarkompetens samt 

elevernas måluppfyllelse.  

Metod  

Urvalet utgörs av två extremgrupper; dels åtta skolor som deltagit i alla de insatser som erbjudits, dels åtta 

skolor som ej deltagit. Detta för att se i vilka avseenden skolorna skiljer sig åt men också för att undersöka 

om satsningen har gett några förändringar i elevprestationer. Uppföljningen granskar andel elever som nått 

målen, betyg, meritvärde4, andel behöriga elever till gymnasiet, så kallade modellberäknade värden, residu-

al5 samt resultat av nationella ämnesprov. Modellberäknat värde tar hänsyn till föräldrarnas sammanvägda 

utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever födda i Sverige med båda 

föräldrar födda utomlands.  

                                                      

4 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Godkänd motsvarar värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket väl 

godkänd värde 20. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde. I analysen ingår endast elever som fått betyg i ett eller flera ämnen. 

5 Residual= Skillnad/avvikelse mellan faktiskt betygsresultat och modellberäknat betygsvärde avseende skolans genomsnittliga meritvärde respektive andel elever som 

uppnått samtliga mål. 
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Uppföljningen omfattar också en enkätundersökning av läs- och språkutvecklarnas (på skolor som deltagit 

i alla insatser, ej deltagit respektive övriga kvarstående skolor) erfarenheter och upplevelser av satsningen 

med fokus på undervisning, lärarkompetens, elevers måluppfyllelse samt överensstämmelse mellan insatser 

och skolors behov.  

Underlag för uppföljningen 

Presenterade elevdata kommer från Skolverkets databaser SALSA6 och SIRIS7. Data för läs- och språkut-

vecklarnas erfarenheter och upplevelser kommer från en webbenkät.  

Resultat 

Vilka faktorer påverkar deltagandet? 

 De skolor som har deltagit i alla insatser är större och har fler elever, utgör flerspråkiga miljöer 

samt rekryterar elever vars föräldrar har kortare utbildning.  

 Skolorna i gruppen som ej deltagit är innerstadsskolor med välutbildade föräldrar där eleverna har 

svenska som modersmål. De är mindre med färre elever jämfört med gruppen som har deltagit i 

alla insatser. Endast en av skolorna som ej deltagit har föräldrar med en lägre sammanvägd ut-

bildningsnivå än rikssnittet.  

Förändring av deltagande skolors resultat? 

 Resultat gällande betyg i svenska för årskurs 9 fluktuerar över åren för båda extremgruppernas 

samtliga skolor varför dessa data är svårtolkade. Inga tendenser går att utläsa av betygsstatistiken 

för urvalets skolor.  

 Satsningen har lett till en ökning av det genomsnittliga meritvärdet för de skolor som har delta-

git i alla insatser vid jämförelser med utgångspunkt i 2002 och 2007.  

 Andelen behöriga elever till gymnasiernas nationella program ökade för gruppen som delta-

git med 5 procentenheter jämfört med 2002 att jämföra med ingen ökning för gruppen skolor 

som ej deltagit.  

 Data, ur Stockholms stads databas, för nationella ämnesproven för årskurs 9 visar ingen tydlig 

tendens. I gruppen som ej deltagit har tre skolor en höjning och två har oförändrat resultat. I 

årskurs 5 har samtliga skolor i gruppen som deltagit i allt höjt andelen elever som har uppnått 

kravnivåerna i ämnesprovet i svenska. I gruppen som ej deltagit har två skolor förbättrade resultat 

och två försämrade.  

 Måluppfyllelse: Skolor i gruppen som har deltagit i allt har elever som i större utsträckning, än de 

som ej deltagit, uppnått målen utifrån vad som förväntas enligt Skolverkets modellberäknade 

värden. Utgångspunkten är år 2002 och 2007. Det betyder att eleverna på dessa skolor har lyckats 

bättre än förväntat.  
  

                                                      

6 SALSA, <http://salsa.artisan.se
>, hämtat 100906.  

7 SIRIS, läs mer på: <http://siris.skolverket.se>, hämtat 100906.  

http://salsa.artisan.se/
http://siris.skolverket.se/
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Upplevelser och erfarenheter hos de lokala läs- och språkutvecklarna 

Av data från enkäten till de lokala läs- och språkutvecklarna kan man se att de som ingår i gruppen 

som deltagit i allt upplever att satsningen har lett till att både de själva och deras kollegor har utvecklat och 

förbättrat sin undervisning. De uppger också att kollegornas intresse och kunskap om läs- och språkutveckling 

har ökat samt att ämnesområdet prioriteras på skolan och att satsningens val av insatser och aktiviteter stämmer väl 

överens med skolornas behov.  

Läs- och språkutvecklarna i gruppen som ej har deltagit svarar att läs- och språksatsningens insatser inte 

har stämt överens med skolornas behov och att detta också är en anledning till att elevernas måluppfyllelse 

inte har påverkats nämnvärt av satsningen. Hälften av läs- och språkutvecklarna i denna grupp svarar att 

de prövar nya arbetssätt, i högre grad anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov samti-

digt som de svarar att de inte har blivit bättre på att ta reda på var eleverna befinner sig.   
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1 Inledning 

Att den svenska skolans resultat i läsning försämras mellan 2001 och 2006 är bekymmersamt, säger ut-

bildningsminister Jan Björklund angående läsundersökningen PIRLS8.  

I detta pressmeddelande daterat 28 november 2007 agerar Jan Björklund ”whistleblower”, det vill säga, 

han pekar på något som inte står rätt till. Han lägger fokus på bland annat baskunskaper och tidiga insat-

ser, tydliga kunskapsmål och vikten av lärare som är experter på att lära ut läsning och skrivning.  

Dessa signaler gav eko ute i kommunerna. Från och med den första juli 2007 gick Stockholm över från en 

indelning med stadsdelar till en central organisation där utbildningsförvaltningen har ansvar för grundsko-

lan. Samtidigt prioriterades läsundervisningen i de tidigare skolåren. I Stockholms stads verksamhetsplan 

och budget inför 2007 beslutades och skrevs en särskild lässatsning för grundskolans årskurs 1–3 in i 

tjänsteutlåtandet, DNR 07-102/124:1. 2007 gällde utvecklingssatsningen läsning i årskurs 1–3 för att sedan 

utökas enligt följande: 

 2008 årskurs F–6, läs- och språksatsning 

 2009 och 2010 årskurs F–9, läs- och språksatsning (satsningen utvidgades av utbildningsförvalt-

ningen) 

Föreliggande text är en dokumentation, analys och genomlysning med syfte att ge en översiktlig, samman-

fattande bild av Stockholm stads läs- och språksatsning inom ämnet svenska i grundskolan. Den fungerar 

också som en uppföljning och utvärdering.  

Arbetet har kvalitetssäkrats genom ett samarbete med Stockholms universitet med Siv Fischbein, profes-

sor emerita, som vetenskaplig handledare. Examensarbetet har handletts av Mats Granlund, professor i 

Handikappvetenskap samt Psykologi, HLK, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping.  

  

                                                      

8 Hämtat från:< http://www.regeringen.se/sb/d/9421/a/93158>, 100205.  

http://www.regeringen.se/sb/d/9421/a/93158
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Detta är en uppföljning av Stockholm stads läs- och språksatsning i stadens grundskolor. Syftet med den-

na studie är att utforska, genomlysa, analysera och beskriva värdet och genomslagskraften i satsningen. 

Fokus ligger på att: 1) identifiera vilka faktorer som påverkar lärare och skolledare att delta i insatserna 

samt om insatserna har mött skolornas behov; 2) undersöka om de skolor som har deltagit mer aktivt ock-

så har andra resultat än andra skolor; 3) identifiera förändringar i undervisning, av lärarkompetens samt 

elevernas måluppfyllelse.  

2.2 Frågeställningar 

Studien görs på följande nivåer: elev-, lärar-, skolledar- och skolnivå samt i flera separata steg. Huvudfrå-

gorna för arbetet är: 

1. Vilka skolor deltar? 

a. I vilka avseenden skiljer sig skolor som har deltagit från skolor som inte har deltagit? 

b. Vilka insatser har gjorts och vad har skolorna fått när de har deltagit i insatserna?  

2. Leder insatserna till några förändringar i elevprestationer för elever i deltagande respektive icke 

deltagande skolor och med avseende på: 

a. betyg 

b. meritvärde 

c. andel behöriga till gymnasiets nationella program 

d. nationella ämnesprov  

e. andel elever som uppnått målen 

3. Hur upplever de lokala läs- och språkutvecklarna i deltagande respektive icke deltagande skolor 

läs- och språksatsningen med avseende på: 

a. undervisning 

b. lärarkompetens 

c. elevers måluppfyllelse 

d. överensstämmelse mellan insatser och skolors behov 
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3 Bakgrund  

Utbildningskvalitet, elevprestationer och elevers måluppfyllelse kan förklaras på flera nivåer såsom individ-

, klass-, skol-, organisations- och samhällsnivå. Nationella och internationella undersökningar, utvärdering-

ar och forskningsstudier samlar in data för analyser som presenteras i olika rapporter. Politiska beslut på-

verkar och resultat kan förklaras utifrån olika nivåer. Sambanden mellan politiska beslut, utbildningskvali-

tet, elevprestationer och måluppfyllelse är komplexa och därmed också svåra att påvisa.  

Förklaringar på individnivå återfinns i nationella och internationella undersökningar och rapporter men 

också i avhandlingar och forskningsstudier. Nationella och internationella studier pekar på försämrade 

kunskaper och färdigheter hos svenska elever. Skolverkets nationella utvärderingar NU92 (Skolverket 

1993) och NU03 (Skolverket 2004) visar på en försämring av svenska elevers läsförmåga, en högre andel 

svaga läsare men också på en större spridning, det vill säga att variationen i läsförmåga ökar över tid.  

3.1 Nationella kunskapsresultat 

Skolverket (2009a) redovisar en översikt för 1991–2007 av grundskolans kunskapsresultat och elevers stu-

diemiljö. Fokus ligger i sammanställningen på läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Trenden är 

negativ. Jämfört med andra länder har Sverige halkat ner i den internationella rangordningen. Resultaten i 

läsförståelse har sjunkit men ligger fortfarande över genomsnittet för jämförbara länder, detta gäller sär-

skilt för de yngre eleverna. Det är främst de mest svag- respektive högpresterande eleverna som har en 

negativ kunskapsutveckling. Den negativa trenden beror inte enbart på att övriga deltagande länder för-

bättrat sina resultat utan också på att svenska elevers resultat har försämrats. Rapporterna från Skolverket 

(2005a, 2005b), SCB (2007) och Lärarnas riksförbund (2010) visar att skillnaderna mellan elever och mel-

lan skolor har ökat under senare år. Flickors resultat har under senare år förbättrats i matematik och na-

turvetenskap. Förklaringarna sägs vara generellt högre ambition och motivation hos flickor än hos pojkar. 

Även detta är ett exempel på en individrelaterad förklaring. Sammanfattningsvis understryker rapporterna 

att utvecklingen mot försämrade resultat hos både pojkar och flickor måste beaktas och tas på allvar. 

3.2 Internationella kunskapsresultat 

Internationellt har läsning undersökts i PIRLS9 2001 (Skolverket, 2010) och 2006 (Skolverket, 2010a) samt 

i PISA10 2000, 2003, 2006 och 2009. PISA-studierna har haft olika fokus. 2000 och 2009 fokuserades läs-

förståelse på individnivå. Skillnaden mellan dessa två studier är tillägget och utökningen 2009 med digitala 

texter och elektronisk läsförståelse samt intresset för och belysningen av metakognitiv förmåga och kun-

skap.  

                                                      

9 PIRLS= Progress in Reading Literacy Studies, hämtat från <http://www.skolverket.se/sb/d/253/a/366> hämtat 
100202.  

10 PISA= Programme for International Student Assessment, hämtat från <http://www.skolverket.se/sb/d/254> 
hämtat 100202.  

http://www.skolverket.se/sb/d/253/a/366
http://www.skolverket.se/sb/d/254
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Reading literacy includes a wide range of cognitive competencies, from basic decoding, to knowledge of words, 

grammar and larger linguistic and textual structures and features, to knowledge about the world. It also in-

cludes metacognitive competencies: the awareness of and ability to use a variety of appropriate strategies when 

processing texts. Metacognitive competencies are activated when readers think about, monitor and adjust their 

reading activity for a particular goal. (PISA, 2009, s. 23) 

PISA 2009 understryker betydelsen av metakognitiv kompetens. Med det menas ett aktivt läsande där läsa-

ren hela tiden reflekterar över hur denne läser och förstår texten samt relaterar till sitt eget tänkande, egna 

erfarenheter, befintliga kunskaper och omvärldskunskap. Den definition av ”reading literacy” som använ-

des i PISA 2000 har utökats och lyder nu: 

Reading literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to 

achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society. (PISA, 2009, s. 

23) 

Fetmarkerad text i citatet är det som är nytt i PISA 2009 jämfört med 2000.  

De ovan nämnda studierna, PIRLS (Skolverket 2010, 2010a) och PISA (Skolverket 2011), visar på en ned-

gång i svenska elevers läsförmåga. På individnivå förklaras detta med bland annat att elever idag ägnar 

mindre tid åt att läsa böcker. På skolnivå har variationen mellan skolor ökat från 2000 till 2006 och resul-

tatskillnaderna mellan skolor har ökat sedan 1990-talet. I Trendstudien (Martin et al., 2003) var det endast 

Sverige som uppvisade en signifikant försämring i läskompetens. Resultatet visade att andelen elever som 

har mer än 100 böcker i hemmet har sjunkit i Sverige. På samhällsnivå visar trendstudien på en ökad effekt 

av elevers sociala bakgrund och kön samt en ökad variation mellan skolor från 1991 till 2001 (Yang-

Hansen, 2008). Faktorer på grupp- och organisationsnivå framhålls i olika studier som orsak till nedgången 

i svenska elevers läsförmåga.  

3.3 Didaktiska aspekter 

Även didaktiska förklaringar presenteras till elevers försämrade läsning. Skolinspektionen redovisar i sin 

rapport (2010) resultaten av den särskilda granskning de genomförde under 2009–2010 vid 31 skolor i 25 

olika kommuner. Granskningen gällde ”Läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4–

6”. Rapporten pekar på brister i lärarnas arbete med att bearbeta och tala om texter i undervisningen både 

i svenska och i naturorienterande ämnen. Skolinspektionen fann att följande brister var vanligt förekom-

mande i undervisningen:  

 Undervisningen uppmuntrar inte till kommunikation och reflektion. 

 Texterna anpassas inte till eleverna. 

 Lärarna har inte tillräcklig kunskap om läsprocessen och var eleverna befinner sig i sin läsutveck-

ling. 

Skolinspektionen anser att lärarna har ett behov av kompetensutveckling om läsprocessens betydelse för 

elevernas lärande.  
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Didaktiska möjligheter lyfts exempelvis i rapporten 2000 (National Institute of Child Health and Human 

Development 2000) där NRP, National Reading Panel, presenterar resultat som visar att bristande läsför-

ståelse kan avhjälpas med undervisning i läsförståelsestrategier samt strategier för hur eleverna ska tänka 

och göra när de inte förstår vad de läser. Med andra ord ska lärare undervisa elever i metakognitiva strate-

gier. Vidare rekommenderar NRP (2000) att lärare arbetar med vägledd högläsning, träning av fonemisk 

medvetenhet och ökat flyt i läsning.  
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4 Teoretisk ram  

4.1 Förutsättningar och villkor på olika nivåer 

Skolan är den samhällsarena där alla individer möts oavsett faktorer som social bakgrund, etnisk tillhörig-

het och kognitiv förmåga. Läraren möter elever som är unika; de är olika varandra, har olika mognad, för-

utsättningar, ambitionsnivå, intressen och erfarenheter. I samma skola går elever från olika miljöer och 

kulturer. Stödet hemifrån och synen på skola och utbildning skiljer sig från familj till familj. Variationen 

beror på både biologiska, psykologiska och sociala faktorer. För att möta elevvariationen ställs stora krav 

på lärarens kunskaper och förmåga att möta elevers olika behov och förutsättningar vad gäller undervis-

ningens innehåll, metodval och organisation.  

Undervisning, elevers lärande och måluppfyllelse påverkas också på organisations- och samhällsnivå. 

Denna påverkan kan ske öppet eller dolt, direkt eller indirekt. Skolors elevunderlag förändras ur socioeko-

nomiska aspekter när exempelvis bostadsområden byggs och/eller ändrar karaktär vid renovering och pri-

vatisering. Samma sker när nya fristående skolor etableras. Politiska beslut, förändringar i skolans riktlinjer 

och styrdokument samt nya forskningsrön leder till att incitamenten för undervisning och utbildning stän-

digt utvecklas och förändras.  

Studiens perspektiv är interaktionistiskt och utgår från att miljö och individ påverkar varandra ömsesidigt. 

I miljön återfinns faktorer som är fysiskt, socialt såväl som kulturellt betingade. Ett sådant synsätt får kon-

sekvenser för det pedagogiska arbetet.  

Vilka skillnader i måluppfyllelse beror på skolans verksamhet och vilka på elevens bakgrund och miljö 

utanför skolan? Denna fråga går inte att fullt ut besvara eftersom måluppfyllelsen blir till i ett intrikat sam-

spel. Skolan är ett komplicerat socialt system där de olika aktörernas handlingar på olika nivåer påverkar 

varandra. (Skolverket, 2005a, s. 56) 

Samspelseffekterna är en följd av individens biologiska förutsättningar likaväl som av påverkansfaktorer i 

miljön och ger förutsättningarna för individens utveckling och lärande (Fischbein 1979, 1992). Samspelsef-

fekterna gör att båda dessa dimensioner måste genomlysas. Det betyder att det i en pedagogisk verksam-

het inte går att studera bara individens utveckling eller bara den omgivande miljön. Större frihet för ele-

verna ger utrymme för större påverkan från biologiska förutsättningar och personliga erfarenheter vilka 

därmed blir mer betydelsefulla än i en styrd miljö. Fischbein (ibid.) visar att i ett friare sammanhang är det 

vanligt att individen ägnar sig åt sådant denne redan är bra på och undviker sådant denne inte behärskar.  

4.1.1 Tillämpning av en pedagogisk samspelsmodell 

I denna studie tillämpar jag den pedagogiska samspelsmodellen (Fischbein, 1992; Björklid & Fischbein, 

1996; Fischbein & Österberg, 2003; Skolverket, 2007c) för att diskutera de olika faktorer som spelar roll i 

just det här sammanhanget. Figur 1, nedan, presenterar modellen tillämpad för läs- och språksatsningen. 
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    Påverkansdimensionen  

    
Samhälleliga utbildningsmål 

(måluppfyllelse för ALLA) 
 

     
 

  

    
Kommunens utbildningsmål. 

Visionen ’En skola i världsklass’ 
 

     
 

  

    
Läs- och språkprojektets insatser 

 i Sthlm stads grundskolor 
 

     
 

  

    

Ökad lärarkompetens 

(inom läs-, skriv- och 

språkområdet) 

 

    
Frihet 

 
Styrning 

 

Elev- eller individdimensionen  
 

 Utfall 

Etniskt och 

kulturellt 

ursprung 

Hembakgrund Stimulans  

 

’Projekt’ 

inlärning 

Auktoritativ 

undervisning 

Utbildningseffekter 

(t.ex. elevers kunskaps-

inhämtande samt 

resultat vad gäller 

meritvärden, betyg, 

andel behöriga till 

nationella program, nat. 

ämnesprov men också 

ökad lärarkompetens i 

läs-, skriv- och språk.) 

   

 

Bostadsområde 
Elev/individ-

förutsättningar 

Icke-

stimulans  

’Låt gå’ 

undervisning 

Auktoritär 

undervisning 

 

 Figur 1. Den pedagogiska samspelsmodellen applicerad på uppföljningen. Figuren visar olika påverkansfaktorer inom 
elev/individdimensionen respektive påverkansdimensionen.  

I samspelsmodellen i Figur 1 har jag bytt ut några av rubrikerna i originalmodellen och satt in nyckelord 

med anknytning till denna uppföljning. Faktorer som på individnivå påverkar spridningen återfinns i det 

vänstra fältet under ”elev/individdimensionen”; faktorer som påverkar på klass-, skol-, organisations- och 

samhällsnivå återfinns under ”påverkansdimensionen”. Samtliga individ- respektive påverkansfaktorer 

relaterar till stimulans, icke-stimulans, frihet och styrning vilka skapar grunden i stadens läs- och språk-

satsning. Insatserna som erbjuds är frivilliga. Skolorna har uppmanats att utse lärare med funktionen att 

vara lokala läs- och språkutvecklare för att underlätta informationsförmedling och kommunikation, stimu-

lera kollegor och fungera som spjutspetsar. Detta är ett frivilligt åtagande utan ersättning från central för-

valtning. Det står skolorna fritt att låta lärare delta eller inte delta. Deltagandet är kostnadsfritt för stadens 

lärare. Dock får de enskilda skolorna stå för eventuella vikariekostnader när lärare deltar. Information om 

insatserna ligger på utbildningsförvaltningens webbsida ”Pedagog Stockholm”11. Det är upp till rektorerna 

om de vill styra sin personal att delta i det som erbjuds. I den tillämpade samspelsmodellen får deltagande 

                                                      

11 <www.pedagogstockholm.se>, 110525.  

http://www.pedagogstockholm.se/
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här motsvara faktorn stimulans. Frivilligheten medför att större utrymme ges för individfaktorer hos lärar-

na såsom kön, begåvning, social bakgrund, utbildningsnivå och ekonomi, etnicitet men också personlighet 

och läggning. Olika personer är olika intresserade av att delta i kurser, seminarier och liknande. Frivillighet 

medför att en del lärare inte går på någonting samtidigt som andra går på allt som erbjuds. En annan sida 

av frivilligheten är att deltagandet i olika insatser inte heller är kopplat till några kostnader eller krav på 

skolutvecklingsarbete, förändrat arbetssätt eller liknande.  

