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Sammanfattning  

I skolan ägnas idag en hel del tid åt att genomföra nationella prov samt att dokumentera 

resultat och annan information kring elever. Frågan är i vilken utsträckning resultaten på 

de nationella proven används som underlag för att förändra undervisningen och utforma 

extra anpassningar och särskilt stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter. Syftet med 

denna studie är att undersöka vilken betydelse de nationella proven i svenska i årskurs 3 

har för att utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse. Detta 

görs genom att besvara frågeställningar om vilken samstämmighet som finns mellan det 

som uttrycks i olika dokument i årskurserna 3 och 4 samt i dokument tillhörande 

nationella proven i svenska i årskurs 3. Dessutom undersöks vilka sanningar som 

framträder i dokumenten och vad som utesluts. 

 

Studien är inspirerad av det sociokulturella perspektivet och som metod användes en 

enkel diskursanalytisk modell för att analysera dokument från fem olika skolor. Med 

hjälp av denna textanalysmodell undersökte vi texterna och tolkade innebörderna av 

olika talhandlingar för att få en bild av hur verksamheten i de undersökta skolorna är 

utformad. I vår studie framträder två diskurser, en avkodningsdiskurs och en 

förståelsediskurs.  

 

Resultatet av studien visar att de nationella provresultaten till stor del utesluts i 

dokumentationen och att den kunskap skolpersonalen har om elever, redan innan de 

nationella proven genomförts, är vad som överförs till nästa årskurs eller stadium. Detta 

innebär att avkodningsdiskursen dominerar i de undersökta dokumenten, trots att det 

främst är kravnivån för läsförståelse av faktatext som inte uppnås på de nationella 

proven. Resultatet visar också att talhandlingarna i dokumenten är otydligt formulerade, 

vilket gör dem svåra att använda vid övergångar mellan och inom skolor. Vår slutsats är 

att de nationella proven kan användas som ett stöd vid utformningen av insatser för 

elever i läs- och skrivsvårigheter, men att det inte görs. Vi ser det som viktigt att ta 

tillvara alla tillfällen till bedömning, utforma aktuella och relevanta insatser, föra en 

professionell dokumentation och sist men inte minst aktivt arbeta språkutvecklande. 

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, nationella prov, läsförståelse, speciallärare, 

stadieövergång. 
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INLEDNING 

God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt 

lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare (Reichenberg, 2014, s. 12). 

God läsförståelse är inget som bara kommer till en individ. Det kräver ett aktivt arbete och i 

skolan behöver läsförståelse undervisas i alla ämnen och årskurser. Litteraturens svårighetsgrad 

vad gäller information, textmassa och språkbruk ökar för varje årskurs i skolan. Om inte 

läsförmågan utvecklas i takt med att svårighetsgraden ökar, finns risk för utanförskap och 

svårigheter att nå kunskapskraven i flertalet ämnen under grundskoletiden samt större risk för 

arbetslöshet (Myrberg, 2007b).  

 

I skolan utvecklas färdigheten att läsa och förmågan att förstå det lästa. Lärare i de yngre åren 

arbetar aktivt med läsinlärning och undervisning i bokstavsinlärning, avkodning och 

läsförståelsestrategier (Alatalo, 2011). Det stora flertalet barn och elever utvecklar läsförmågan 

utan större besvär, men en del elever får svårigheter i sin läsutveckling. Skolan har en viktig 

uppgift i att uppmärksamma dessa elever och ge det stöd som behövs för att eleverna ska komma 

vidare i sin kunskapsutveckling. För att kunna ge bästa möjliga stöd behöver skolan utveckla 

kunskap om eleven och den situation denne befinner sig i så att det blir möjligt att utforma 

adekvata åtgärder och extra anpassningar. Viktigt är då att metoderna som används vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Frykholm, 2007). Det betonas även i Skollagen 1 

kap § 5 att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 

2010:800). 

 

För att kunna identifiera elever som riskerar att hamna i svårigheter vad gäller läs- och 

skrivutvecklingen använder skolor ofta någon form av screeningmaterial för olika årskurser. 

Dessutom tillkommer nationella prov som Skolverket har utformat för årskurserna 3, 6 och 9. I 

årskurs 3 genomförs ett antal delprov i svenska, bland annat i läsförståelse, vilkas resultat kan 

analyseras och användas för planering av undervisningen (Skolverket, 2016b). Då meningen med 

de centralt utarbetade nationella proven i skolan är omdiskuterade, finns det anledning att söka 

svar på i vilken utsträckning elevernas provresultat analyseras och används i ett formativt syfte. 
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Detta gäller särskilt för de elever som inte uppnår kravnivån och som därmed kan anses vara i 

behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Läsförståelse är en grundläggande färdighet 

för en god kunskapsutveckling i alla ämnen (Reichenberg, 2014). Utifrån detta kan resultaten på 

de nationella proven i läsförståelse i ämnet svenska ses som särskilt intressanta att 

uppmärksamma. Forskningen betonar betydelsen av tidiga insatser (Alatalo, 2011; Myrberg, 

2007a). Därför är det för speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling av stor 

betydelse att alla tillfällen till formativ bedömning av elevers läsförståelse uppmärksammas. 

Särskilt intressant är att studera vad som skrivs fram i individuella utvecklingsplaner, 

omdömesblanketter och åtgärdsprogram i förhållande till resultaten för läsförståelse i de 

nationella proven i svenska i årskurs 3 samt hur de följs upp vid stadiebytet och eventuellt 

lärarbyte.  

 

Det finns flera metoder att använda för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Genom de 

nationella proven har staten gett skolan ett verktyg som kan användas på två olika sätt. Det ena 

sättet är summativt och till för att kunna beskriva var eleverna befinner sig i förhållande till 

kunskapskraven. Detta resultat går också till viss del att använda vid identifiering av elever i 

svårigheter. Det andra sättet är formativt och bland annat till för att läraren ska kunna utveckla sin 

undervisning (Skolverket, 2016b). I formativt syfte kan de nationella proven i årkurs 3 även 

användas som underlag för beslut av insatser och åtgärder som behövs, främst om elever inte 

uppnått kravnivån på dessa prov. Utifrån det ovan beskrivna kommer vi i denna studie att 

undersöka betydelsen av de nationella proven i svenska med fokus på delproven för läsförståelse. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse de nationella proven i svenska i årskurs 

3 har för att utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse. Detta för att 

få en fördjupad förståelse för provens betydelse vid utformningen av extra anpassningar och/eller 

särskilt stöd till elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse. Därför studeras vad som 

skrivs fram i dokument för elever under vårterminen i årskurs 3 och höstterminen i årskurs 4 år 

2015. Med dokument avses i den här studien individuella utvecklingsplaner, omdömesblanketter 

och åtgärdsprogram för årskurserna 3 och 4 samt de nationella provens kunskapsprofiler och 

bedömning för delprov D. 
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Utifrån det ovan beskrivna syftet formuleras följande frågeställningar: 

i) Hur ser samstämmigheten ut mellan talhandlingar i dokument i årskurs 3, nationella 

provdokument i årskurs 3 och dokument i årskurs 4 när kravnivån för läsförståelse i de 

nationella proven i svenska i årskurs 3 inte uppnås? 

ii) Vad framställs som sanning i dokument som individuella utvecklingsplaner, 

omdömesblanketter och åtgärdsprogram när kravnivån för läsförståelse i de nationella 

proven i svenska i årskurs 3 inte uppnås?   

iii) Vad utesluts i dokument som individuella