Påverkansdimensionen omfattar exempelvis Stockholm stads vision ”En skola i världsklass” definierad 

som att ”Skolan ska vara världsbäst för varje elev, ha en utbildning i världsklass och förbereda eleverna att 

vara världsmedborgare”12. De enskilda skolorna har i sin tur ansvar för att själva finna vägar för att nå det-

ta mål. Till sin hjälp får de möjlighet att låta lärarna delta i olika kompetens- och fortbildningsinsatser. 

Välutbildade och behöriga lärare förväntas ge mer stimulans och intresserade elever som uppnår kravnivå-

erna. Utbildningseffekterna återfinns i modellen i Figur 1 under rubriken ”utfall”. Utfallet omfattar i den 

här uppföljningen: 

1. Insatsernas effekter på elevernas prestationer mätt utifrån andel elever som når målen, betyg, me-

ritvärde, andel behöriga till gymnasiets nationella program och resultat på nationella ämnesprov i 

svenska. 

2. Insatsernas effekter på lärarnas kunskaper och färdigheter. 

3. Läs- och språkutvecklarnas upplevelser och erfarenheter av insatserna. 

Utfallet utgörs av effekterna av insatserna, kunskaper och upplevelser.  

4.2 Individförutsättningar  

Det finns faktorer hos individen som möjliggör såväl som begränsar dennes utveckling. Individens förut-

sättningar är beroende av en mängd faktorer av biologisk, psykologisk och social karaktär. I samspelsmo-

dellen, Figur 1, utgörs dessa av dimensionen ”elev- eller individförutsättningar”. Exempelvis är individens 

språkliga, metaspråkliga och metakognitiva förmågor centrala för utvecklingen av en funktionell och håll-

bar läs-, skriv- och språkutveckling. En god grundläggande språklig förmåga betyder att individen har ett 

väl utvecklat ordförråd, förmåga att minnas och kan återge innehåll och huvudbudskap i texter samt har 

ett förhållningssätt och agerar som en aktiv språkdeltagare i olika sammanhang. Dessa förmågor påverkar 

inlärningen i alla ämnen. Därmed påverkar de också elevers resultat och betyg i alla ämnen. 

Metaspråklig förmåga innebär kunskap om bokstäver och språkljud, fonologisk medvetenhet samt insikt i 

och kunskaper om hur texter skapas och kommer till. Fonologisk medvetenhet, verbalt minne och RAN13 

är i hög grad beroende av genetiska faktorer medan ordförråd, grammatik och textmedvetenhet i större 

                                                      

12 Hämtat från 
<http://www.webbkampanj.com/ampn/utbildningsforvaltningen0810/?page=1&mode=50&noConflict=1>, häm-
tat 100628.  

13 RAN= ‘rapid naming’ eller snabb bildbenämning; individen ska så snabbt som möjligt och på tid benämna vad 
ett antal bilder föreställer.  

http://www.webbkampanj.com/ampn/utbildningsforvaltningen0810/?page=1&mode=50&noConflict=1
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utsträckning är avhängigt miljöfaktorer. För att kunna reflektera över sitt eget läsande och skrivande men 

också veta när och hur man använder olika strategier krävs en god metakognitiv förmåga (Fischbein, 2009; 

Samuelsson m.fl., 2009; Damberg, 2010; Liberg, 2010; Skolverket, 2010a).  

Individförutsättningarna i den så kallade elev- eller individdimensionen rör andel elever som når målen, betyg, 

meritvärden14, modellberäknade värden15, andel behöriga till gymnasiets nationella program, resultat i na-

tionella ämnesprov men också i individens läsförmåga. Dessa data utgör inte bara individförutsättningarna 

utan också utfallet av olika insatser vilket gör det svårt att skilja på förutsättningar och utfall. Med rätt stöd 

och anpassning av undervisningen till eleven och dennes individuella förutsättningar och behov kan förut-

sättningarnas inverkan på utfallet minskas. Faktorn etniskt och kulturellt ursprung belyses indirekt i de uppgif-

ter som anger i vilken utsträckning en skola är flerspråkig. Skolans geografiska placering berättar om vilken 

sorts bostadsområde eleven bor i som t.ex. innerstad, förort, flerfamiljshus eller villor. Hembakgrund definieras 

med data om modellberäknade värden i och med att dessa tar hänsyn till exempelvis föräldrarnas sam-

manvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands samt andel elever födda i Sverige 

med båda föräldrar födda utomlands. Giota och Lundborg (2007) lyfter sambandet mellan föräldrars ut-

bildningsnivå och hur väl elever lyckas i skolan. Sambandet förklaras av att föräldrar med högre utbild-

ningsnivå i större utsträckning utövar inflytande på undervisning och skolans verksamhet vilket leder till 

att deras barn får det stöd de behöver. Även ärftliga och/eller biologiska aspekter kan spela roll. Föräldrar 

med högre utbildningsnivå har också större möjligheter att hjälpa sina barn med skolarbetet. De fyra elev-

dimensionerna går i varandra. Ofta sammanfaller en- respektive flerspråkiga miljöer med bostadsområde 

samt bestämmer karaktären på hembakgrund. Tillsammans med individförutsättningarna påverkar dessa 

faktorer elevens skolgång, prestationer och resultat.  

4.3 Lärarens betydelse för elevers lärande 

Lärarens betydelse visar sig i samspelsmodellen både i individdimensionen och i påverkansdimensionen men också 

i begreppen frihet, styrning och stimulans. Lärarens uppdrag är att förverkliga utbildningsmålen såsom de 

formuleras av politiker och med hjälp av den egna yrkeskunskapen; ämnes- och didaktiska kunskaper. Be-

slut och satsningar på regerings- och kommunnivå får stor betydelse för lärarens förutsättningar att under-

visa enligt styrdokumenten. Mot bakgrund av att elevers individförutsättningar kan minska i betydelse när 

eleven får en undervisning som är utformad och anpassad efter dennes förutsättningar och behov så får 

lärarens kompetens också betydelse för i vilken utsträckning enskilda elevers individförutsättningar möj-

liggör och/eller begränsar elevers lärande och skolresultat. Den här rapporten belyser indirekt lärarens 

                                                      

14 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Godkänd motsva-
rar värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket väl godkänd värde 20. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvär-
de. I Skolverkets analys ingår endast elever som fått betyg i ett eller flera ämnen. Hämtat från 
<http://salsa.artisan.se/>, hämtat 100916. 

15 För att ta fram modellberäknade betygsvärden så har en så kallad regressionsmodell använts där hänsyn tagits 
till föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands samt andel elever födda i 
Sverige med båda föräldrar födda utomlands. I underlaget ingår på kommunnivå endast kommunala skolor och på 
skolnivå ingår båda fristående och kommunala skolor. Hämtat från <http://salsa.artisan.se/> hämtat 100910. 

http://salsa.artisan.se/
http://salsa.artisan.se/
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påverkan på elevers resultat i de data som anger andel elever som når målen, betyg, meritvärden, modell-

beräknade värden, andel behöriga till gymnasiets nationella program samt resultat i nationella ämnesprov. 

Lärarkompetensen, tillsammans med andra personliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter, har också 

stor betydelse för lärarens förmåga att undervisa på ett konstruktivt och utvecklande sätt i förhållande till 

parametrarna frihet, styrning och stimulans. Detta visar sig indirekt i elevers resultat i de data som undersöks i 

denna uppföljning. Individer har olika behov av frihet, styrning och stimulans. En del behöver en större 

grad av frihet, andra har behov av en starkare styrning för att klara skolarbetet. En del elever behöver 

mycket stimulans, andra behöver hjälp med avgränsningar. Regeringens och Stockholm stads satsningar på 

att fördjupa och bredda stora lärargruppers ämnes- och didaktiska kunskaper görs utifrån hypotesen att en 

ökad lärarkompetens kommer att leda till en högre andel elever som når målen.  

Inom forskningsområdet råder idag konsensus om förutsättningarna för en framgångsrik läs- och skrivin-

lärning. I Konsensusdokumentet (Myrberg, 2003; Myrberg & Lange, 2006) presenteras ett antal faktorer 

som bedöms ha stor betydelse för den första läs- och skrivinlärningen och som också anses motverka att 

det uppstår svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Exempel på preventiva faktorer är: 

 Läraren undervisar på ett systematiskt och välplanerat sätt samtidigt som undervisningen upplevs 

som meningsfull. Utgångspunkten är att språkaktiviteter som läsa och skriva handlar om kommu-

nikation.  

 Läraren förmår inta ett metakognitivt förhållningssätt i sin undervisning efter den första läs- och 

skrivinlärningen. Det betyder att läraren vet hur denne kan lära eleven strategier för att skapa en 

förståelse av en läst text.  

 Val av metod tonas ner samtidigt som lärarskicklighet lyfts fram. Detta betyder att läraren har och 

kan använda sig av många metoder men också kan anpassa dessa till elevernas behov. 

 Läraren vet varför denne valt specifika metoder och förhållningssätt och kan motivera sitt val.  

 Läraren har goda kunskaper om barns språk, läs- och skrivutveckling vilket är en förutsättning för 

att kunna bedöma var elever befinner sig i sin utveckling och vilka strategier som passar att an-

vända.  

 Läraren förmår arbeta processdiagnostiskt. Det innebär att läraren noga följer enskilda elevers ut-

veckling och bedömer denna med hjälp av sina ingående kunskaper om läs- och skrivinlärning.  

 Läraren har intresse, strukturer och metoder för att samarbeta med föräldrarna.  

Ett flertal andra forskningsstudier och forskningsöversikter (Grosin, 2003, 2004; Myrberg, 2007; Norden-

bo et al., 2008; Hattie, 2009; Frank, 2009; Skolverket, 2009b; Liberg, 2010) lyfter dessa faktorer som avgö-

rande för elevernas lärande och pekar samstämmigt på lärares betydelse för elevers måluppfyllelse.  

Grosin (2004) understryker att det inte är enstaka faktorer som relaterar till elevers måluppfyllelse utan 

han talar om ”en knippe faktorer” som är avgörande för elevernas skolframgång. Enligt Grosin (2004) 

utgörs kvalitet i undervisningen av att läraren har förmåga att vara flexibel i sitt val av metod, förhållnings-

sätt och lärverktyg, att antal teman i undervisningen inte är alltför stort, fokus på ämneskunskaper, ett gott 
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och välfungerande klassrumsklimat samt en individualisering som utgår från elevers kunskapsnivå och 

förmågor. När skolledningen har en tydligare och starkare styrning visar det sig att variationen blir mindre 

hos lärarna (Grosin, 2004).  

Nordenbo et al. (2008) studerade ”lärares observerbara beteenden” relaterat till elevers måluppfyllelse. 

Which dimensions of teachers’ manifest competences can be shown, through effect studies, to contribute to pupil 

achievement? (Nordenbo et al., 2008, s. 18) 

Forskningsöversikten (Nordenbo et al., 2008) lyfter fram tre svar på forskningsfrågan. Det första under-

stryker vikten av att läraren har förmåga att skapa en relation till enskilda elever. Det andra lyfter lärarens förmå-

ga att vara en synlig ledare i klassen samt ha förmågan att successivt kunna ge elever ansvar för skolarbete, 

likaväl som för att följa och upprätthålla fastställda regler, utifrån elevernas mognad och förmåga. Det 

tredje resultatet handlar om lärarens didaktiska färdigheter samt dennes ämneskunskaper vilka är viktiga för att 

läraren ska kunna erbjuda en bra undervisning. Rapporten (ibid.) för fram att lärarutbildning bör fokusera 

på dessa tre huvudförmågor. Utöver ämneskunskaper är lärarens didaktiska och sociala kompetens samt 

förmåga att organisera undervisning och klassrumsarbete avgörande för i vilken grad undervisningen 

kommer att bidra till elevers inlärning och kunskapsutveckling.  

Hattie (2003, 2009) har lett arbetet med en forskningsöversikt med syfte att identifiera faktorer och ut-

veckla förutsättningar för elevers lärande. Hattie tittar på faktorer inom följande huvudområden: elev, lära-

re, hem, kamrater, skola och rektor.  

 

Figur 2. Olika faktorers påverkan på prestation (i Hattie, 2003; 2009). 

Han fann att faktorer inom dessa huvudområden påverkar elevers lärande och prestationer i olika hög 

grad, enligt Figur 2. Det är mot bakgrund av dessa siffror som Hattie för fram betydelsen av läraren och 

dennes kompetens och skicklighet i undervisningen. För varje påverkanskälla går Hattie in och undersöker 

vad som har betydelse bland olika definierade indikatorer. Exempel på sådana indikatorer är: feedback, 

elevens kognitiva förmåga, undervisningens kvalitet samt undervisning riktad direkt till elev. Bland dessa 

indikatorer visar det sig att vissa har mycket stor betydelse för elevers lärande.  

Olika påverkansfaktorers betydelse för elevers resultat

Kamrater 5%
Eleven 50%

Läraren 30%

Rektor 5%
Hemmet 5%Skolan 5%
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Lärarkompetens kan definieras på tre sätt: som relaterad till prestationer, upplevd samt formell lärarkom-

petens (Skolverket, 2009b). Hattie (2009) definierar lärarkompetens som en kompetens som avspeglar sig i 

elevernas resultat. Hattie visar i sin forskningsöversikt att det är skillnaderna mellan lärare och deras un-

dervisning som är den starkaste påverkansfaktorn på elevresultaten. Framgångsrika lärare har höga för-

väntningar på alla elever, de kan utmana sina elever och leda elevernas lärande samt ge och ta emot re-

spons med syfte att återkoppla på ett lärande sätt.  

4.4 Organisation: Spridning av kompetens och kunskap 

För att se hur forskningsbaserade men också andra kunskaper sprids i en organisation, från förvaltnings-

nivå ut till de yrkesverksamma på fältet har jag tittat på en svensk utvärdering av en läs-, skriv- och språk-

satsning på NCS16, Myndigheten för skolutveckling (Skolverket, 2008).  

Ramböll Management17 presenterar i en utvärdering (Skolverket, 2008) av Nationellt centrum för språk-, 

läs- och skrivutveckling vad de kallar för en förändringsteori. Förändringsteorin beskriver kopplingen mel-

lan NCS olika målsättningar samt hur olika aktiviteter förväntas leda till olika effekter. I Skolverkets utvär-

dering (2008) presenteras några för förändringsteorin centrala begrepp. Begreppen är: effektmål, långsiktiga 

resultatmål, kortsiktiga resultatmål och utfallsmål. Effektmålet motsvarar syftet att öka elevernas måluppfyllelse. 

Två faktorer identifierades: dels att skolorna måste bli bättre på att driva systematiskt utvecklingsarbete, 

dels att undervisningen måste anpassas efter elevernas individuella behov med hänsyn till enskilda elever 

och situationer. Systematiskt utvecklingsarbete förutsätter att elevernas resultat följs upp och analyseras 

samt att denna kunskap används för att utveckla undervisningen. Det förutsätter också att skolledningen 

har kompetens inom området, att de prioriterar arbete inom området för språkutveckling samt att detta 

arbete tilldelas tillräckliga resurser. Lika viktigt är att det finns ett samband mellan målen för arbetet, de 

medel man använder och resultatet. Effektmålet utgår från att lärarna har motivation, vill och har kunskap 

om hur de ska undervisa för att utveckla sitt språkutvecklande arbete. Orsakssambanden och relationerna 

mellan dessa olika krav och förutsättningar kallas för centrumets långsiktiga resultatmål. De kortsiktiga resul-

tatmålen uppnås genom att enstaka lärare fungerar som spjutspetsar och ambassadörer. Dessa förväntas ha, 

kunna och vilja sprida kunskap om aktuell forskning. Utfallsmålet motsvaras av i vilken grad som lärare, 

skolledare och kommunföreträdare deltar i de aktiviteter som erbjudits.  

Den bärande idén i ovanstående utvärdering är att förutsättningarna för ett framgångsrikt utvecklings- och 

förändringsarbete är aktörer på varje nivå som förstår, kan och vill genomföra beslutade åtgärder. Detta ger 

en förankring bland alla som berörs.  

  

                                                      

16 NCS, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. 

17 <http://www.ramboll-management.se>.  

http://www.ramboll-management.se/
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4.5 Faktorer på samhällsnivå   

Fram till 1991 gällde det så kallade ”dubbla huvudmannaskapet” vilket innebar att kommunen anställde 

lärarna och staten fastställde lönerna. 1991 kommunaliserades skolan vilket innebar att ansvaret flyttades 

över från staten till kommunerna, som fick hela arbetsgivaransvaret. De politiska argumenten för detta var 

bland annat att det lokala inflytandet skulle öka, lärarna skulle få större frihet, undervisningen skulle anpas-

sas lokalt och kommunerna skulle få större frihet att fördela resurserna. I den tillämpade samspelsmodel-

len, Figur 1, motsvarar detta avvägningen mellan frihet och styrning där tanken var att större frihet skulle 

stimulera undervisning och en effektivare och bättre resursanvändning.  

Statsbidragssystemet förenklades vilket antogs kunna ge en nationellt mer likvärdig utbildning. Kommuna-

liseringen var en politiskt men även fackligt omstridd fråga.  

1992 infördes kommunala bidrag till fristående skolor vilket ledde till att antalet fristående skolor ökade 

från 90 stycken 1992 till 667 fristående skolor läsåret 2008/0918. De fristående skolorna har störst påver-

kan på de tidigare så kallade upptagningsområdena i storstäderna i och med att elever i storstäder har lätta-

re att resa till en skola i närheten eller i en annan del av staden jämfört med elever på landsbygden där sto-

ra avstånd försvårar val av en annan skola.  

Andra faktorer som kan förklara den försämrade läskompetensen under denna tidsperiod är nedgången i 

lärarnas generella utbildningsnivå och klassernas ökade storlek. Det senare beror delvis på kommunernas 

försämrade ekonomi.  

Lärarutbildningen har under senare år haft en friare utformning där den enskilda lärarstudenten fritt har 

kunnat välja kurser och inriktning. En utvärdering av lärarutbildningen initierades av Högskoleverket och 

genomfördes 2007 (Högskoleverket, 2008a, 2008b; SOU, 2008). Det ledde bl.a. till en uppstramning av 

lärarutbildningarna med fastare studiegångar, ändrade kravnivåer och en tydligare progression. Antal dis-

puterade lärare har också ökat.  

Stockholms stad har ungefär 60 000 grundskoleelever vilket motsvarar ungefär 10 procent av Sveriges 

samtliga grundskoleelever. Konsekvenserna av brister i lärarutbildningen blir därför mycket tydliga. Därför 

har Stockholms stad varit aktiv exempelvis i att påverka vilka kurser som har tagits fram och erbjudits via 

Lärarlyftet. Detta för att säkerställa att kurserna motsvarar Stockholmslärarnas behov.  

För att motverka och stoppa den negativa trenden i svenska elevers kunskapsutveckling beslutade reger-

ingen den 4 september 2008 att införa ett studiebidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, 

skriva och räkna med fokus på årskurs 1–3. Detta gjordes i form av ett riktat statsbidrag till kommunerna 

med sammanlagt 900 miljoner kronor under åren 2008–2010 . Syftet var att stimulera kommuner och sko-

lor att stärka arbetet med elevernas basfärdigheter. Statsbidraget byggde på frivillighet och de kommuner 

                                                      

18 Hämtat från: <http://www.friskola.se>, hämtat 101004.  

http://www.friskola.se/
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som önskade ta del av bidraget fick skicka in en ansökan till Skolverket som hade i uppdrag att administre-

ra och fördela bidraget.  

NCS, Nationellt centrum för läs-, skriv- och språkutveckling, Skolverket, har sedan 2008 haft i uppdrag att 

höja kompetensen hos lärare i förskola och skola. Detta har de gjort genom kompetensutveckling och 

stärkta kontakter mellan forskning och skola, med målet att sprida kunskaper om forskningsbaserade me-

toder och erfarenheter som har betydelse för skolledare och pedagoger. Stockholms stad har haft fortlö-

pande kontakter med NCS och Skolverket. Kontakterna med NCS har också varit en del i Stockholm 

stads satsning på att stärka lärarnas kompetens inom området för elevers läs- och språkutveckling.  

En rad omfattande statliga reformer genomförs på skolområdet. Under 2011 kom exempelvis en ny skol-

lag, en förtydligad läroplan för förskolan, ny läroplan för den obligatoriska skolan, en ny gymnasieskola, en 

ny betygsskala och betyg från årskurs 6. Generellt ökar kraven från politiskt håll på en tydligare koppling 

mellan mål, resultat och resurser. Lärarutbildningen förändras också. Riksdagen har beslutat att hösten 

2011 införa fyra nya lärarexamina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. De nya 

lärarexamina har fastställda ämneskombinationer vilket innebär en starkare styrning jämfört med tidigare.  

4.6 Sammanfattning 

Huvuddragen i rapportens teoretiska ram utgörs av de olika dimensionerna och nivåerna i samspelsmodel-

len, Figur 1, på sidan 11. Komponenterna inom påverkansdimensionen och individdimensionen samspelar med 

och påverkar varandra. På samma sätt samspelar och påverkar de två dimensionerna i sig varandra. Sats-

ningar och/eller förhållanden i en dimension samspelar och påverkar den andra dimensionen. De är alla 

avhängiga varandra. 

Nivåerna i sin tur relateras till den stimulans, frihet och styrning som de erbjuder. Den naturliga följden av en 

större frihet oavsett om det gäller på individ-, klass-, skol-, kommun- eller samhällsnivå är att man får en större 

variation och därmed också ett större utrymme för olika val samt påverkan från olika faktorer. Läs- och 

språksatsningens insatser har karakteriserats av frihet och stimulans.  
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5 Insatser som utvärderas 

5.1 Bakgrund till val av insatser 

Det övergripande målet för läs- och språksatsningen är en högre måluppfyllelse för elever i grundskolan. I 

projektplanen för grundskoleavdelningens satsning understryks att: 

Elevernas språkliga kompetens och läs- och skrivförmåga är av avgörande betydelse för elevernas kunskaps-

utveckling och en förutsättning för framgångsrika studier. (Projektplan, version 1.2, s. 3) 

Utbildningsförvaltningen arbetar för att lärare ska arbeta med evidensbaserade undervisningsmodeller. 

Projektsamordnaren för Stockholms läs- och språksatsning fick därför i uppgift att sammanfatta vad aktu-

ell läs- och språkforskning förordar. Resultaten av PIRLS 2006 och PISA har diskuterats och stämts av 

med stadens grundskoleinspektörer i förhållande till deras bild av grundskolornas behov. I projektplanen 

beskrevs utgångspunkterna så här:  

En struktur som stödjer språkutvecklingsinsatser ska bland annat: 

 Stödja pågående språkutvecklingsprojekt – ökat stöd och resurser 

 Erbjuda lärare kompetensutveckling 

 Erbjuda skolan stöd för sitt utvecklingsarbete 

 Genomföra utvecklingsinsatser som skolan inte har möjlighet att genomföra på egen hand. (Pro-

jektplan, version 1.2, s. 8) 

Styrgruppen beslutade om en organisation med kontaktpersoner på varje grundskola. I projektplanens 

aktivitetsplan formulerades milstolpar och förslag på tidsram. Den första av nio milstolpar lyder ”Lokala 

läsutvecklare på grundskolorna identifieras, våren 2008”. Diagrammet visar antal grundskolor som har 

minst en lokal läs- och språkutvecklare19 vid fem olika tidpunkter.  

                                                      

19 De lokala läs- och språkutvecklarna och deras funktion beskrivs mer utförligt på sidan 21.  
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Figur 3. Antal grundskolor som har minst en lokal läs- och språkutvecklare. 

Antalet grundskolor i diagrammet är 143 att jämföra med de 140 som jag har utgått från i denna uppfölj-

ning. Skillnaden beror på att skolor har slagits samman. Vissa större skolor har flera läs- och språkutveck-

lare som hjälps åt och delar på uppdraget.  

5.2 Verksamhetsplaner 2007–2010  

Hösten 2007 inventerades skolornas behov av kompetensutveckling inom språkområdet för lärare i 

grundskolans tidigare årskurser. Kommunfullmäktige beslutade om ett antal mål som uttrycker de politiska 

prioriteringarna. Ett mål som beslutades var genomförandet av ”en omfattande satsning på läsning i låg-

stadiet”.  

Verksamhetsplanerna för åren 2008, 2009 och 2010 (Stockholm) tar alla upp läs- och språksatsningen. I 

”Verksamhetsplan 2008” infördes termerna ”indikator/er” och ”aktivitet/er: ”Indikatorerna anger mål-

värde för och förtydligar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Aktiviteterna beskriver vad 

nämnden ska utföra för att kommunfullmäktiges mål ska nås” (s. 8). Indikatorerna anger bland annat att 

det ska ske en ökning av andelen elever som får godkänt på de nationella proven i årskurs 5 och elever i 

årskurs 9 med godkänt i alla kärnämnen vid vårterminsslutet. Aktiviteter som anges är exempelvis: 

 En omfattande satsning ska göras på läsning i årskurs F–6 i grundskolan. 

 Metoder att utvärdera kunskapsresultaten redan under de första skolåren ska tas fram. 

 Lärare erbjuds möjlighet att delta i kompetensutveckling samt obehöriga lärare ges möjlighet att 

bli behöriga genom kompetensutveckling och validering. 

”Verksamhetsplan 2009” preciserar indikatorerna och de insatser som finns inskrivna i utvecklingsplanen 

omfattar bland annat en statlig satsning på ”läsa, skriva och räkna” samt en lokal satsning på ”läs-, skriv- 

Antal grundskolor som har minst en lokal läs- och språkutvecklare
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och språkutveckling”. Den statliga satsningen gäller de tidiga skolåren och basfärdigheterna. Stadens läs-, 

skriv- och språksatsning utgår från att dessa basfärdigheter är grunden för elevernas utveckling kunskaps-

mässigt och kognitivt. Satsningen gäller stöd till lokalt utvecklingsarbete, riktade utbildningsinsatser samt 

att alla grundskolor har en lokal läsutvecklare som är utbildningsförvaltningens kontaktperson med upp-

drag att på skolnivå verka för satsningen. Några av grundskolorna erbjuder också, från och med hösten 

2009, ett tionde skolår till elever som bedöms ha möjlighet att bli behöriga till ett nationellt program efter 

ett sådant extra tionde skolår. De utvecklingsinsatser som 2010 finns inskrivna i utvecklingsplanen följer 

upp tidigare satsningar och gäller kunskapskontroller, noggrann uppföljning samt att kunskapsnivåerna ska 

höjas. 

Nytt i ”Verksamhetsplan 2010” är utbildningsnämndens vision ”En skola i världsklass”. Visionens inne-

börd är att eleven har möjlighet att välja en skola som motsvarar dennes intresse och behov samt att sko-

lan klarar att anpassa förhållningssätt, innehåll, metoder, arbetsorganisation till elevens förutsättningar och 

behov. Flera indikatorer återkommer från tidigare verksamhetsplaner. Årsmål anges tillsammans med en 

ambition att resultaten ska förbättras för varje år. 

5.3 Ekonomiska förutsättningar för läs- och språksatsningen 2007–2009 

Regeringen har under åren 2008–2010 satsat 900 miljoner på den så kallade ”läsa-skriva-räkna-satsningen”; 

ett riktat frivilligt statsbidrag till kommunerna med syfte att stimulera kommuner och skolor att stärka ar-

betet med elevers basfärdigheter. För Stockholms del har det inneburit att läs- och språksatsningen 2008–

2010 har och har haft en förstärkt och särskilt ”öronmärkt” budget för läs- och skrivutveckling enligt föl-

jande: 

1. 2008: 2,950 miljoner 

2. 2009: 6,620 miljoner från regeringens ”läsa-skriva-räkna” satsning samt ytterligare 2,950 miljoner i 

kommunala pengar 

3. 2010: 7,926 miljoner  

Summan för 2010 har delats upp i olika potter varav en pott har styrts mot skolor som behöver förbättra 

sina elevers måluppfyllelse.  

5.4 Läs- och språksatsningens insatser 2007–2009 

Tidsaxeln (Figur 4) visar språksatsningarna 2007–2009. 1 juli 2007 valde Stockholm att införa en ny avdel-

ningsorganisation där en utbildningsförvaltning fick det samlade ansvaret för skolverksamheterna under 

utbildningsnämnden. Syftet var att flytta ansvar från administrationen till verksamheterna samt att uppnå 

en effektivare resursanvändning.  
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Figur 4. Tidsaxel för läs- och satsningen 2007–2010.  

Från januari 2008 erbjöds grundskolans lärare föreläsningar av kvalificerade forskare inom språkområdet 

vid tre tillfällen per termin. Från och med höstterminens start 2008 organiserades nätverksgrupper och 

kurser från Medioteket köptes in. Grundskoleavdelningen fick igenom önskemål om specifika kurser inom 

Lärarlyftet och Språkforskningsinstitutet startade upp tre kurser för grundskolelärare inriktade på språkut-

vecklande undervisning för flerspråkiga elever. För att lyfta och uppmärksamma skolor som arbetar fram-

gångsrikt och/eller innovativt påbörjades 2009 ett arbete med att identifiera inspirationsplatser som lärare 

kan besöka för att ta del av hur andra gör och bli inspirerade. 

Innehållet i de olika föreläsningarna, kurserna och aktiviteterna motsvarar de områden som Skolverket 

(2007a) anser som viktiga och föreslår för att stärka ”lärares kompetens inom området pedagogiska och 

didaktiska perspektiv på tal- och skriftspråksutveckling” (Skolverket, 2007a, s. 14). Följande kunskapsom-

råden har stått i fokus: undervisning i och om läsförståelsestrategier, ”high-literacy”-undervisning med 

fokus på läs- och språkutveckling i naturorienterande ämnen, uppföljning och bedömning av elevers läsut-

veckling samt insatser inriktade på att öka lärares kompetens att möta alla elevers behov av utvecklings-

stöd oavsett kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund. Detta gäller också exempelvis pojkars läsning och 

särskilda metodiska och didaktiska insatser för flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling.  

5.4.1.1 Lokala läs- och språkutvecklare 

En del i språksatsningen var att det skulle finnas minst en lokal läs- och språkutvecklare på alla grundsko-

lor. Enligt projektplanen ska de lokala läs- och språkutvecklarna fungera som utbildningsförvaltningens 

kontaktpersoner med uppgift att lokalt verka för läs- och språksatsningen. Detta underlättar kontakterna 

mellan förvaltning och enskilda skolor. Rektor utser skolans lokala läs- och språkutvecklare som har i 

uppdrag att vara ambassadör och spjutspets för läs-, skriv- och språkfrågor ute på skolorna. De får också 
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ta del av vissa aktiviteter som bara riktar sig till dem. De bjuds in till ett stormöte varje termin där de får ta 

del av aktuella projekt, höra om nyheter och vad som är på gång samt lyssna på kollegor som berättar om 

framgångsrika arbetssätt. De lokala läs- och språkutvecklare som lett nätverksgrupper eller liknande har 

bjudits på ett 2-dagars besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg med resa och övernattning. Vissa 

aktiviteter har varit gratis för de lokala läs- och språkutvecklarna som exempelvis att besöka någon av in-

spirationsplatserna för läs-, skriv- och språkfrågor. Andra exempel är möjligheten att delta i kurser för att 

utveckla sin bedömarfärdighet med instrumentet LUS/läsutvecklingsschemat (Allard, Rudqvist, Sundblad, 

2001) samt att delta i nätverksgrupper med olika teman.  

Läs- och språkutvecklarna utgör inte en insats utan är en del av organisationen av hela läs- och språkut-

vecklingssatsningen.  

5.4.1.2 Föreläsningar för stadens grundskolelärare 

Läs- och språksatsningen har sedan 2008 erbjudit öppna och kostnadsfria föreläsningar till stadens skol-

personal; lärare, speciallärare, specialpedagoger, skolbibliotekarier och skolledare. Föreläsningarna har ge-

nomförts i Stockholms Universitets lokal (den så kallade K-aulan) på Konradsberg. Runt 400 lärare har 

vid varje tillfälle deltagit i dessa föreläsningar.  

Syftet har varit att stadens pedagoger ska få ta del av aktuell forskning inom området för läs- och språkut-

veckling men också att bli inspirerade till att förändra arbetssätt för en ökad måluppfyllelse hos eleverna. 

Föreläsarna har varit välrenommerade forskare och språkexperter. Föreläsningarna har redogjort för vad 

forskning säger om språkutvecklande arbets- och förhållningssätt i undervisning och bedömning av indi-

videns läs-, skriv- och språkutveckling.  

5.4.1.3 Nätverksgrupper 

Syftet med nätverksgrupperna har varit att skapa mötesplatser för läs- och språkutvecklarna där de kan 

diskutera ”språkfrågor”, möjliggöra erfarenhets- och kompetensutbyte, erbjuda kompetensutveckling, 

fånga upp frågor, idéer och behov som upplevs aktuella samt initiera utvecklingsarbeten med anknytning 

till språkutveckling. Nätverksgrupperna har också gett utrymme för att diskutera frågor av relationell ka-

raktär. Under perioden 2008–2009 genomfördes nätverksträffar organiserade i totalt 11 olika grupper med 

lokala läs- och språkutvecklare från 45 av stadens 140 skolor. En del lokala läs- och språkutvecklare deltog 

under både läsåret 08/09 och 09/10 men om man räknar varje person som en person, oavsett om denne 

deltagit i mer än en nätverksgrupp, så har 49 lokala läs- och språkutvecklare deltagit vilket motsvarar unge-

fär 30 procent av samtliga.  

Hösten 2009 startades också nätverksgrupper med inriktning på bedömning med LUS, LäsUtvecklings-

Schemat. Detta med anledning av att det framförts behov av kompetensutveckling i bedömning av elevers 

läsfärdighet enligt LUS-schemat. Under 2009 genomfördes en sådan grupp och 2010 tre sådana nätverks-

grupper ledda av lärare för lärare i Stockholm. Under 2010 deltog 17 lärare från 11 olika skolor i dessa 

nätverksgrupper inriktade på LUS-bedömning.  
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5.4.1.4 Mediotekets kurser 

Mediotekets kurser har upphandlats av läs- och språksatsningen 20. De aktiviteter det har gällt är olika kur-

ser, boksamtal, seminarier, skrivarverkstäder och författarbesök och vänder sig till alla som undervisar i 

grundskolan. Syftet med dessa har varit att ge lärarna fler metoder för läs-, skriv- och språkundervisning, 

fördjupa lärarnas kunskaper och bidra till större variation i undervisningen. 

5.4.1.5 Barn och böcker 

Våren 2008 startades ett samarbete mellan Stiftelsen Skansen i samband med att ALMA-priset (Litteratur-

priset till Astrid Lindgrens minne21) delades ut. Syftet var att väcka barns och ungas intresse för böcker 

och läsning samt att låta dem ta del av Skansens kulturhistoriska miljö. ”Barn och böcker” erbjöd under 

tre majdagar Stockholms grundskolor olika aktiviteter kring läsning och litteratur. 

Sedan 2008 har projektet ”Barn och böcker” utvecklats; samarbetet med stiftelsen Skansen och ALMA 

(Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne) har utökats med Stadsbiblioteken och nya aktiviteter har till-

kommit. Styrguppen för projektet har beslutat att projektet ”Barn och Böcker” med tävlingen ”En bok i 

världsklass” 22 fortsätter.  

5.4.1.6 Språkforskningsinstitutets kurser 

För att höja medvetenheten och öka kunskapen kring området flerspråkighet i skolorna engagerades 

Språkforskningsinstitutet i läs- och språksatsningen. De erbjöd fortbildning som ett flerspråkighetspaket 

till lärare och skolledare i grundskolan.  

Under 2009 finansierade läs- och språksatsningen följande tre kurser:  

 R2L, Reading to Learn, med 4 utbildningsdagar 

 Scaffolding for success under ledning av Claire Acevedo, med 4 utbildningsdagar för vardera 2 

grupper.  

R2L23 är ett kompetensutvecklingsprogram som utvecklats av Dr David Rose, University of Sidney, Au-

stralien, där läraren lär sig använda olika stödjande strategier i sin läs-, skriv- och språkundervisning. Scaf-

folding for success är en utveckling av R2L. I båda fallen är fokus på ämnesdidaktiska frågor för undervis-

ning i läs-, skriv- och språkutveckling med inriktning på flerspråkiga elever och med genrepedagogisk bas. 

Både R2L och genrepedagogiken härrör från Australien.  

  

                                                      

20 Läs mer: http://www.stockholm.se/medioteket; hämtat 100531.  

21 Lär mer om ALMA på http://www.alma.se/sv.  

22 Läs mer: http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Kultur/Tavlingen-En-bok-i-varldsklass/; hämtat 
100531.  

23 Hämtat från <http://www.readingtolearn.com.au/#/home/>, hämtat 100615.  

http://www.stockholm.se/medioteket
http://www.alma.se/sv/
http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Kultur/Tavlingen-En-bok-i-varldsklass/
http://www.readingtolearn.com.au/#/home/
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5.4.1.7 Lärarlyftet 

Lärare har uppmanats att delta i de högskole- och universitetskurser som erbjudits genom regeringens 

satsning ”Lärarlyftet”. Läs- och språksatsningen har drivit genomförandet av vissa kurser med inriktning 

på exempelvis läsning, skrivning, flerspråkighet, språkutveckling, språkstörningar och genrepedagogik. 

Tanken med att driva att vissa kurser skulle erbjudas var att möta de behov av kompetensutveckling som 

Skolverket (2007a, 2007b) har pekat på utifrån bland annat den internationella läsundersökningen PIRLS24 

som genomfördes 2006.  

5.4.1.8 Ett riktat ekonomiskt bidrag, årskurs 1–3 

Regeringens läsa-, skriva- och räkna-satsning25 har gett skolor med årskurserna F–3 ett särskilt ekonomiskt 

bidrag. I Stockholm fick dessa skolor 36 800 kr för läsåret 2008/09. Bidraget har utbetalats för att stärka 

skolbiblioteken eller andra läs-, skriv- och språkutvecklande insatser utifrån skolans egna behov. Ett nytt 

bidrag betalades ut även under 2010 men den här gången var det starkare styrt mot de skolor som har 

svårt att nå kravnivåerna. Skolorna har bland annat använt bidraget till: 

1. Personalförstärkning – extra lärarresurs i klass, handledning av kollegor, projektledning. 

2. Kompetensutveckling – anordnande av studiedag, arbete med mål för åk 3, deltagit i nationella 

konferenser, litteraturseminarier, inköp av kurslitteratur, studiecirklar, pedagogiska caféer, läse-

cirklar, utbildning i pedagogskrivbordet, utbildning i olika inlärningsmetoder. 

3. Inköp av läromedel – litteratur, laborativt material, lärarhandledningar, litteratur på olika moders-

mål, spel. 

4. IKT-verktyg – Daisy-spelare, talböcker, dataprogram, talsyntes, översättning, Robomemo arbets-

minnesträning, Lexia, Stava Rex, ViTal, Provia, AlphaSmart, AlphaSmart Neo-USB, diktafoner, 

skrivplattor, Mp3-spelare med hörlurar, bärbar dator, Dvd-spelare, CD-rom, datorer med pro-

gram, interaktiva skrivtavlor, Word-read-plus (talande tangentbord) digitalkameror. 

5. Diagnosmaterial – screening, Nya språket lyfter, Lyssna på ordet, Läskedjor, Bornholmsmodellen 

(Lägesrapport, 2009). 

Statsbidraget är frivilligt, det administreras av Skolverket och syftar till att stärka kommuners och skolors 

arbete med yngre skolelevers basfärdigheter i läsning, skrivning och räkning. Totalt satsar regeringen 900 

miljoner under 2008–2010.  

  

                                                      

24 Läs mer om PIRLS: <http://www.skolverket.se/sb/d/253/a/366>, hämtat 100629.  

25 Läs mer på: <http://www.regeringen.se/sb/d/3708/a/87990>, hämtat 100224.  

http://www.skolverket.se/sb/d/253/a/366
http://www.regeringen.se/sb/d/3708/a/87990


 

27 

5.5 Sammanfattning 

Fokus för läs- och språksatsningen har varit skolornas och lärarnas behov och förutsättningar. Grundsko-

leavdelningen har under tiden 2007–2010 stöttat genom att bland annat: 

 främja och finansiera kompetensutveckling, 

 arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte, 

 ta initiativ till, samordna och leda nätverk, 

 sprida forskningsresultat, 

 uppmuntra skolor som arbetar framgångsrikt och/eller innovativt att bli inspirationsplatser och 

idéskolor. 

Läs- och språksatsningen har präglats av flexibilitet. Gemensamt för alla insatser är att det har varit frivil-

ligt att delta; dels för skolorna, dels för lärarna. Den styrning som har funnits har manifesterat sig i själva 

utbudet av insatser men också i form av vissa krav. Det ena kravet är att alla grundskolor skulle ha minst 

en lokal läs- och språkutvecklare. Det andra kravet gällde att de skolor som önskade ta del av det riktade 

ekonomiska bidraget var tvungna att göra dels en ansökan med en plan för vad de önskade använda peng-

arna till, dels en ekonomisk redogörelse efter slutförda insatser. Information har gått ut till grundskolorna 

via de lokala läs- och språkutvecklarna, med kopia till rektor, samt funnits publicerad på utbildningsför-

valtningens webbsida för satsningen. 

Generellt karaktäriseras läs- och språksatsningen av mycket stimulans, stor frihet och liten styrning. 2010 

påbörjades dock en större styrning med inriktning på skolor vars elever har en lägre måluppfyllelse.  

Mer information om läs- och språksatsningens insatser finns på: www.pedagogstockholm.se. 

  

http://www.pedagogstockholm.se/
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6 Metod 

I kapitlet presenteras hur det empiriska materialet har samlats in, bearbetats och analyserats. I överens-

stämmelse med syftet utgörs det empiriska materialet av: 

 uppgifter om deltagande och icke deltagande skolor, 

 data för andel elever som uppnått målen, betyg, meritvärde26, föräldrars utbildningsnivå, modell-

beräknade betygsvärden27, residual28, andel elever behöriga till gymnasiets nationella program samt 

resultat i nationella ämnesprov ur dels utbildningsförvaltningens databas, dels Skolverkets databa-

ser SALSA och SIRIS samt 

 data som bygger på en enkät till de lokala läs- och språkutvecklarna på Stockholms grundskolor. 

6.1 Genomförande 

Arbetet med uppföljningen påbörjades oktober 2009 för att sedan genomföras under 2010. Det hade varit 

önskvärt att kunna ha med data från 2010 men det var inte möjligt i och med att arbetet skulle vara slut-

fört december 2010. Data från 2010 hade kunnat visa om de tendenser som framkommer i resultaten är av 

tillfällig karaktär eller varaktiga. Uppföljningen gäller tiden 2007–2009. 2002 utgör jämförelseår för data 

från 2007–2009.  

Enkäten, en webbenkät, gick ut till Stockholm grundskolors läs- och språkutvecklare under månadsskiftet 

maj–juni 2010. Enkäten e-postades ut till samtliga lokala läs- och språkutvecklare, totalt 178 personer. Tre 

påminnelser gick ut till samtliga grupper. En fjärde påminnelse utgjordes av ett personligt mejl till de sex 

lokala läs- och språkutvecklare i extremgrupperna som ej besvarat enkäten.  

Skolorna grupperades utifrån deltagande, dvs. om de tagit del av samtliga insatser, av några respektive inga 

insatser; grupp 1, 2 och 3. Syftet med denna design var att upptäcka mönster och skillnader mellan grup-

perna. Resultaten har bearbetats utifrån respondenternas grupptillhörighet. Efter justeringar omfattade 

grupp 1 tretton lokala läs- och språkutvecklare och grupp 3 hade åtta läs- och språkutvecklare. Grupp 2, 

det vill säga, de skolor som inte ingår i denna studies urval hade sammanlagt 148 läs- och språkutvecklare. 

Svarsfrekvensen blev: 11/13, 5/8 respektive 97/148 besvarade enkäter i de tre grupperna. I procent är 

andelen besvarade enkäter för grupp 1 – 85 %, grupp 2 – 63 % respektive grupp 3 – 66 %.  

                                                      

26 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Godkänd motsva-
rar värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket väl godkänd värde 20. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvär-
de. I Skolverkets analys ingår endast elever som fått betyg i ett eller flera ämnen. Hämtat från 
<http://salsa.artisan.se/>, hämtat 100916. 

27 För att ta fram modellberäknade betygsvärden så har en så kallad regressionsmodell använts där hänsyn tagits 
till föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands samt andel elever födda i 
Sverige med båda föräldrar födda utomlands. I underlaget ingår på kommunnivå endast kommunala skolor och på 
skolnivå ingår båda fristående och kommunala skolor. Hämtat från <http://salsa.artisan.se/> hämtat 100910.  

28 Residual är den avvikelse mellan faktiskt betygsresultat och modellberäknat betygsvärde som avser skolans ge-
nomsnittliga meritvärde respektive andel elever som uppnått samtliga mål. Hämtat från <http://salsa.artisan.se/> 
hämtat 100910.  

http://salsa.artisan.se/
http://salsa.artisan.se/
http://salsa.artisan.se/
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En övervägande majoritet av respondenterna är kvinnor. Samtliga arbetsföra åldrar finns representerade 

för läs- och språkutvecklarna i grupp 2, dock är åldern 51–60 vanligast. Extremgrupperna (grupp 1 och 

grupp 3) har en kraftig puckel för 51–60 men ingen i åldersgruppen 61 och äldre. Läs- och språkutveck-

larna i grupp 3 arbetar företrädesvis i de senare skolåren till skillnad från dem i grupp 1 och grupp 2.  

6.2 Urval 

2010 hade Stockholm 140 kommunala grundskolor. Dessa grupperades utifrån i vilken utsträckning de 

tagit del av läs- och språksatsningens insatser. Syftet med denna design var att upptäcka mönster och skill-

nader mellan extremgrupperna men också för att undersöka om satsningen har gett några förändringar i 

elevprestationer. Urvalsförfarandet för studien utgår från en uppdelning av Stockholms stads skolor i föl-

jande tre grupper:  

 Grupp 1: de skolor som har tagit del av samtliga insatser som har erbjudits under 2007–2009, 

 Grupp 2: de skolor som har tagit del av några insatser som har erbjudits under 2007–2009, en 

jämförelsegrupp, och 

 Grupp 3: de skolor som har inte har tagit del av någon insats som har erbjudits under 2007–

2009 (förutom det riktade ekonomiska bidraget).  

Grupp 1 och grupp 3 är varandras motpoler vad gäller deltagande i satsningen och utgör urvalet för denna 

studie.  

Indelningen gav mig fem respektive tre skolor i vardera gruppen. Jag valde då att utöka grupperna med 

skolor som även deltagit i fem av sex insatser respektive inte deltagit i fem av sex insatser så att extrem-

grupperna omfattar 8 skolor vardera.  

Organisatoriskt är Stockholms skolor indelade i fyra olika men likartade skolområden vad gäller årskurser 

och socioekonomiska faktorer. Varje skolområde omfattar flera stadsdelar och har skolor som ligger i in-

nerstad, ytterområde och/eller har flerspråkig skolmiljö. Fyra biträdande grundskolechefer har ansvar för 

var sitt av de olika skolområdena. De stadsdelar som ingår i respektive område är:  

 Område 1: Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen, Östermalm 

 Område 2: Skarpnäck, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö 

 Område 3: Bromma, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen 

 Område 4: Hägersten-Liljeholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, S:t Örjan 

Skolorna i denna uppföljning fördelar sig lika på skolområdena med två skolor i varje. Undantaget är 

grupp 3 där man finner tre skolor i skolområde 3 och en skola i skolområde 4.  

Fördelningen av enskilda skolor på respektive skolområde framgår av Tabell 1 på sidan 35. Skolorna i ur-

valet är samtliga kommunala grundskolor och spänner över olika årskurser från förskoleklass till årskurs 9.  
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6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett från två källor; dels uppgifter ur tre databaser, dels en sammanställning av sva-

ren från enkäten till de lokala läs- och språkutvecklarna.  

Resultaten är organiserade, bearbetade, analyserade och redovisas utifrån indelningen i två extremgrupper 

med deltagande respektive icke deltagande skolor.  

Datamaterialet är sorterat och bearbetat på skolnivå utom data från enkäterna där indelningen gjorts på 

individnivå och grupperats utifrån indelningen i deltagande respektive icke deltagande skolor. I och med 

att jag inte lät respondenterna ange namn och skola kan jag i analysarbetet inte relatera de lokala läs- och 

språkutvecklarnas svar till enskilda skolor utan bara till om de tillhör grupp 1 eller grupp 3 (det vill säga 

någon av urvalsgrupperna).  

Vissa begränsade, ibland ofullständiga, data finns också i form av statistik från delprojektens genomförda 

aktiviteter samt antal lärare och skolor för de insatser som finansierats av läs- och språksatsningen. Några 

av delprojekten har även gjort egna webbenkäter.  

6.3.1.1 Data ur databaser 

Databaserna som har använts är dels databasen på utbildningsförvaltningen, dels Skolverkets databaser 

SIRIS och SALSA.  

Databasen SALSA är ett analysverktyg som presenterar kommuners och skolors betygsresultat och som 

gör det möjligt att bedöma enskilda skolors betygsresultat i ett riksperspektiv. I SALSA tas också hänsyn 

till skolors elevsammansättning utifrån kön och andel elever med utländsk bakgrund (födda i Sverige al-

ternativt utomlands), föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, faktiska betygsvärden, genomsnittliga me-

ritvärden, modellberäknade betygsvärden, residual samt andel elever som är behöriga till nationellt pro-

gram. Betygsresultaten presenteras för elever i årskurs 9.  

I SIRIS presenteras statistiska uppgifter som avser elev-, personal- och kostnadsstatistik, betygsutfall samt 

provresultat.  

De data som hämtats från utbildningsförvaltningens databas är uppgifter om skolornas resultat i de natio-

nella ämnesproven. De nationella ämnesproven29 genomförs i grundskolans årskurs 3, 5 och 9 i ämnena 

svenska, matematik och engelska samt i gymnasieskolan. I grundskolan används samma prov i ämnena 

svenska och svenska som andra språk. Bedömningen av elevernas prestationer görs i förhållande till äm-

nenas kursplaner. Som underlag för betygssättning ska lärarna använda nationella läroplansmål, kurspla-

nemål och betygskriterier. Underlaget ska på ett allsidigt sätt visa elevernas kunskaper och ”De nationella 

                                                      

29 Hämtat från <http://www.skolverket.se/sb/d/2852>, hämtat 100609.  

http://www.skolverket.se/sb/d/2852
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proven ska inte tillmätas särskild vikt vid betygssättningen av den enskilda eleven”30. På Skolverkets webb 

beskrivs syftet med de nationella ämnesproven. Syftet med dessa är i huvudsak att: 

 stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och 

 ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på kommunal 

nivå samt på nationell nivå. 

De nationella proven bidrar också till att: 

 konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier och 

 öka elevernas måluppfyllelse. (Skolverket 2012)  

De nationella ämnesproven gör det möjligt att bedöma elever likvärdigt oavsett skola, vilka böcker eleven 

läst och vilka arbetssätt som tillämpats. Ämnesproven kan utgöra underlag vid de individuella utvecklings-

samtalen samt vara ett stöd vid betygssättning. Alla ämnesprov är obligatoriska och normalt konstrueras 

nya ämnesprov varje år.  

2007 analyserade Skolverket (2007d) resultaten av nationella ämnesproven för årskurs 9. I rapporten 

framkommer att dessa har hög legitimitet hos lärarna som anser att resultaten i ämnesproven stämmer väl 

överens med de krav som kursplaner och lärare ställer. Analysen visar att andelen elever, som ej uppnått 

målen i nationella ämnesprovet under 2005–2007, är konstant.   

Provet för årskurs 9 är gemensamt för svenska och svenska som andraspråk och är uppbyggt kring ett 

övergripande tema. Uppgifterna för ämnesproven rapporteras av skolorna till dels Skolverket, dels en da-

tabas som administreras av utbildningsförvaltningen i Stockholm stad. Uppgifterna specificeras för varje 

delprov i ämnesproven för årskurs 5 och 9.  

Ämnesproven för årskurs 5 i svenska och svenska som andraspråk består av delprov som prövar mål som 

ska uppnås vilka är den lägsta nivån. 

Våren 2009 genomfördes nationella ämnesproven i svenska och matematik för första gången i årskurs 3. 

Målen för svenska och svenska som andraspråk, som ingår i två olika kursplaner, är desamma för båda 

ämnena. Delproven prövar mål som ska uppnås vilket är den lägsta nivån. Skolverket redogör i en rapport 

(Skolverket, 2010) för implementeringen av proven samt för de synpunkter och slutsatser som framkom-

mit i samband med detta arbete.  

Skolverket (2010) fann att provet upplevdes positivt av elever och lärare. De senare menade att det var bra 

att provsituationen hade tonats ner och att provet gav en tydlig bild av elevernas kunskaper.  

                                                      

30 Citat från <http://siris.skolverket.se>, hämtat 100825.  

http://siris.skolverket.se/
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Vissa justeringar och begränsningar gjordes inför provomgången 2010. Huvudsakligen prövar ämnespro-

vet 2010 elevernas förmåga ”… att kunna berätta, beskriva och ge och ta muntliga instruktioner men inte 

målet som rör elevernas förmåga att samtala.” (Skolverket, 2010, s. 41). 

6.3.1.2 Enkät 

Enkäten omfattar totalt 19 frågor. Dessa är utformade med anknytning till insatserna i läs- och språksats-

ningen, variation i undervisningen, upplevelsen av egen lärarkompetens och elevernas måluppfyllelse. De 

exakta frågorna framgår av bilaga 1, sidan 78.  

Elva av enkätfrågorna är konstruerade som påståenden med Likertskalor. Det innebär att de antingen be-

svaras på en sifferskala eller genom ett val av negativa/positiva påståenden. Sifferskalorna går från 1–6 där 

siffran 1 motsvarar ”inte alls” och 6 ”i mycket hög grad” med variationer som exempelvis ”stämmer inte 

alls” till ”stämmer mycket bra”.  

Övriga åtta frågor efterfrågar kön, ålder, vilka åldrar läraren undervisar i, om läraren har deltagit i insatser 

och i så fall vilka samt några öppna frågor.  

6.3.2 Bortfall 

Bortfall innebär att det av olika orsaker saknas data i en studie. Detta kan exempelvis bero på tekniska 

missöden, ofullständiga databaser eller att deltagare inte kan eller vill besvara frågor.  

Att skolorna inte har exakt samma årskurser leder till att underlaget, det vill säga antal skolor, blir olika för 

de data som utgår från betyg och nationella ämnesprov då dessa uppgifter inte är aktuella i skolans alla 

årskurser.  

Resultatredovisningen i Stockholm stads databas är inte fullständig för de nationella ämnesproven. Vad 

gäller svenska som andra språk/SVA för årskurs 9 finns inga uppgifter inrapporterade och för årskurs 5 

fattas resultat för många skolor. Uppgifter finns insamlade för 2008 och 2009 men inte för tidigare 

årskurs.  

I Skolverkets databas SIRIS anges resultaten för ämnesproven i årskurs 5 och 9. Databasen är under upp-

byggnad och utvecklas successivt. För 2007 finns ännu inga uppgifter. För 2008 finns uppgifter endast för 

årskurs 9. 2009 anger uppgifter också för årskurs 5; uppgifterna är på riks-, kommun- och skolnivå. Det 

går inte att få fram en jämförande tabell omfattande alla Stockholms skolor. I databasen redovisas både 

svenska och svenska som andra språk/SVA.  

Resultat för ämnesprov årskurs 3 har ännu inte börjat samlas in av Stockholms stad. Skolverket har upp-

gifter på riksnivå om exempelvis deltagande och andel elever som uppnått kravnivåerna.  

Det visade sig svårt att få alla läs- och språkutvecklarna att besvara enkäten trots att de förväntas ha ett 

särskilt engagemang för läs- och språkfrågor. Bortfallet utgjordes av två personer i grupp 1 (av 13 respon-

denter), 51 personer i grupp 2 (av 148 respondenter) samt tre personer i grupp 3 (av åtta respondenter). 
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Det är vanskligt med bortfall som är olika stort i de olika grupperna. Detta gör att de enskilda läs- och 

språkutvecklarna påverkar resultaten olika mycket i respektive grupp. Procentuellt sett väger svaren från 

respondenterna olika mycket beroende på gruppstorlek varför en redovisning i siffror skulle vara missvi-

sande.  

6.4 Etiska aspekter 

Både forskning i allmänhet och utvärderingsstudier ställer stora krav på att etiska regler följs. Denna studie 

står på två ben, dels data ur olika databaser, dels svaren från en enkätstudie. Uppgifterna ur databaserna är 

offentliga och därmed tillgängliga för allmänheten. Därmed är det inga problem att använda dem. Vad 

gäller enkätstudien står frågorna om deltagarnas rätt till integritet och anonymitet i fokus men också skyl-

digheten att ge en så riktig bild av det studerade området som möjligt. Informationen till läs- och språkut-

vecklarna som besvarat enkäten gick ut via mejl med möjligheter att ringa mig för vidare frågor. I och med 

att de besvarar enkäten har de också samtyckt till att delta. Konfidentialitet råder då enkäten besvarats helt 

anonymt. Nyttjandekravet uppfylls också i och med att enkätsvaren enbart används för denna uppföljning. 

Härmed har jag följt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer och krav på information, samtycke, konfi-

dentialitet och nyttjande.  
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7 Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens empiriska resultat. Resultatredovisningen är disponerad i överensstäm-

melse med syftet på sidan 7. Det betyder att resultaten presenteras i följande ordning: 

1. Vilka skolor som deltar respektive ej deltar i de insatser som läs- och språksatsningen erbjuder. 

Uppgifterna gäller här: geografiskt område, skolornas storlek samt rekryteringsbas.  

2. Elevprestationer i deltagande respektive ej deltagande skolor för betyg, meritvärden, andel behöri-

ga till gymnasiets nationella program samt i de nationella ämnesproven.  

3. De lokala läs- och språkutvecklarnas upplevelser och erfarenheter av läs- och språksatsningen.  

7.1 Extremgruppernas skolor 

Resultatredovisningen börjar med jämförelser vad gäller antal elever, skolornas åldersprofil, organisation, 

geografiska läge och hur många elever som går på skolorna i respektive extremgrupp (grupp 1 och grupp 

3). Dessa jämförelser presenteras i Tabell 1, på nästa sida.  

De skolor som ingår i grupp 1 har namngivits efter öar på Sveriges västkust och de skolor som ingår i 

grupp 3 har fått fågelnamn.  
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Tabell 1. Översikt över extremgrupperna i urvalet (grupp 1 och grupp 3). 

 

Färgskillnaderna i ovanstående tabell representerar grad av deltagande enligt följande:  

   Grupp 1: Skolor som deltagit i alla insatser. 

   Grupp 1: Skolor som deltagit i fem av sex insatser. 

   Grupp 3: Skolor som inte har deltagit i några insatser. 

   Grupp 3: Skolor som inte har deltagit i fem av sex insatser. 

 

Av tabellen framgår att de två extremgrupperna skiljer sig åt vad gäller totalt antal elever i grupp 1 respek-

tive grupp 3, åldersprofil, skolorganisation samt hur många elever som går på respektive skola. Tabellen 

visar också vilka skolor som är centralt belägna (innerstadsskolor) respektive har en flerspråkig miljö.  

I grupp 1 finns endast en innerstadsskola att jämföra med grupp 3 där fyra skolor är innerstadsskolor. Ser 

vi till vilka skolor som har en stor andel elever med annat modersmål än svenska så är fyra av skolorna i 

Urval av skolor 

Skol-
område 

Skola 
Skol-

organisation 
Antal 
elever 

Andel 
av 

samtliga 
elever i 
extrem-
gruppen 

Innerstads-
skola 

Fler-
språkiga 
skolor 

Skolor som har 'deltagit i ALLA' Stockholm stads insatser 

3 Donsö F-5 205   X   

4 Fotö 6-9 345     X 

1 Grötö F-8 402     X 

4 Hälsö F-9 409     * 

1 Kornö F-6 482       

3 Malö F-9 651     X 

2 Rörö F-7 700     X 

2 Saltö F-9 876     * 

    Antal elever 4070 56 %     

Skolor som 'EJ deltagit' i Stockholm stads insatser 

1 Anden F-3 142   X   

3 Ejdern F-6 218     * 

4 Knipan F-5 330   X   

2 Måsen 7-9 360       

1 Skarven F-9 462       

2 Svanen 7-9 490   X   

3 Viggen 6-9 551   X   

3 Örnen F-9 679       

 
16 Antal elever 3232 44 % 

  

  
Samtliga elever 
i urvalsgruppen  

7302 
   

  

Andel av 
samtliga 

elever i staden 
12 % 
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gruppen skolor som deltagit i alla insatser, grupp 1, skolor med stor andel flerspråkiga elever. Av skolorna 

som inte har deltagit i några insatser, grupp 3, har ingen karaktären av flerspråkig skolmiljö. Symbolen * 

betecknar att skolan har börjat få in flerspråkiga elever. Tabellen visar också att ingen av innerstadsskolor-

na i grupp 3 räknas som flerspråkig.  

Skolorna ordnas fortsättningsvis i storleksordning efter antal elever. 

Av tabell 1 framgår att skolorna i grupp 1 är större och har fler elever än skolorna i grupp 3. Grupperna 

består av 4 070 elever respektive 3 232 elever. Tillsammans omfattar det totala antalet elever i skolurvalet 7 

302 elever. Dessa 7 302 elever utgör 12 procent av stadens samtliga 59 990 grundskoleelever hösten 2009. 

Av Tabell 1framgår att grupp 1 utgör 56 procent av samtliga elever och grupp 3 utgör 44 procent av samt-

liga elever i urvalet.  

En översiktlig och sammanfattande bild av skillnaderna mellan extremgrupperna, grupp 1 och 2, presente-

ras här i Tabell 2. 

Tabell 2. Extremgrupperna är varandras motpoler. Tabellen visar hur grupperna skiljer sig åt. 

Grupp 1 (har deltagit) Grupp 3 (har inte deltagit) 

Större skolor med fler elever Mindre skolor med färre elever 

Skolor med elever vars föräldrar har kortare sam-

manvägd utbildningsbakgrund 

Skolor med elever vars föräldrar har längre sam-

manvägd utbildningsbakgrund 

Skolor med flerspråkiga elever Skolor med enspråkiga elever 

Ytterstadsskolor Innerstadsskolor 

 

Beskrivningarna gäller majoriteten av skolorna i respektive grupp.  

7.1.1 Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå 

Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå är en av bakgrundsfaktorerna, presenterade i samspelsmodel-

lens (Figur 1 sidan 12) elev- eller individdimension, som indirekt påverkar var eleverna bor, deras hembak-

grund och förutsättningar. Denna faktor finns också med i det modellberäknade värdet som motsvarar ett 

statistiskt beräknat betygsvärde; i min uppföljning på skolnivå.  

Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå har beräknats per elev. Dessa uppgifter finns för de skolor 

som har årskurs 9 men inte för de skolor som enbart har grundskolans tidigare år. Utbildningsvärde 1 in-

nebär att föräldrarna har genomgången folkskola/grundskola, värde 2 innebär att föräldern har genomgått 

gymnasial utbildning i högst tre år och värde 3 innebär att föräldern har genomgått fjärde året på gymna-
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sieskolans tekniska linje eller erhållit minst 20 högskolepoäng. Siffran under skolnamnen anger vilket av 

Stockholms stads skolområde31 som skolan tillhör.  

 

Figur 5. Jämförelse av föräldrars sammanvägda utbildningsnivå över åren 2002–2009. Grupp 1 = deltagit i ALLT, grupp 
3 = EJ deltagit. 

Skolorna till vänster i diagrammet är skolor som ingår i grupp 1, det vill säga har tagit del av samtliga insat-

ser under 2007–2009. Skolorna i höger halva är de som ingår i grupp 3, det vill säga de som inte har tagit 

del av insatserna (utom det riktade bidraget). Det framgår att föräldrarna har en högre utbildningsnivå i 

grupp 3 än i grupp 1. Endast en av skolorna i grupp 3 har föräldrar med lägre sammanvägd utbildningsni-

vå än rikssnittet. Värdet för rikssnittet har ökat år från år. Ser man på värdet för skolorna i Stockholm 

framgår det att det för de flesta skolorna fluktuerar över åren.  

  

                                                      

31 Begreppet ’skolområde’ beskrivs närmare på sidan 27. 
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7.2 Elevprestationer 

7.2.1 Betyg 

De betygsvärden som undersökts är slutbetyget för svenska i årskurs 9.32 Att ha godkänt i svenska betyder 

här att eleven har betyget G (godkänd), VG (väl godkänd) eller MVG (mycket väl godkänd). 

Betygsvärdet i svenska för stockholmselever har stigit från 2002 till 2009; andelen godkända har ökat med 

ett snitt på 96,9 till 97,6. De enskilda skolorna i respektive extremgrupp uppvisar inte några entydiga resul-

tat eller tendenser. Minst skillnader mellan skolorna är det 2002 då samtliga skolor ligger högre än genom-

snittet för Stockholms grundskolor. Grupp 1 ligger lägre än grupp 3 vid en jämförelse mellan de olika 

åren. Grupp 3 har en något högre andel elever som är godkända.  

Det går inte att utläsa av betygsstatistiken för tidsperioden om och i så fall vilket inflytande läs- och språk-

satsningen har haft på elevernas betyg i svenska.  

7.2.2 Meritvärden och andel behöriga till nationella program 

Jag har lyft ut uppgifter för denna studies extremgrupper för åren 2002, 2007, 2008 och 2009 för att få ett 

underlag för en jämförelse över tid. Dessa uppgifter redovisas med en decimals noggrannhet i Tabell 3. 

2002 och 2007 utgör jämförelsepunkter varför jag har fetmarkerat värdena i tabellen för dessa två år.  

Elever som får G, Godkänd, i alla ämnen får 160 meritpoäng och elever som får MVG, Mycket väl god-

känd, i alla ämnen får totalt 320 meritpoäng.  

Tabell 3. Jämförelse av genomsnittliga meritvärden samt andel (%) behöriga till nationellt program. 

  

Genom-
snittligt 
medelvärde 
för merit-
värde 2002 

Genom-
snittligt 
medelvärde 
för merit-
värde 2007 

Genom-
snittligt 
medelvärde 
för merit-
värde 2008 

Genom-
snittligt 
medelvärde 
för merit-
värde 2009 

Andel 
(%) 
behörig 
till nat 
pgm 
2002 

Andel 
(%) 
behörig 
till nat 
pgm 
2007 

Andel 
(%) 
behörig 
till nat 
pgm 
2008 

Andel 
(%) 
behörig 
till nat 
pgm 
2009 

Grupp 1, 
skolor som 
deltagit 202,3 203,4 205,5 213,4 86,5 88,6 87,9 91,5 

Grupp 3, 
skolor som 
inte deltagit 219,6 223,6 227,9 229,6 92,6 88,8 89,4 92,6 

Riket (samt-
liga huvud-
män) 204,6 207,3 209,3 209,6 89,5 89,1 88,9 88,8 
 

Av Tabell 3 framgår att båda extremgrupperna har ökat sina genomsnittliga meritvärden. Skolor i grupp 3 

har en jämnare men lägre ökning över åren, jämfört med skolorna i grupp 1. De senare har en ökning med 

ungefär: 1 meritpoäng från 2002–2007, 2 poäng från 2007–08 och 8 poäng från 2008–2009. Både grupp 1 

och grupp 3 ligger år 2009 högre än genomsnittet för riket. Samma gäller för andelen elever som är 

                                                      

32 Data är hämtade ur Skolverkets databas:< http://siris.skolverket.se/>, hämtat 100921.  

http://siris.skolverket.se/
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behöriga till nationella program 2009. För riket har meritvärdena ökat med 5 procentenheter från 2002 till 

2008. Samtidigt har andelen elever som inte är godkända ökat.  

Skolor som deltagit i 'ALLA' insatser Skolor som 'EJ deltagit' i insatser

Perioden 2002-09 11,1 10,0

Perioden 2007-09 10,0 6,0
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Figur 6. Jämförelse av ökning/minskning av genomsnittligt meritvärde för perioden 2002–2007 respektive 2007–09. 

Figur 6 visar att skolorna i grupp 1 har ökat sitt genomsnittliga meritvärde mer än skolorna i grupp 3. 

Skillnaden mellan extremgrupperna är större för det kortare tidsperspektivet än när jämförelsen utgår från 

värdena för 2002. Skolorna i grupp 3 har högre meritvärden medan skolorna i grupp 1 har en större 

ökning 2008–2009.  

 

Figur 7. Andel behöriga till nationella program för åren 2002–2009. 

Skolor som deltagit i 'ALLA' insatser Skolor som 'EJ deltagit' i insatser

2002 86,5 92,6

2007 88,6 88,8

2008 87,9 89,4

2009 91,5 92,6
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2009 ligger andel behöriga elever till nationellt program på ungefär samma nivå för båda extremgrupperna; 

det skiljer en procentenhet. Från 2002 har skolorna i grupp 1 förbättrat sin andel med fem procentenheter 

vilket är mer än skolorna i grupp 3.  

 

Figur 8. Jämförelse av genomsnittliga meritvärden för andel (%) behöriga till nationellt program för tidsperioderna 
2002–2009 respektive 2007–2009. 

Figur 8 visar att skolor i grupp 1 idag har 5 enheter högre andel elever som är behöriga till nationella pro-

gram jämfört med 2002. Skolorna i grupp 3 har däremot inte fler som är behöriga idag jämfört med 2002. 

Nöjer man sig däremot med att gå tillbaka till 2007 så har andelen behöriga ökat med 3,8 enheter för sko-

lorna i grupp 3. Detta beror på de lägre värdena under 2007 och 2008.  

Ökningen av andel elever med behörighet till nationellt program är mindre för grupp 1 än grupp 3. Den 

förra har en ökning med 2,9 enheter och den senare har en ökning med 3,8 enheter för perioden 2007–

2009.  

 

Skolor som deltagit i 'ALLA' insatser Skolor som 'EJ deltagit' i insatser
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Figur 9. Andel elever som uppnått målen jämfört med modellberäknat värde; läsåret 2002. 

Figur 9 visar att i båda extremgrupperna ligger andelen elever som uppnått målen jämfört med modellbe-

räknat värde lägre än förväntat. Endast en skola i respektive grupp har en högre andel elever som uppnått 

förväntade mål. 

 

Figur 10. Andel elever som uppnått målen jämfört med modellberäknat värde; läsåret 2007. 

Diagrammet visar att av de skolor som ingår i grupp 3 har ingen skola högre andel elever som når målen 

än vad som anges för modellberäknat värde. En skola uppnår förväntat värde. 

Rikssnitt Hälsö Saltö Malö Fotö Måsen Svanen Örnen Skarven Viggen

Andel elever som uppnått målen 75% 61% 82% 75% 47% 89% 69% 71% 55% 77%

Modellberäknat värde 71% 77% 80% 68% 82% 82% 83% 71% 80%

Avvikelse/ residual -9 4 -5 -21 7 -13 -12 -16 -3
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Rikssnitt Hälsö Saltö Malö Fotö Måsen Svanen Örnen Skarven Viggen

Andel elever som uppnått målen 76% 46% 78% 82% 64% 83% 80% 82% 55% 75%

Modellberäknat värde 70% 78% 77% 70% 84% 86% 85% 66% 82%

Residual/ avvikelse -24 0 5 -6 0 -5 -3 -11 -7
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Av de skolor som ingår i grupp 1 har en skola högre andel elever som når målen än förväntat och en skola 

uppnår förväntat värde.  

 

Figur 11. Andel elever som uppnått målen jämfört med modellberäknat värde; läsåret 2008. 

Diagrammet visar att av de skolor ingår i grupp 3 har ingen skola högre andel elever som når målen än vad 

som anges för modellberäknat värde.  

Av de skolor som ingår i grupp 1 har två skolor högre andel elever som når målen än förväntat.  

 

Figur 12. Andel elever som uppnått målen jämfört med modellberäknat värde, läsåret 2009. 

Rikssnitt Hälsö Saltö Malö Fotö Måsen Svanen Örnen Skarven Viggen

Andel elever som uppnått målen 77% 76% 75% 83% 58% 72% 78% 87% 60% 90%

Modellberäknat värde 72% 79% 76% 66% 83% 84% 90% 65% 90%

Residual/ avvikelse 5 -4 7 -9 -11 -7 -4 -5 1
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Rikssnitt Hälsö Grötö Saltö Malö Fotö Måsen Svanen Örnen Skarven Viggen

Andel elever som uppnått målen 77% 77% 94% 82% 67% 64% 87% 83% 80% 69% 82%

Modellberäknat värde 78% 73% 75% 78% 64% 87% 89% 81% 70% 88%

Residual/ Avvikelse -1 21 8 -11 1 1 -7 -2 -2 -7
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Diagrammet visar att av de skolor ingår i grupp 3 har ingen skola högre andel elever som når målen än vad 

som anges för modellberäknat värde. En skola uppnår förväntat värde. 

Av de skolor som ingår i grupp 1 har två skolor högre andel elever som når målen än förväntat.  

Undervisningen syftar till att förbättra andelen elever som når målen. Detta är en större utmaning i socio-

ekonomiskt svagare områden jämfört med socioekonomiskt starkare områden. Ett sätt att jämföra mål-

uppfyllelse är att undersöka residualen, det vill säga avvikelsen mellan andelen elever som faktiskt uppnått 

målen mot ett modellberäknat värde som tar hänsyn till andra faktorer som påverkar elevernas resultat.  

 

Figur 13. Residualvärden för skolor i grupp 1. 

Diagrammet visar att tre skolor har förbättrat sin måluppfyllelse räknat både från 2002 och 2007. En skola 

har inget jämförelsevärde. En skola, Malö, har försämrat sin måluppfyllelse jämfört med modellberäknat 

värde. Detta gäller både räknat från 2002 och 2007.  

Residual 2002 Residual 2007 Residual 2008 Residual 2009

Hälsö -9 -24 5 -1

Grötö 21

Saltö 4 0 -4 8

Malö -5 5 7 -11

Fotö -21 -6 -9 1
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Figur 14. Residualvärden för skolor i grupp 3. 

Residualvärdena för skolorna i grupp 3 visar att tre skolor har förbättrat sin måluppfyllelse jämfört med 

modellberäknat värde från 2002 till 2007. Räknat från 2007 till 2009 har två skolor försämrat respektive 

ligger på oförändrat värde för sin måluppfyllelse jämfört med modellberäknat värde.  

7.2.2.1 Sammanfattning 

Data för betyg i svenska för årskurs 9 visar inte på några tendenser. Andelen elever som är godkända i 

svenska under 2002 och 2007–2009 fluktuerar varför det inte går att se något samband mellan skolornas 

betygsvärden i svenska och läs- och språksatsningen insatser under tidsperioden.  

Det genomsnittliga meritvärdet för de skolor som utgör grupp 1 har ökat mer än för de skolor som utgör 

grupp 3. Detta jämfört med genomsnittliga meritvärden i förhållande till 2007. Det betyder att satsningen 

har lett till en ökning av det genomsnittliga meritvärdet för de skolor som har deltagit i alla insatser. Ök-

ningen är större för de skolor där personal har deltagit i alla insatser jämfört med de skolor där personal 

inte har deltagit. Detta gäller vid jämförelser med utgångspunkt både i 2002 och 2007.  

Grupp 1 har också fler skolor med en högre andel elever som uppnår målen för meritpoäng och behöriga 

till nationella program i gymnasieskolan än vad modellberäknat värde anger; detta jämfört med skolor i 

grupp 3. De sistnämnda når inte upp till den andel elever som uppnått målen som man enligt det modell-

beräknade värdet kan förvänta sig. Den skola som sticker ut i grupp 1 är Malö med sin försämring av mål-

uppfyllelsen 2009. Frågan är vad som har hänt? 

Residual 2002 Residual 2007 Residual 2008 Residual 2009

Måsen 7 0 -11 1

Svanen -13 -5 -7 -7

Skarven -16 -11 -5 -2

Viggen -3 -7 1 -7

Örnen -12 -3 -4 -2
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7.2.3  Nationella ämnesprov, NP 

7.2.3.1 NP, Nationella ämnesprov årskurs 9 

I mitt underlag för resultaten av de nationella ämnesproven för skolorna i grupp 1 respektive 3 har jag 

utgått från uppgifterna om resultat i svenska i Stockholms stads databas.  

 

Figur 15. Andel elever i årskurs 9 som uppnått kravnivåerna i ämnesprovet i svenska under 2008–2009. 

Figur 15 visar att bland de skolor som utgör grupp 1 har endast en skola höjt andelen som uppnått kravni-

våerna i nationella ämnesprovet i svenska från 2008 till 2009; en skola ligger på oförändrad nivå och tre 

skolor har en sänkning av andelen som har uppnått kravnivåerna. Av de skolor som utgör grupp 3 har tre 

höjt andelen elever som uppnår kravnivåerna i svenska och två skolor ligger på en oförändrad andel.  

Grötöskolan hade inga elever i årskurs 9 år 2008.  

7.2.3.2 NP, Nationella ämnesprov årskurs 5 

Fem av skolorna i urvalet har inte årskurs 5. Detta gäller: Fotö, Anden, Måsen, Svanen och Viggen. Det 

finns med andra ord inte några uppgifter för ämnesproven i årskurs 5 för dessa skolor varför jag inte har 

tagit med dem i tabellerna.  

Rikssnitt Hälsö Grötö Saltö Malö Fotö Måsen Svanen Skarven Viggen Örnen

Nått målen 2008 97 98 99 98 88 94 97 84 99 97

Nått målen 2009 97 95 100 96 83 98 97 97 92 99 98

Förändring från 2008 till 2009 0 -3 -3 -15 10 3 0 8 0 1
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År 9 - Andel elever som uppnått kravnivåerna för ämnesprovet  under 2008-2009
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Figur 16. Andel elever i årskurs 5 som uppnått kravnivåerna i ämnesprovet i svenska 2008–09. 

Diagrammet visar att i grupp 1 så har samtliga höjt andelen elever som har uppnått kravnivåerna i ämnes-

provet i svenska. Av de skolor som ingår i grupp 3 har två en försämring och två en förbättring av andelen 

elever som uppnått kravnivåerna.  

7.2.3.3 Sammanfattning 

För årskurs 9, 2008 och 2009, uppvisar skolorna i grupp 1 inte bättre resultat på de nationella ämnespro-

ven i svenska än skolorna i grupp 3. För årskurs 5 är resultatet annorlunda; skolorna i grupp 1 har höjt 

andelen elever som har uppnått kravnivåerna under 2008 och 2009, medan skolorna i grupp 3 har sänkt 

sin andel elever som uppnått kravnivåerna. Det går inte att göra en jämförelse mellan årskurserna då det 

inte finns några uppgifter för årskurs 3.  

7.2.4 Andel elever som uppnått målen 

Vid en jämförelse av föräldrars sammanvägda utbildningsnivå med andel elever som uppnått målen33 är det 

intressant att också belysa det modellberäknade värdet där hänsyn tas till olika faktorer som påverkar ele-

vers resultat. Statistiskt är det väntat att en högre andel elever når målen i socioekonomiskt resursstarka än 

i resurssvaga bostadsområden.  

Figur 17–20 visar föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel elever som uppnått målen samt mo-

dellberäknat värde, för åren 2002, 2007, 2008 och 2009. 

                                                      

33 Begreppet anger andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd eller högre, i samtliga ämnen. 
Den enskilde eleven ska ha nått målen i alla ämnen han/hon läst för att räknas till de som nått alla målen. Hämtat 

från <http://salsa.artisan.se/>, hämtat 100827.  

Donsö Grötö Hälsö Kornö Malö Rörö Saltö Ejdern Knipan Skarven Örnen

Andel godkända 2008 95 60 54 88 67 86 75 93 95 94 80

Andel godkända 2009 100 93 86 97 94 93 96 88 98 84 96

Förändring från 2008 till 2009 5 33 32 9 27 7 21 -5 3 -10 16
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 År 2002 utgör jämförelsepunkten för data från tiden före läs- och språksatsningen. Figur 17 visar data för 

extremgrupperna vid en tidpunkt då inga särskilda satsningar från centralt håll gjordes på någon av skolor-

na.  

 

Figur 17. Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå 2002. 

Figur 17 visar att 2002 har en skola i grupp 3 en högre andel elever som uppnått målen än förväntat enligt 

modellberäknat värde. Bland de som utgör grupp 1 är det också en skola som ligger högre än vad förvän-

tat modellberäknat värde anger.  

 

Figur 18. Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå 2007. 
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2007 finner man inte någon skola i grupp 3 som har en andel elever som uppnått målen som ligger högre 

än modellberäknat värde. Av de skolor som utgör grupp 1 har en skola en högre andel och en skola ligger 

på förväntat värde.  

 

Figur 19. Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå 2008. 

2008 är det inte någon skola i grupp 3 som har en högre andel elever som uppnått målen än förväntat re-

sultat enligt det modellberäknade värdet anger. Däremot ligger två av skolorna i grupp 1 högre än förvän-

tat enligt modellberäknat värde.  

 

Figur 20. Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå, andel elever som uppnått målen samt modellberäknade värden för 
2009. 
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Ingen av skolorna i grupp 3 har en högre andel elever som uppnått målen än det modellberäknade värdet 

förutspår. Tre av skolorna ligger på förväntat modellberäknat värde. Detta att jämföra med att två av sko-

lorna i grupp 1 har en högre andel elever som uppnått målen jämfört med det modellberäknade värdet. En 

av dessa skolor ligger under förväntat resultat i förhållande till modellberäknat värde. Detta kan också 

formuleras som att ingen av skolorna i grupp 3 (gruppen vars föräldrar har en högre utbildningsnivå) har 

lyckats få en högre andel elever som uppnått målen än vad man kan förvänta sig efter att ha tagit hänsyn 

till exempelvis föräldrars utbildningsnivå, andel utlandsfödda elever och andel pojkar.  

7.2.4.1 Sammanfattning 

Andel elever som uppnår målen är högre, räknat i fasta värden på de skolor som inte har deltagit i sats-

ningen (grupp 3). Dock finns det i denna grupp ingen skola där elevernas betyg ligger högre än förväntat 

medan det är två skolor i grupp 1 som uppnår detta mål 2009. Övriga år är det endast i grupp 1 som man 

finner skolor där elevernas betyg ligger högre än förväntat.  

7.3 De lokala läs- och språkutvecklarnas upplevelser och erfarenheter 

Enkätfrågorna strävar efter att ringa in de lokala läs- och språkutvecklarnas upplevelser och erfarenheter 

av förändring som kan relateras till läs- och språksatsningens insatser.  

Resultaten presenteras under tre huvudrubriker: undervisning och lärarkompetens, elevers måluppfyllelse 

samt överensstämmelse mellan insatser och skolors behov. Fokus i dessa avsnitt är: förändring i aktiviteter 

och elever, intresse för respektive kunskaper runt läs- och språkutveckling, behov, forskningsbaserade 

metoder samt allmänna reflektioner. Frågor som rör förändring i aktiviteter utgör det största delområdet 

och omfattar flest frågor.  

Redovisningen presenterar i första hand de resultat som representerar skillnader i hur grupperna svarat. 

Avslutningsvis återfinns en sammanfattning av de lokala läs- och språkutvecklarnas erfarenheter och tan-

kar utifrån uppföljningens syfte.  

7.4 Undervisning och lärarkompetens 

7.4.1 Förändring av skolans aktiviteter 

De frågor som är inriktade på förändring och huruvida insatserna bidragit till en ökad variation i undervis-

ningen på skolan är: 7; 8:2; 9:3; 12:1; 13:1, 2, 3, 5, 6; 16 (se bilaga 1).  

7.4.1.1 Olika aktiviteters genomslag 

Med sina sju delfrågor undersöker fråga 7 de lokala läs- och språkutvecklarnas upplevelse av i vilken grad 

de olika insatserna har påverkat och gett resultat på den enskilda skolan. Upplevelserna anges på en skala 

1–6 där 1 motsvarar ”inte alls” och 6 ”i mycket hög grad”.  

Grupp 1 och grupp 2 (jämförelsegruppen) har svarat att följande insatser har påverkat och gett resultat på 

skolan: 
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1. Det är uppdraget i sig och engagemanget hos den enskilda lokala läs- och språkutvecklaren.  

2. Storföreläsningarna tillerkänns stor betydelse.  

3.  I skattningen av nätverksgruppernas betydelse ligger svaren för grupp 1 fördelade något högre 

på skalsteg 1–5 än för jämförelsegruppen (grupp 2).  

4. Mediotekets kurser tillmäts stor betydelse vilket syns i att svaren placerar sig jämnt fördelade 

med övervikt för skalsteg 4–5.  

5. Lärarlyftskurserna tillmäts också stor betydelse. Svaren för grupp 1 ligger på i första hand skal-

steg 4 och i andra hand ganska höga skalvärden för 3 och 5. 

Svaren på frågan om det riktade ekonomiska bidraget placerar sig på U-format runt ytterpoolerna, dvs. 

skalvärde 1–2 samt 5–6.  

Svaren för grupp 3 avviker från grupp 1 och 2 med sin placering på de lägsta skalstegen.  

Sammanfattningsvis är läs- och språkutvecklarna i grupp 1, det vill säga i de skolor som har tagit del av 

samtliga insatser, positiva till insatserna och aktiviteterna som erbjudits. 

7.4.1.2 Förändrat arbetssätt?  

Det finns en skillnad i hur grupp 1 och 3 har svarat på frågorna om insatserna i satsningen har gjort att de 

själva har utvecklat och förbättrat sin undervisning och sitt arbetssätt respektive huruvida kollegorna har 

utvecklat och förbättrat sin undervisning och sitt arbetssätt. På den första svarar 81 procent av responden-

terna i grupp 1 med skalvärde 4–6, varav 36 procent ligger på skalvärde 6, och på den andra ligger puckeln 

på skalvärde 5. Grupp 3 har fördelat sina svar på de lägre skalvärdena. Svaren för grupp 2 ligger nära 

grupp 1.  

7.4.1.3 Nya aktiviteter 

Läs- och språkutvecklarna får i fråga 13 ge exempel på konkreta resultat av läs- och språksatsningen. Re-

sultaten presenteras i diagrammen Figur 21, Figur 22 och Figur 23. Diagrammen visar andel svar fördelade 

på samtliga alternativ. Därefter presenteras resultaten för varje alternativ för sig.  

Alternativen i fråga 13 besvarades på en skala 1–6 där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 6 ”stämmer 

mycket bra”.  



 

51 

 

Figur 21. Fråga 13 – Andel svar i grupp 1. 

Diagrammet i Figur 21 presenterar andel svar i grupp 1 för alternativen i fråga 13.  

Drygt hälften i grupp 1 svarar med skalvärde 4–6 på alternativen som säger att de prövar nya arbetssätt, att 

deras skola har satsat extra pengar på läs- och skrivfrågor samt att de nu prioriterar dessa frågor i större 

utsträckning än tidigare. Alternativ 2 (”vi har bildat en grupp för att driva läs- och skrivfrågor”) har högst 

andel respondenter som svarar ”stämmer mycket bra”. I grupp 1 svarar 82 procent med skalvärde 4–6, 

varav 46 procent anger skalvärde 6.  

Nästa diagram, Figur 22, presenterar svarsresultaten för grupp 3 för alternativen i fråga 13.  

 

Figur 22. Fråga 13 – Andel svar i grupp 3. 

I grupp 3 svarar 60 procent med skalvärde 4 och 5 på alternativet om de prövar nya arbetssätt.  

Fråga 13. På min skola kan vi visa på följande exempel på konkreta resultat av läs- och 

språkprojektet.
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Fråga 13. På min skola kan vi visa på följande exempel på konkreta resultat av läs- och 
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Nästa diagram, Figur 23, presenterar resultaten för grupp 2, jämförelsegruppen. 

 

Figur 23. Fråga 13 – Andel svar i grupp 2, jämförelsegruppen. 

I jämförelsegruppen svarar 66 procent med skalvärde 4–6 på alternativet att de prövar nya arbetssätt, 59 

procent att deras skola har en ökad prioritering av läs- och språkfrågor samt drygt hälften uppger att sko-

lan prioriterar kompetensutveckling för lärarna och att skolledningen driver att lärarna ska undervisa med 

ett språkutvecklande förhållningssätt.  

Gruppernas svarsresultat för alternativet ”vi lärare prövar nya arbetssätt för att förbättra elevernas läs- och 

språkutveckling”, fråga 13, är likartade. Detta gäller även när vi jämför gruppernas resultat utifrån en 

sammanslagen andel svar för skalvärde 4-6.  

Drygt hälften, 54 procent, i grupp 1 anser att deras skola lägger extra pengar på läs- och språkaktiviteter. 

Svaren fördelar sig på skalvärde 4 och 5. Svaren för jämförelsegruppen och grupp 3 fördelar sig på de läg-

re skalvärdena 1–3. Grupp 3 anger till 60 procent att deras skola inte lagt några extra pengar på läs- och 

språkaktiviteter.  

Vad gäller prioritering av kompetensutveckling för lärarna så hamnar jämförelsegruppen högre med sina 

57 procent än grupp 1 med deras 45 procent. Grupp 3 anger att det inte alls stämmer genom att svara med 

skalvärde 1 och 2.  

Grupp 3 uppger att skolledningen inte driver att lärarna måste undervisa utifrån ett språkutvecklande för-

hållningssätt. Även i grupp 1 svarar 55 procent med de lägsta skalvärdena 1–3. Jämförelsegruppen fördelar 

sina svar över hela skalan.  

Under andra faktorer nämns inga exempel i extremgrupperna. Jämförelsegruppen har gett elva kommenta-

rer och förslag. Det talas om förändrat synsätt som kommer att märkas längre fram i tiden och högre upp i 

Fråga 13. På min skola kan vi visa på följande exempel på konkreta resultat av läs- och 

språkprojektet.
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årskurserna. Annat som nämns är att lärarna har kommit olika långt och att man ännu ej hunnit börja på 

grund av andra åtaganden. Dessutom ges olika exempel på språkutvecklande projekt. 

7.4.1.4 Lärarnas upplägg och genomförande av undervisning 

Fråga 16 undersöker upplevelsen av förändringar i lärarnas undervisning.  

På frågorna om större variation i undervisning och bedömning av elevers kunskaper svarar drygt hälften i 

samtliga tre grupper med de lägre skalvärdena 1–3. Detsamma gäller för alternativet om fler olika materi-

al/läromedel används nu jämfört med tidigare. På frågan om lärarna använder fler undervisningsmetoder 

svarar drygt hälften med skalvärde 1–3 i grupp 1 respektive grupp 3. Här avviker jämförelsegruppen 

(grupp 2) med sin puckel på skalvärde 4 och svarsandelen 80 procent fördelat över skalvärde 3–5.  

På frågan om undervisningen anpassas i högre grad till elevernas förutsättningar och behov svarar 73 pro-

cent av grupp 1 med skalvärde 3 och 4. I jämförelsegruppen svarar 59 procent med skalvärde 4–6.  

Av svaren på frågan om eleverna kan påverka innehållet i vad de lär sig kan vi se att så inte är fallet. Majo-

riteten i samtliga grupper svarar med de lägre skalvärdena 1–3. Svarsandelen är 91 procent i grupp 1, samt-

liga i grupp 3 och 73 procent i jämförelsegruppen. 

På frågan om lärarna idag bättre tar reda på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling svarar grupp 

1 med 63 procent att så är fallet. I grupp 3 svarar 80 procent med skalvärde 1–3. Jämförelsegruppens svar 

liknar grupp 1 med 64 procent för skalvärde 4–6. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att endast en mindre förändring har skett vad gäller variation i under-

visning och bedömning av elevers kunskaper. Respondenterna upplever inte att fler undervisningsmetoder 

används samtidigt som de anser att de i högre grad anpassar undervisningen till elevernas förutsättningar 

och behov.  

Jämförelsegruppen (grupp 2) har den kraftigaste utvecklingen för variation och det är de som ur denna 

aspekt har påverkats mest av satsningen. Utrymmet för eleverna att själva påverka innehållet har inte 

nämnärt förändrats.  

7.4.2 Intresse för läs- och språkutvecklingsfrågor 

Då intresse är grunden för kompetens, kunskaper och utvecklingsarbeten är det intressant att undersöka 

lärares och skolledningars intresse för läs- och språkutvecklingsfrågor. Aktuella frågor är: 9:1; 12:6 & 7; 

15:2 & 3 (se bilaga 1). 

På frågan om insatserna har ökat kollegornas intresse för läs- och språkutvecklingsfrågor svarar 36 procent 

i grupp 1 med skalvärde 5. Utgår man och räknar ihop andelen för skalvärde 4–6 så har jämförelsegruppen 

med sina 63 procent störst tilltro till att insatserna har ökat kollegornas intresse. Grupp 3 ligger lägre med 

sina svarsvärden. Ingen av grupperna har angett kollegornas bristande intresse som orsak till att insatserna 

inte har påverkat måluppfyllelsen (fråga 11). Däremot lägger grupp 1 ansvaret på skolledningen och när det 
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kommer till att öka skolledningens intresse för läs- och språksatsningen så fördelar sig svaren över hela 

fältet med en högre svarsandel för skalvärde 1–3.  

På frågan huruvida läs- och språksatsningen har lyckats att öka kollegornas intresse för läs- och språksats-

ningen så är svaren positiva för jämförelsegruppen (grupp 2) och för grupp 1. I jämförelsegruppen finner 

man att andelen som svarar med skalvärde 4–6 är 61 procent och i grupp 1 svarar 54 procent bekräftande. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att läs- och språksatsningen upplevs ha ökat kollegornas intresse för 

läs- och skrivutvecklingsfrågor i grupp 1 och grupp 2 (jämförelsegruppen). Grupp 1 lägger ansvaret på 

skolledningen. Intresset för läs- och språkutveckling har ökat mest i skolledningarna på jämförelsegrup-

pens skolor följt av grupp 1.  

7.4.3 Kunskaper i läs- och språkutvecklingsfrågor  

Kunskaper är avgörande för att lärarna ska välja bästa möjliga arbetssätt och lärverktyg. Aktuella frågor är: 

8:1; 9:2; 10; 15:1 (se bilaga 1). 

Grupp 1 och jämförelsegruppen svarar med skalvärde 4–6 att insatserna har ökat de lokala läs- och språk-

utvecklarnas kunskaper i läs- och språkfrågor. Svarsandelen är 81 procent respektive 79 procent. Däremot 

ligger grupp 3 lägre med sina svar.  

Vad gäller en eventuell ökning av kunskaper hos kollegor så svarar 63 procent i jämförelsegruppen med 

skalvärde 4–6. Motsvarande uppgift för grupp 1 är 54 procent. Samma mönster råder för upplevelsen av 

en kunskapsökning hos skolledningen. Grupp 3 svarar med lägre värden än övriga grupper.  

På frågan om läs- och språksatsningen har förbättrat och fördjupat lärarnas kompetens och kunskaper så 

är det drygt hälften i grupp 1 respektive jämförelsegruppen (grupp 2) som svarar med skalvärde 4–6.  

Sammanfattningsvis anser grupp 1 att läs- och språksatsningen har ökat deras kunskaper.  

7.5 Elevers måluppfyllelse 

Syftet med utbildningsprocessen är att eleverna ska uppnå fastställda kravnivåer. Enkäten undersöker de 

lokala läs- och språkutvecklarnas upplevelser och uppskattning av elevernas måluppfyllelse. De frågor som 

berör måluppfyllelsen är: 11; 12:1; 15:4 (se bilaga 1). 

Mer än hälften av läs- och språkutvecklarna svarar med ”något”, ”ganska mycket” eller ”mycket” på frå-

gan om elevernas måluppfyllelse i svenska har förbättrats som en effekt av språksatsningen.  
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Figur 24. Fråga 11 - Språksatsningens förbättring av elevers måluppfyllelse. 

Mest positiv är jämförelsegruppen där 67 procent svarar bekräftande. I grupp 3 svarar 60 procent och i 

grupp 1 54 procent att måluppfyllelsen har förbättrats. Svaren kan jämföras med fråga 15.4 som lyder ”I 

vilken grad läs- och språksatsningen har lyckats att… öka elevernas måluppfyllelse i läs-, skriv- och språk-

utveckling”. En likartad fråga med annan ordalydelse och utifrån en sifferskala visar sig ge en lägre andel 

svar på de högre skalvärdena 4–6.  

 

Figur 25. Fråga 15:4 - … språksatsningen har lyckats öka elevernas måluppfyllelse. 

Grupp 1 anger inte i lika hög grad som på föregående fråga läs- och språksatsningen som orsak till en 

ökad måluppfyllelse. Endast 36 procent svarar att satsningen har lyckats att öka elevernas måluppfyllelse. I 

jämförelsegruppen är det 57 procent som svarar att så är fallet. I grupp 3 svarar 80 procent med de lägre 

skalvärdena 1–3.  

Fråga 11. I vilken utsträckning anser du att elevernas måluppfyllelse i svenska 

har förbättrats som en effekt av språksatsningen?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Inte alls Knappt

märkbart

En aning Något Ganska mycket Mycket

A
n

d
e
l delt. i ALLA

EJ delt.

övriga

Fråga 15:4. I vilken grad anser du att språksatsningen har lyckats att - 

öka elevernas måluppfyllelse i läs-, skriv- och språkutveckling.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6

Siffrorna 1 motsvarar 'har inte lyckats alls' och 6 'har lyckats mycket bra'

A
n

d
e
l delt. i ALLA

EJ delt.

övriga



 

56 

Fråga 12 är en uppföljning av fråga 11 om läs- och språksatsningen har påverkat elevernas måluppfyllelse, 

förändrat lärarnas arbetssätt med större variation i undervisning och bedömning och/eller en större an-

passning till elevers behov. Frågan gäller de som har svarat med ”inte alls” och ”knappt märkbart” på frå-

ga 11. Jämförelsegruppen anger som orsak till att måluppfyllelsen inte har påverkats att kollegornas delta-

gande inte har lett till förändrade arbetssätt. I grupp 1 är andelen 18 procent som anger detta alternativ 

som orsak.  

Sammanfattningsvis svarar respondenterna att elevernas måluppfyllelse i svenska har förbättrats.  

7.6 Överensstämmelse mellan insatser och skolors behov  

Läs- och språksatsningens insatser är valda utifrån vad internationella studier och forskning säger ska gyn-

na elevers läs-, skriv- och språkutveckling. Frågorna som undersöker upplevelsen av överensstämmelse 

mellan läs- och språksatsningens insatser och upplevda behov är: 14; 12:4 (se bilaga 1). 

Fråga 14 undersöker i vilken utsträckning som stadens läs- och språksatsning stämmer överens med beho-

ven på skolorna.  

 

Figur 26. Fråga 14 - Huruvida stadens språksatsning stämmer med behoven på skolorna. 

I grupp 1 och jämförelsegruppen svarar 73 procent med ”ganska mycket” och ”mycket” och bekräftar 

därmed att insatserna stämmer överens med behoven på deras skolor. Fråga 14 kan vinklas mot fråga 12:4 

som tar upp om läs- och språksatsningen har erbjudit ett felaktigt val av insatser. Här svarar majoriteten 

lokala läs- och språkutvecklare att så inte är fallet.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att läs- och språksatsningens insatser, utifrån val av inriktning och val 

av enskilda insatser, har stämt mycket väl överens med de behov läs- och språkutvecklarna ser ute på sina 

skolor.  
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7.6.1 Forskningsbaserade metoder 

Fråga 17 och 18 undersöker de lokala läs- och språkutvecklarnas upplevelse av om deras skola använder 

fler forskningsbaserade metoder nu jämfört med tidigare. De får också ge konkreta exempel på forsk-

ningsbaserade metoder som används.  

 

Figur 27. Fråga 17 - Användning av forskningsbaserade metoder. 

I grupp 3 svarar 60 procent nej och 40 procent att de inte vet. I grupp 1 svarar 36 procent ja, 27 procent 

svarar nej och resten vet ej. I jämförelsegruppen svarar 30 procent ja, 20 procent nej och hälften vet ej.  

Respondenterna har också fått ge exempel på forskningsbaserade metoder som används. Antal uppgivna 

exempel är olika som en konsekvens av att antal respondenter i grupperna är olika. Jämförelsegruppen 

anger 63 exempel på forskningsbaserade metoder, grupp 1 anger nio exempel och grupp 3 anger två ex-

empel. Extremgruppernas exempel återkommer i den stora jämförelsegruppen. De fyra vanligaste meto-

derna som läs- och språkutvecklarna nämner som forskningsbaserade är Bornholmsmodellen, genrepeda-

gogik, Reading Recovery och Ingvar Lundbergs material om god läs- och skrivutveckling.  

7.6.2 Reflektioner 

Enkätens avslutande fråga, nr 19, är en öppen reflektionsfråga. Respondenterna i grupp 1 formulerar sex 

reflektioner, grupp 3 formulerar två och jämförelsegruppen 35 reflektioner. Det betyder att andelen i varje 

grupp som valde att reflektera är 45 procent (6 av 11 respondenter), 40 procent (2 av 5 respondenter) re-

spektive 24 procent (35 av 148 respondenter).  

Siffrorna som presenteras i parentes efter varje citat är en del i programmet websurveys identifikations-

nummer för respondenterna. Samtliga nummer börjar likadant och följs av ett individuellt nummer för 

varje person, vilket återfinns i parenteserna.  

Sex respondenter i grupp 1 har svarat. De anser att läs- och språksatsningen är viktig och de hoppas på en 

fortsättning. Följande citat representerar de reflektioner som gruppen gjort.  

Fråga 17. Vi använder fler forskningsbaserade metoder nu jämfört med tidigare.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nej Vet ej

Svarsalternativ

A
n

d
e
l delt. i ALLA

EJ delt.

övriga



 

58 

Uppskattar det breda utbudet och intresse har verkligen väckts när vi fått möjligheter till utbildningar som är 

gratis och tillgängliga för alla. (824) 

De två respondenter i grupp 3 som har skrivit något på fråga 19 är positiva till satsningen och önskar mer 

för de senare skolåren. Ett av två svar lyder så här: 

Jag ser fram mot en inriktning på de högre skolåren!!! (837) 

I jämförelsegruppen är det 35 respondenter som reflekterar och ger förslag. Majoriteten skriver att läs- och 

språksatsningen är och har varit ”jättebra” och behövs. Här är två exempel: 

Jag tycker absolut att satsningen ska fortsätta nu när vi har kommit igång. Jag tycker att det är en bra me-

tod för att främja likvärdig undervisning i Stockholms skolor. (924) 

[… ]jag har utvecklats som pedagog och att jag har mer ”kött på benen” i form av argument inför skolled-

ningen beträffande vikten av att satsa på elevernas språkutveckling. (954) 

Flera av respondenterna beklagar att de och deras kollegor inte har kunnat delta i den utsträckning de 

önskat på grund av hög arbetsbelastning. En aspekt som flera tar upp är att de önskar att skolledningen i 

större utsträckning ska prioritera och stötta lärarnas deltagande i insatserna.  

Det har inte varit fel på språkprojektet utan på svårigheterna att samordna och driva saker inom vår skola. 

(906) 

Skolledningen ses också som viktig för att nå alla lärare. Här följer två svar som visar på det. 

Det är viktigt att information går till rektorer och utvecklingsledare så att de kan propagera för att lärare 

ska gå utbildning. Det finns ett svalt intresse hos lärare pga. att de anser sig överbelastade med allt som re-

dan finns att göra. (907) 

Det här en mycket lång process och det är oerhört viktigt att skolledningen är tydlig med vad som är viktigt 

att satsa på. Svårt att nå alla lärare. Känns ibland att vi bara når de redan ”frälsta”! (981) 

Flera av läs- och språkutvecklarna önskar att skolledningen ska arbeta aktivt med den pedagogiska led-

ningen på sina skolor. Rektor förväntas dels vara tydlig i vad lärarna ska satsa på, dels styra mer.  

En annan intressant fråga som tas upp är:  

Hur ska man få skolledningen att prioritera frågan när de allra flesta eleverna redan når målen i åk 3 och 

5? (847) 

Regeringens siktar på att höja andelen elever som uppnår kravnivåerna. Frågan blir då om det räcker att 

”de allra flesta eleverna” når målen eller om skolan ska arbeta mot målet att alla elever ska nå målen. 

Flera respondenter tar upp önskemål om att vara flera läs- och språkutvecklare på skolan. De skriver att 

det är svårt att hinna med och att det organisatoriskt kan vara svårt att täcka en stor F–9-skola. Även viss 

kritik läggs fram och gäller då nivån på vissa insatser.  
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Att inte börja så ofta på så låg nivå… de flesta åhörare har arbetat i många år och då behöver vi inte höra 

det självklara som t.ex. en halvtimmes inledning till varför det är viktigt at lära sig att läsa för alla barn… 

(963) 

Flera läs- och språkutvecklare understryker betydelsen av process och tid.  

Jag tycker att satsningen har varit mycket bra. Intensiv och inspirerande, men vi behöver mer tid för samtal 

och reflektioner. (920) 

Önskemålet för mer tid gäller både det egna uppdraget men också för att satsningarna ska hinna ”landa” 

och bli till en naturlig del i vardagen.  

Respondenterna ger också förslag inför framtiden. Ett förslag är att storföreläsningarna erbjuds dels om-

rådesvis för att göra det möjligt för berörda lärare att delta, dels gärna ingår i en sammanhållen fortbild-

ning. Ett annat är att hela skolor ska genomgå en grundutbildning i hur lärare kan arbeta läs- och språkin-

riktat. Flera läs- och språkutvecklare föreslår också att flera på varje skola ska dela på uppdraget.  

Följande ord från en av stadens lokala läs- och språkutvecklare får avsluta reflektionerna.  

Nu gäller det att ledning och Stockholm stad ger förutsättningar för att pågående projekt får fortlöpa. (923) 

7.6.3 Sammanfattning 

Resultaten visar att respondenterna i grupp 1 i högre grad än övriga upplever att deltagandet i kurser på 

Medioteket och i Lärarlyftet har påverkat och gett resultat på undervisningen. Läs- och språksatsningen 

har också haft en större påverkan på läs- och språkutvecklarnas egen undervisning än på deras kollegors. 

Runt hälften tycker att det även har utvecklat och förbättrat kollegornas undervisning. De exempel på för-

ändringar i undervisningen som läs- och språkutvecklarna i grupp 1 upplever gäller i första hand att un-

dervisningen idag i högre grad anpassas till elevernas förutsättningar och behov samt att lärarna bättre tar 

reda på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Detta gäller också jämförelsegruppen. Svaren 

från grupp 3 ligger avsevärt lägre än för grupp 1 och 2.  

Flertalet respondenter i grupp 1 svarar att de på sin skola har bildat en grupp för att driva läs- och skriv-

frågor och de upplever att de prövar nya arbetssätt samt prioriterar läs- och skrivfrågor och satsar extra 

pengar. Flertalet i grupp 3 upplever inte, enligt enkätsvaren, att de på sina skolor kan se konkreta resultat.  

Jämförelsegruppen svarar mer positivt än grupp 1 när det handlar om prioritering av kompetensutveckling 

och att skolledningen driver läs- och skrivfrågorna. Detta gäller också alternativet om att de prövar nya 

arbetssätt.  

När det kommer till frågan om ”vi använder fler forskningsbaserade metoder… ” svarar grupp 3 antingen 

nej eller att de inte vet i motsats till grupp 1 och jämförelsegruppen.  

Respondenterna i samtliga grupper anser att läs- och språksatsningens insatser har stämt överens med och 

mött skolornas behov och att valet av insatser har varit bra.   
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8 Slutdiskussion  

Utöver en inledande metoddiskussion kommer jag här att diskutera, jämföra och dra slutsatser av resulta-

ten relaterat till teoriavsnittet som utgår från samspelsmodellen (Figur 1 sidan 12).  

Uppföljningen täcker endast två år vilket är en kort tidsperiod. Hösten 2007 användes till att planera läs- 

och språksatsningens inriktning och huvudsakliga utbud. Våren 2008 startades insatserna, inriktade på att 

förbättra läsfärdigheten hos elever i de tidigare skolåren. Läsåret 2008/2009 breddades satsningen till att 

inkludera 4–6. Under hösten 2009 riktades satsningen även mot lärare i de senare skolåren. Detta ger oss 

ett mycket kort tidsperspektiv för att värdera, analysera och tolka de data som har använts i denna upp-

följning. Detta gör också tolkningar och resultat mer osäkra.  

8.1 Metoddiskussion 

Ett metodproblem är att uppföljningen av läs- och språksatsningen har gjorts under pågående projekttid 

vilket innebär att alla delar inte har kunnat vägas in. Vissa data (för 2010 gäller det exempelvis betyg, me-

ritvärden och andel behöriga till gymnasiets nationella program) fanns inte att tillgå förrän sent på året. En 

del data saknas helt varför de inte finns med i resultaten. Detta gäller resultat av nationella ämnesproven i 

svenska, årskurs 3, och bedömning av läsfärdighet enligt LUS, LäsUtvecklingsSchemat, hos elever i 

årskurs F–6. I och med att satsningen först vände sig till de tidigare skolåren hade dessa data varit av stort 

intresse då det är tidigarelärarna som haft flest tillfällen att delta i läs- och språksatsningen olika insatser. 

Första avgränsningen för satsningen var läsfärdighet i F–3 för att sedan utvidgas till att gälla F–6. Först 

under 2010 började satsningen också vända sig till de senare skolåren. Denna avgränsning och inriktning 

på de tidigare skolåren påverkar troligtvis resultaten. Ett konkret exempel på detta är att de lokala läs- och 

språkutvecklarna som återfinns i grupp 3 företrädesvis är senarelärare. Inga insatser riktade sig till dem 

förrän 2010. Ett annat exempel är resultaten på nationella ämnesproven för årskurs 5 och 9. För årskurs 9, 

2008 och 2009, uppvisar skolorna i grupp 1 inte bättre resultat än skolorna i grupp 3. För årskurs 5 är re-

sultatet det motsatta; här har samtliga skolor i grupp 1 höjt andelen elever som har uppnått kravnivåerna 

under 2008 och 2009. Av enkätsvaren har det framkommit en indirekt kritik av inriktningen mot tidigare 

skolår. Uttalanden från enskilda läs- och språkutvecklare visar att de har saknat insatser riktade mot de 

senare skolåren. Hade utvärderingen gjorts under 2011 hade urvalet i extremgrupperna eventuellt föränd-

rats. Kritiken gällande nivån på insatserna kan ses som en bekräftelse på att läs- och språksatsningen har 

varit framgångsrik. Föreläsarna förväntas utgå från en högre nivå på förkunskaper då lärarnas kunskaper är 

bättre idag. 

Vad gäller enskilda frågor vill jag understryka att fråga 12 besvaras enbart av dem som på fråga 11 angett 

svaren ”inte alls” eller ”knappt märkbart”. Detta gör att frågan får en hög andel som inte har svarat.  

Ett frågetecken är eleverna i urvalsgrupperna. Vi vet att rörligheten bland Stockholms skolelever är stor, 

runt 30 procent (Burestam, 2007); enligt muntliga uppgifter från några rektorer ända upp till 50 procent. 

Orsakerna är familjers aktiva skolval, en tendens att söka sig till innerstadsskolorna men också omflytt-
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ningar i samband med att nya bostadsområden byggs. Rörligheten mellan skolorna gör det mer komplice-

rat och svårt att bedöma i vilken utsträckning skolornas organisation och undervisning är framgångsrik 

och leder till högre måluppfyllelse för eleverna. Elevunderlaget förändras kontinuerligt vilket gör att det 

inte med säkerhet är samma elever som återfinns i databasernas statistik för de olika resultaten.  

Grupperingen i skolor som har respektive inte har tagit del av insatserna bygger på data som lämnats av 

olika uppgiftslämnare. Detta är en svaghet. Tillförlitligheten i datainsamlingen för urvalet av skolor bygger 

på att lämnade uppgifter är korrekta. En svag punkt kan exempelvis vara att lärare har varit anmälda till 

kurser men inte deltagit utan lämnat återbud och vice versa; utan att detta har registrerats. Lärare som har 

deltagit kanske inte har registrerats i de listor som samlats in inför denna uppföljning. Detta skulle kunna 

göra att någon av de skolor som enligt mitt underlag inte har deltagit faktiskt har gjort det och vice versa.  

Enkätundersökningen genomfördes som en webbaserad datainsamling. Sådana har vissa nackdelar som 

exempelvis att jag inte vet i vilken situation respondenten befann sig när denne besvarade enkäten. Det är 

också viktigt att frågorna är tydliga och lätta att förstå; jag kan inte med säkerhet veta att de som besvarar 

enkäten inte missuppfattar frågor. Detta gäller också postenkäter.  

Ett dilemma som uppstått är att resultaten av enkätsvaren har bearbetats och redovisas på individnivå när 

övriga data har bearbetats och redovisas på gruppnivå. Detta dilemma är ett metodproblem som jag inte 

har kunnat lösa. De lokala läs- och språkutvecklarna har besvarat enkäten anonymt utan att behöva ange 

vilken skola de arbetar på. Att data samlats in på både individ- och gruppnivå är en svaghet i arbetet med 

uppföljningen. En del av behållningen med denna rapport kan tänkas vara att den förmedlar att många 

faktorer spelar in i sammanhanget och den mångfacetterade process som läs- och språksatsningen har in-

neburit. Enstaka delar i rapporten kan med fördel läsas separat. Till exempel utgör presentationen av en-

kätsvaren underlag nog för en diskussion om satsningens betydelse för berörda lärare. På samma sätt kan 

andra delar ”plockas ut” och belysas ur olika perspektiv. 

Enkätsvaren togs fram som två olika underlag inför bearbetningen av resultaten. Dels ger programmet en 

rapport, dels går det att ta fram enkätsvaren som en excelfil. Det senare underlättar bearbetning och sor-

tering i olika former. Rapporten presenterar med automatik svarsfrekvensen i procent. Detta är både en 

fördel och en nackdel. Fördelen är att det sparar tid för den som arbetar med resultaten. Nackdelen är att 

det inte passar att ange resultat i procent när urvalsgrupperna är så små som i det här fallet.  

Grupp 2, jämförelsegruppen i enkätundersökningen, är speciell såtillvida att den omfattar lärare på skolor 

som deltagit i knappt några eller nästan alla insatser. Det betyder att skillnaderna mellan läs- och språkut-

vecklarnas erfarenheter och upplevelser kan vara mycket stora i denna grupp. Grupp 2 är en heterogen 

grupp och utgör inte en jämförelsegrupp i ordets rätta betydelse.  

När enkäten var distribuerad visade det sig att några av de läs- och språkutvecklare som fanns med på lis-

tan föll bort. Att listan behövde justeras och några behövde tas bort berodde exempelvis på dubbla mej-

ladresser, att någon varit ledig för studier, några har varit sjukskrivna en längre period, hoppat av uppdra-
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get, slutat eller bara haft funktionen att förmedla information till andra lärare och ansåg sig inte vara till-

räckligt insatta för att kunna besvara enkäten. Totalt åtta personer togs bort från sändlistan för enkäten till 

läs- och språkutvecklare som ingick i jämförelsegruppen och en person från gruppen som deltagit i ALLA 

insatser. Grupp 1 utgjordes, efter justeringar, av tretton läs- och språkutvecklare och grupp 3 av åtta läs- 

och språkutvecklare. Jämförelsegruppen, grupp 2, bestod av 148 läs- och språkutvecklare. Att antal läs- 

och språkutvecklare skiljer sig åt för grupp 1 och 3 är ett problem då det troligtvis påverkar resultatet. Idag 

inser jag att det kunde ha varit bättre att utgå från antalet läs- och språkutvecklare och inte antal skolor i 

urvalsgrupperna.  

Svarsfrekvensen är 85 procent för grupp 1 respektive 63 procent för grupp 3. För jämförelsegruppen är 

svarsfrekvensen 66 procent. 85 procent är fullt tillräckligt som svarsfrekvens medan däremot 63 procent 

och 66 procent är lågt vilket gör att dessa resultat inte kan anses vara representativa för gruppen. Trost 

(2001) skriver att ett bortfall på mellan 5 och 15 procent på 1950-talet krävde en bortfallsanalys medan 

man idag får vara nöjd med svarsfrekvenser på 50–75 procent, vilket ger en lägre tillförlitlighet. Orsaker 

till sjunkande svarsfrekvenser kan vara en ökad misstänksamhet mot samkörning av olika dataregister 

och/eller enkättrötthet (Trost, 2001; Sveriges Television [SVT], 2010; Åsa Nilsson34.). Enligt Sifo ligger 

svarsfrekvensen idag runt 20 procent lägre än den gjorde på 1970-talet. För grupp 3 kan den låga svarsfre-

kvensen ha olika orsaker, till exempel ett lägre engagemang eller att skolan har prioriterat andra satsningar. 

Andra förklaringar till bortfallet kan vara lärare som bara läser sin e-post någon gång i veckan eller har låg 

datorvana och har svårt att hantera länkar och sökvägar. För att förstå bortfallet skulle det behövas en per-

sonlig uppföljning i form av intervjuer.  

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Satsningens betydelse för skolorna i grupp 1 

Eleverna på dessa skolor har lyckats bättre än förväntat vilket är ett bra resultat mot bakgrund av att dessa 

skolor jämfört med den andra extremgruppen, grupp 3, har ett socioekonomiskt svårare utgångsläge. An-

ledningarna till resultatet kan vara flera. Läs- och språksatsningens insatser kan vara en förklaring. En an-

nan förklaring kan vara själva prioriteringen av läs- och språkutveckling som undervisningsområde. En 

tredje förklaring kan vara enskilda lärares engagemang och/eller att dessa redan från början besitter en hög 

kompetens inom ämnesområdet. Frågan gäller också om läs- och språksatsningen ligger bakom den krafti-

gare och stegrande ökningen av de genomsnittliga meritvärdena för perioden 2002–2009 som skolorna i 

grupp 1 uppvisar. Andelen behöriga elever till gymnasiernas nationella program har ökat med 5 procent-

enheter sedan 2002.  

Särskilt intressant är resultaten av nationella ämnesproven för årskurs 9 respektive 5. För årskurs 9 har, 

enligt data ur Stockholm stads databas för nationella ämnesproven, endast en skola höjt andelen elever 

som uppnått kravnivåerna från 2008 till 2009. En skola har oförändrat resultat och tre skolor har ett för-

                                                      

34 projektledare på SOM, Samhälle, Opinion, Medier vid Göteborgs universitet.  
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sämrat resultat. Bäst effekt har insatserna gett för de tidigare skolåren. Förklaringar till det förbättrade re-

sultatet för åk 5 skulle kunna vara att dessa skolor i större utsträckning och under längre tid har tagit del av 

insatserna. En högre grad av deltagande betyder sannolikt också ett större engagemang och att mer tid 

avsätts vilket kan förväntas ge en större effekt. Här har satsningen troligtvis haft betydelse.  

Tecken som tyder på en ökad lärarkompetens är t.ex. att flertalet av respondenterna i enkäten uppger att 

både de själva och deras kollegor har utvecklat och förbättrat sin undervisning som ett resultat av läs- och språk-

satsningen. Ett problem med detta svar är att begreppet ” utvecklat och förbättrat sin undervisning” vare sig ut-

vecklats, definierats eller beskrivits i frågan eller svaren. Därmed är svaret till intet förpliktande. De uppger 

också att de idag är bättre på att ta reda på var eleverna befinner sig i sin språkutveckling, samt anpassar 

undervisningen i högre grad till eleverna och deras förutsättningar och behov. Även här fattas en närmare 

beskrivning av vad utsagorna står för varför det är svårt att värdera dem. Mer precist är dock att flertalet 

läs- och språkutvecklare i grupp 1, enligt enkätsvaren, har bildat en grupp på sina skolor för att driva läs- 

och språkfrågor. De svarar att de prövar nya arbetssätt, har satsat extra pengar och prioriterar läs- och 

språkfrågor. Dessa svar är exempel på att respondenternas skolor riktat resurser till läs- och språksatsning-

en. Att flertalet inte är nöjda med hur deras skolledningar driver läs- och språkfrågor kan tyda på att ambi-

tionerna är större än vad som är möjligt att genomföra med hänsyn till tid, resurser och andra prioriterade 

frågor och satsningar. Respondenterna efterfrågar tydligare krav från skolledningen på att lärare ska un-

dervisa utifrån ett språkutvecklande förhållningssätt. Detta kan tolkas som att lärarna efterfrågar tydligare 

krav på hur undervisningen ska bedrivas och vad som gäller.  

Det är inte förvånansvärt att en läs- och språkutvecklare i grupp 1 är mycket aktiv i läs- och språkfrågor 

och att de upplever att skolan har prioriterat ämnesområdet. De har ju själva önskat och av rektor fått 

uppdraget som lokal läs- och språkutvecklare. Därför är det inte heller förvånansvärt att de upplever att 

deras egna kunskaper har ökat. Deras engagemang kan vara en förklaring till att kollegornas intresse har 

ökat för läs- och språkutveckling. En annan förklaring kan vara skolans prioritering av ämnet. Majoriteten 

av läs- och språkutvecklarna upplever att satsningens val av insatser och aktiviteter stämmer väl överens 

med deras skolors behov. Inte heller detta svar är oväntat i och med att grupp 1 omfattar de skolor som 

har valt att delta i insatserna. 

Enligt läs- och språkutvecklarna har måluppfyllelsen förbättrats som ett resultat av läs- och språksatsning-

en. Det är dock svårt att säga om detta beror på insatserna eller lärarnas ökade engagemang, intresse och 

kunskaper samt skolornas ökade prioritering av läs- och språkutvecklingsfrågor.  

8.2.2 Satsningens betydelse för skolorna i grupp 3 

Ingen av skolorna i grupp 3 har under 2007, 2008 och 2009 en högre andel elever som når målen än vad 

Skolverkets modellberäknade värde förutspår. 2002 lyckades en av skolorna med detta. Det betyder att 

dessa skolor inte når bättre resultat än vad man kan förvänta sig i förhållande till deras förutsättningar. 

Frågan är huruvida det finns en brytpunkt då det är svårt att förbättra resultaten eller om det är så att des-

sa skolor skulle kunna prestera bättre. Det verkar troligt att det blir svårare och svårare att förbättra resul-
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taten med bättre utgångsvärde. Detta kan också förklara att det genomsnittliga meritvärdet för denna 

grupp skolor är högre än för skolorna i grupp 1 och att själva ökningen mellan åren är mindre.  

Orsaken till att andelen elever som är behöriga till gymnasiets nationella program inte har ökat över åren 

vare sig räknat från 2002 eller räknat från 2007 kan finnas i införandet av de målrelaterade betygssystemet 

och de hårdare antagningskraven till gymnasiet. Grundskolans svagaste elever har både fått det svårare att 

bli antagna till och klara av gymnasiet. 1990-talets gymnasiereformer innebar bland annat att en gräns för 

Godkänt infördes.  

Skolorna i grupp 3 har valt att inte delta i läs- och språksatsningen. Det kan också ses som förklaringen till 

att majoriteten av de lokala läs- och språkutvecklarna i enkäten svarar att de och deras skolor inte har: bil-

dat en grupp för att driva läs- och språkfrågor, satsat extra pengar och prioriterat läs- och språkfrågor eller 

prioriterat kompetensutveckling för lärarna inom ämnesområdet. I och med att de valt att inte delta så är 

det logiskt att de inte anser att läs- och språksatsningen har ökat intresset och kunskaperna på skolan, hos 

skolledningen eller hos föräldrarna. Likaså att de inte upplever att satsningen har ökat prioriteringen av 

elevernas läs- och språkutveckling och inte heller ökat elevernas måluppfyllelse inte i någon högre grad. 

Den som inte deltar i en satsning kommer förmodligen inte att påverkas av den.  

Åsikterna huruvida satsningen har stämt överens med skolornas behov skiljer sig åt mellan gruppens läs- 

och språkutvecklare. De som uttrycker missnöje med insatserna har också svarat att satsningen inte har 

förbättrat elevernas måluppfyllelse.  

8.2.3 Sammanfattande diskussion 

Skillnaderna mellan skolorna i urvalets två extremgrupper, grupp 1 och 3, är tydliga och berör faktorerna 

inom samspelsmodellens individdimension, Figur 1 på sidan 12. Skolorna skiljer sig åt vad gäller storlek 

och geografiskt område; därmed har de också olika rekryteringsbas. Skillnaderna visar sig i antal elever, 

språkmiljö och socioekonomiska aspekter.  

Uppgifter om personaltäthet och andel behöriga lärare saknas tyvärr trots att de är två betydelsefulla fakto-

rer för elevers lärande och skolresultat. Detta är en brist för analysen av resultaten i denna studie. Enligt 

tjänstemän på utbildningsförvaltningen och Skolverket är de uppgifter som finns inte tillförlitliga. Därför 

redovisas inte heller dessa uppgifter. 

8.2.3.1 Faktorer som påverkar deltagandet 

En faktor som påverkar i vilken utsträckning en skola deltar i erbjudna insatser visar sig vara antal elever, 

och därmed antal lärare, på skolan. Resultaten indikerar att det är lättare för en större skola att låta lärare 

delta i olika utbildningsinsatser. En förklaring kan vara att en skola med fler lärare har lättare att täcka 

frånvaro för föreläsningar och kurser. 

Av Tabell 1 och Tabell 2 på sidan 35 respektive 36 framgår att majoriteten av dessa skolor karaktäriseras 

som flerspråkiga och därmed kan anses ha en större elevvariation. Å ena sidan är en flerspråkig och mång-
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kulturell skolmiljö en resurs, å andra sidan ställs dessa skolor inför nya utmaningar. Sådana kan vara att 

eleverna inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket, har bristande förkunskaper eller förkunskaper 

som inte stämmer med kursplanerna i det svenska skolsystemet och/eller kommer från studieovana hem. 

Elevers studiemotivation kan också skilja. Dessa skolor och deras lärare kan förväntas ha större intresse 

och behov av kompetensutveckling.  

De skolor som har valt att inte ta del av läs- och språksatsningens olika insatser är övervägande mindre 

skolor i innerstadsområden. Dessa skolor har få flerspråkiga elever och föräldrarna har en högre samman-

vägd utbildningsnivå. Dessa föräldrar har sannolikt positiva erfarenheter av skola och utbildning och anser 

troligtvis att skolarbetet är viktigt, läxor ska göras och de har resurser att ställa upp som hjälplärare när 

deras barn behöver stöd. Lärare på dessa skolor kan i högre grad lägga över ansvar på föräldrarna att stötta 

och motivera sina barn i deras skolarbete.  

Friheten i satsningen, att kunna välja att delta eller inte delta, leder till att det är strukturella förutsättningar 

som styr deltagandet. Exempel på sådana är skolornas storlek, organisation och antal lärare, andel fler-

språkiga elever, grad av vidareutbildning hos lärarna, socioekonomisk utsatthet samt föräldrarnas utbild-

ningsbakgrund. Att delta ger förnyad energi, nya idéer och kan upplevas som ett stöd. Lärarna vet mot 

bakgrund av elevresultaten att eleverna behöver språkstimulans och hjälp att förbättra sina kunskaper och 

färdigheter. Det kan även vara så att det är lärare som är särskilt intresserade av komplicerad inlärning 

och/eller mångkulturella miljöer som arbetar på dessa skolor.  

8.2.3.2 Påverkan på elevresultaten 

Då data för slutbetyg i svenska, årskurs 9, fluktuerar mellan åren går det inte att dra några slutsatser eller se 

några tendenser. I Skolverket (2009b) understryker författarna att betyg inte går att använda som informa-

tionskälla för att ringa in förändringar av nivåer i kunskaper och färdigheter hos elevgrupper; betygssätt-

ningen är inte nationellt likvärdig och betygen speglar inte måluppfyllelsen. En annan aspekt på betyg är 

att forskning har visat att betygssättning påverkas av faktorer utöver elevers kunskaper. Starkast påverkan 

på elevens betygsutfall har föräldrarnas utbildningsnivå. Det har också visat sig att lärare i vissa fall sätter 

betyg på andra grunder än de som anges i läroplanernas mål och kriterieformuleringar. Det mål- och krite-

riebaserade betygssystemet som infördes 1998 har ökat betydelsen av lärares tolkning av mål och betygs-

steg vilket lett till att mellanskolsskillnaderna ökat för betygsnivåerna. Därtill menar forskare att man idag 

har en betygsinflation (Skolverket, 2009b). På individnivå finns det fem huvudfaktorer till att vissa elever 

lämnar skolan med ofullständiga betyg (Skolverket, 2001, 2009b). Dessa placerar sig inom samspelsmodel-

lens individdimension och utgörs av: familjers sociala problem, låg utbildningsnivå hos föräldrarna, etnisk 

och kulturellt ursprung, inlärningssvårigheter samt bristande motivation. Resultatet av denna studie visar 

att de skolor som deltagit i alla insatser omfattar ovanstående fem huvudfaktorer men också att satsningen 

har gett resultat på elevernas måluppfyllelse.  

På skolnivå är huvudfaktorerna främst relaterade till förhållningssätt, attityder, stödinsatser, anpassning till 

elevernas förutsättningar och behov, arbetssätt, krav och förväntningar. Skolors elevsammansättning blir 
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mer homogena och resultatskillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar mätt i både betyg och interna-

tionella provresultat. Skolverket (2009b) talar om synlig och osynlig segregation. Den senare handlar om 

att studiemotiverade elever i bostadsområden med lägre socioekonomiska förutsättningar söker sig till 

skolor med en högre andel svenska elever som har föräldrar med en högre utbildningsbakgrund. Sådana 

elevströmningar (Burestam, 2007) är vanligt förekommande i Stockholm och kan vara en av anledningarna 

till att skolornas betygsvärden ”hoppar” upp och ner från år till år. Att det skulle vara taktiskt att göra den 

här typen av skolval stärks av en rapport från Skolverket (2001) som lyfter flera skolrelaterade processfak-

torer som orsak till att elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Exempel på sådana processfak-

torer på skolnivå är hur skolor förhåller sig och vilken attityd de har till elever och föräldrar, i vilken om-

fattning och karaktär som eleven erbjuds stödinsatser, i vilken utsträckning som läraren använder arbets-

sätt som är anpassade efter elevens förutsättningar och behov samt vilka krav och förväntningar skolan 

har på eleven. Elever som behöver och får stöd i exempelvis läsning och skrivning får ofta detta stöd 

utanför klassrummet vilket leder till att de får mindre tid för arbete med betygsgrundande uppgifter jäm-

fört med andra elever. Elevströmningarna kan också ses som elevers och deras familjers försök att påverka 

sina möjligheter inom individdimensionen i samspelsmodellen, Figur 1 sidan 12. Det kan vara svårt att 

byta bostad men genom möjligheterna till ett fritt skolval behöver inte privatekonomi och bostadsadress 

styra val av skola. Detta sätter också press på skolorna att visa upp en god måluppfyllelse för sina elever 

för att slippa utvecklingen: dålig måluppfyllelse – färre elever – sämre ekonomi för skolan.  

Studiens teoretiska utgångspunkt är den pedagogiska samspelsmodellen, Figur 1 sidan 12. Individ- respek-

tive påverkansdimensionen omfattar faktorerna stimulans och icke-stimulans respektive frihet och styr-

ning. Insatserna i läs- och språksatsningen är och har sedan 2008 varit frivilliga. Det underlag (Fischbein, 

1979, 1992) som den pedagogiska samspelsmodellen bygger på visar att frihet leder til att individen väljer 

att ägna sig åt sådant denne redan är bra på. Detta överensstämmer med resultaten i denna studie. Det är 

lärare och skolor med stort intresse och engagemang för läs- och språkfrågor som i störst utsträckning har 

deltagit i de olika insatser som läs- och språksatsningen har erbjudit. Cirkeleffekten blir att det ämnesom-

råde som lärare och skolor är intresserade av också kommer att vara det ämnesområde som de även fort-

sättningsvis prioriterar med resultatet att det man är bra på ser man till att bli ännu bättre på. En annan 

sida av förklaringen kan vara att det ämnesområde man ägnar tid och resurser åt förbättrar man. Utifrån 

begreppen stimulans och icke-stimulans har insatserna inom läs- och språksatsningen inneburit stimulans 

till de som valt att delta. Insatserna har dessutom varit kostnadsfria och inte kopplade till några krav på 

förändrat arbetssätt vilket troligtvis minimerat eventuellt motstånd mot att delta.  

För att komma åt problemet med att det är redan intresserade och engagerade lärare och skolor som deltar 

krävs det enligt den pedagogiska samspelsmodellen en starkare styrning. Från och med 2010 infördes en 

ny möjlighet för skolorna till att söka ett så kallat riktat ekonomiskt bidrag. Detta skulle göra det möjligt 

för skolor med behov av att sätta in särskilda insatser för enskilda elever och/eller särskilda satsningar att 

göra sådana. För att få ett sådant riktat ekonomiskt bidrag krävs att skolan formulerar en plan för vad de 

vill göra samt gör en ansökan till central förvaltning där de prövas, dvs. beviljas eller avslås. Dessa beslut 
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fattas av en liten grupp handläggare. Förfarandet med det riktade ekonomiska bidraget innebär att be-

dömningen av vad skolan behöver satsa på och göra finns kvar samtidigt som central förvaltning får större 

inflytande över vad som ska prioriteras och hur satsningar och insatser ska genomföras. Parallellt fortsätter 

utbildningsförvaltningen att satsa på läs- och språksatsningen genom att finansiera fortsatta kurser och 

insatser inom läs- och språkområdet. Det finns nackdelar med ett system som bygger på ansökningsförfa-

rande. Exempel på sådana är att de tar mycket tid att formulera och skriva ute på skolorna men också att 

behandla ansökningarna på central förvaltning. Kvaliteten på ansökningarna är beroende av att det finns 

personal som är bra på att planera och organisera projektsatsningar och att formulera sig skriftligt. En 

mindre önskvärd effekt av att söka riktade ekonomiska bidrag är att det troligtvis är de skolor som formu-

lerar störst behov som beviljas dessa. Det kan leda till att det gäller att ”vara bäst på att vara värst” vilket i 

sig kan ge bieffekten att vi återigen omtalar elever, elevgrupper och behov på skolan i negativa termer. 

Bedömningar och beslut om medel kan också upplevas som svåra att förstå, de är inte ”genomskinliga”, 

dvs. det är inte klart och uppenbart på vilka grunder bedömningar görs och beslut fattas. Risken med an-

sökningsförfarandet kan också vara att det som ser bra ut i ansökan inte håller måttet och kvaliteten när 

det ska implementeras.  

Uppföljning och utvärdering av alla satsningar är av stor vikt. En central aspekt är frågan om vem som ska 

styra de satsningar som görs av central förvaltning?! Uppifrån, ”top-down”, eller nerifrån, ”bottom-up”, 

eller kanske en organisation som tillåter ”både och”?! 

8.2.3.3 Förändringar i undervisning, lärarkompetens samt elevernas måluppfyllelse 

Bland de enskilda insatserna är det anmärkningsvärt att storföreläsningarna tillmäts stor betydelse i alla tre 

undersökningsgrupperna. Förklaringen kan vara att det upplevs som stimulerande att få lyssna på forskare 

som presenterar forskning och olika teorier. Detta ger nya impulser och en känsla av att vara insatt i äm-

nesområdet oavsett om lyssnaren omsätter något av den nya kunskapen i praktisk handling eller inte. Sam-

tidigt utgör detta ett problem då arbetsgivaren önskar att insatserna ska leda till utveckling av undervisning 

och lärarkompetens med syfte att höja elevernas måluppfyllelse.  

Resultaten för upplevelsen av nätverksgruppernas betydelse kan förväntas bero på om man själv har delta-

git eller inte. De som inte har egen erfarenhet av att delta i en nätverksgrupp tillmäter inte heller dessa så 

stor betydelse. Nätverksgrupperna kan förväntas ha störst betydelse för dem som deltar. Påverkan på ar-

betet på skolan blir en indirekt påverkan i ett andra led. Detta beroende av om läs- och språkutvecklaren 

tar med sig frågor och tankar från nätverksgruppen in i sitt ordinarie arbete och använder dessa för att 

påverka andra på skolan.  

På frågorna om större variation i undervisning och bedömning av elevers kunskaper svarar drygt hälften i 

samtliga tre grupper med de lägre skalvärdena 1–3. Samtidigt anser lärarna i grupp 1 att de idag bättre tar 

reda på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Detta kan tolkas som att grupp 1 har tillgång till 

en bred uppsättning av pedagogiska redskap, metodiska och didaktiska, för sin undervisning och att de nu 

i högre grad använder sig av dessa för att anpassa undervisningen efter eleverna. En annan möjlig tolkning 
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är att lärarna på skolorna i grupp 1 redan prioriterar samt driver och strävar efter att pröva nya arbetssätt; 

därför upplever de inte att de gör något nytt.  

Skollagens portalparagraf (SFS, 2010:800, 1 kap § 5) skriver att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet”. Skolverket har som en av sina uppgifter att sammanställa och sprida 

forskningsresultat som är relevanta för undervisning och skola. Även utbildningsförvaltningen har som 

vision att forskning ska ligga till grund för stadens satsningar på skolan varför läs- och språksatsningen har 

försökt att sprida kunskap om aktuell forskning inom ämnesområdet. Enkätsvaren indikerar dock att det 

bland respondenterna råder osäkerhet om vad som motsvarar forskningsbaserade metoder varför man kan 

ifrågasätta i vilken grad dessa är synliga ute på skolor och i undervisning.  

Studien visar att det inom läs- och språksatsningen fattas insatser som är inriktade på ledarskapets betydel-

se för elevers lärande och måluppfyllelse. Samtidigt genomför utbildningsförvaltningen andra satsningar 

inriktade på: bedömning, inspirationsplatser, flerspråkighet samt ett särskilt chefsprogram för stadens skol-

ledare. Satsningarna är dock inte samordnade varför det är svårt att se om de täcker de brister som kan 

finnas inom läs- och språksatsningen. Att det pågår flera stora satsningar parallellt är både av godo och 

ondo. I det senare fallet innebär de att satsningarna konkurrerar med varandra vilket kan leda till mindre 

effekt av varje enskild satsning men också stress för lärarna. Det krävs att skolledarna gör val och inte låter 

lärarna ”springa på alla bollar”. Skolledare påverkar elevernas måluppfyllelse via organisationen och sitt 

ledarskap över lärarna. Skolledaren är länken mellan den nationella och kommunala nivån och lärarnas 

undervisning och det är genom att skapa förutsättningar för en systematisk utveckling av undervisningen 

som de kan förbättra elevernas måluppfyllelse.   



 

69 

  



 

70 

9 Annat som är värt att följa upp 

När en uppföljning slutförts är det lätt att se vad som borde ha gjorts, vad som borde ha gjorts annorlunda 

och vad som fattas. Den här uppföljningen hade förbättrats om den hade genomförts ett år senare, 2011, 

för då hade data från hela projekttiden funnits med i underlaget. Det hade då också varit möjligt att 

genomföra en andra enkät till läs- och språkutvecklarna samt komplettera med intervjuer av skolledarna 

för att även få in deras syn på satsningen.  

Om det finns möjligheter framöver vore det intressant att följa upp följande:  

1. Komplettera med resultat för 2010-2012 som jämförelse med denna uppföljning.  

2. Komplettera med NP årskurs 3 för år 2010-2012. 

3. Fortsätta läs- och språksatsningen och komplettera utvärderingen med nya data för att se en even-

tuell långsiktig effekt. 

4. En fördjupad intervjuundersökning med lokala läs- och språkutvecklare samt rektorer/skolledare 

vid de skolor som valt att EJ delta i läs- och språksatsningen. Syftet med denna skulle vara att be-

lysa vad som har gjort att de inte har deltagit i satsningen. Detta skulle i sin tur kunna ligga till 

grund för riktade insatser som särskilt utformats för att möta behov hos och passa denna grupp 

med skolor.  

5. Utforska och analysera vad grundskolornas lokala läs- och språkutvecklare lägger in i begreppet 

’språkutvecklande arbete’ samt relatera detta till resultaten i denna studie.  

6. Följa upp riktade insatser.  

7. Det vore också intressant att jämföra denna uppföljning med en uppföljning av matematikprojek-

tet som genomförs parallellt av grundskoleavdelningen.  

 

Du som vill diskutera rapporten är välkommen att kontakt mig. Detta sker enklast via e-post:  

toura.hagnesten@stockholm.se  

Toura Hägnesten, FM, utvecklingslärare 

Utbildningsförvaltningen, Stockholm  

mailto:toura.hagnesten@stockholm.se
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11 Webbkällor 

SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem: http://siris.skolverket.se. 

I SIRIS presenteras delar av den statistik som Skolverket samlar in inom ramen för det nationella uppfölj-

ningssystemet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning. De statistikuppgifter som presenteras i SIRIS 

har skolor och kommuner själva lämnat. De statistiska uppgifterna avser elev-, personal- och kostnadssta-

tistik, betygsutfall och provresultat.  

Salsa, http://salsa.artisan.se. SALSA är ett analysverktyg som presenterar kommuners och skolors betygs-

resultat när hänsyn tagits till vissa bakgrundsfaktorer. 

Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som har betydelse för betygsresultat och bidra med underlag 

för diskussioner och analyser av förutsättningar, processer, resultat och måluppfyllelse i kommuner och 

skolor. 

Pedagog Stockholm, www.pedagogstockholm.se. Stockholm stads webb för personal och allmänhet. 

Här presenteras aktiviteter och kurser som erbjuds skolans personal. Under länken ”Läs- och språkutveck-

ling” finns mer information om de aktiviteter som genomlyses i denna uppföljning.  

Medioteket, http://www.stockholm.se/medioteket. Medioteket tillhör uppdragsavdelningen i Stockholm 

och utgör en pedagogisk resurs för stadens lärare och personal.  

 

 

http://siris.skolverket.se/
http://salsa.artisan.se/
http://www.pedagogstockholm.se/
http://www.stockholm.se/medioteket


 

 

12 Bilagor 

12.1.1 Bilaga 1. Enkät till Stockholm grundskolors läs- och språkutvecklare.  

Finns att läsa på: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=38794  

Enkäten visas här som skärmdumpar ur programmet websurvey.  

 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=38794


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

12.1.2 Bilaga 2. Mejl vid enkätdistributionen till Stockholm grundskolors läs- och språk-

utvecklare.  

Brev till sändlistorna (100528): 

Ärenderad: Enkäten i Läs- och språkprojektets uppföljning 

Hej alla lokala läs- och språkutvecklare! 

Här kommer enkäten som Charlotte förvarnade om häromdagen.  

Enkäten är som sagt en del i den uppföljning av läs- och språkprojektet som vi arbetar med. Det handlar 

om att svara på 19 frågor vilket tar runt 10 minuter.  

Din medverkan är viktig för uppföljningen och därmed vårt fortsatta arbete. Vi hoppas därför att ni alla 

kommer att hjälpa oss genom att besvara enkäten. 

Sista datum för att besvara enkäten är 18:e juni.  

Tusen tack på förhand! 

Jag önskar er också en riktigt skön sommar med många soliga dagar. 

Soliga hälsningar/Toura 

Klicka på länken för att komma vidare till enkäten: 

URL 

1a påminnelsen (100602): 

Ärenderad: Påminnelse om enkäten för Läs- och språkprojektet 

Hej! 

Du har tidigare blivit ombedd att besvara en enkät, $TITLE. Enkäten är en del i den uppföljning av hela 

läs- och språkprojektet 2007-2009 som vi arbetar med under 2010. Din medverkan är av stor betydelse! Vi 

hoppas därför att du hjälper oss genom att besvara enkäten. 

Eftersom du ännu inte har svarat kommer här en påminnelse. 

För att svara på enkäten, gå till: 

URL 

Med vänliga hälsningar 

Toura Hägnesten 



 

 

 

2a påminnelsen (100607): 

Ärenderad: Vi ber dig att besvara enkäten för Läs- och språkprojektet 

Hej! 

Ännu en påminnelse! Din medverkan är av stor betydelse för uppföljningen av läs- och språkprojektet. 

Eftersom du ännu inte har svarat (besvarat enkäten) mejlar jag dig än en gång och ber dig att ta 10 min för 

att besvara enkäten.  

Vi hoppas att du hjälper oss! 

För att svara på enkäten, gå till: 

URL 

Med vänliga hälsningar 

Toura Hägnesten 

 

3e påminnelsen (100610): 

Ärenderad: Så var det enkäten i Läs- och språkprojektet 

Hej! 

Några få har ännu inte besvarat enkäten, däribland du. Nog har du 10 min över för att hjälpa oss i vår 

uppföljning?  

Nu är det snart sommarlov men vi hoppas att du hjälper oss först! 

För att svara på enkäten, gå till: 

URL 

Med vänliga hälsningar 

Toura Hägnesten 

  



 

 

 

4e påminnelsen i form av ett personligt mejl (100615): 

Ärenderad: Har du tid att … 

Hej XXX! 

Roligt att du är läs- och språkutvecklare! 

 

Jag arbetar nu med att gå igenom enkätunderlaget. Programmet visar vilka som ännu ej har svarat, av vilka 

du är en. Med risk för att vara tjatig! Har du 10 min för att besvara enkäten? En hög svarsfrekvens betyder 

att vi kan dra slutsatser av resultaten och förbättra vårt arbete med de olika insatserna i läs- och språkpro-

jektet!  

 

Soliga hälsningar 

Toura Hägnesten 

  



 

 

 

 


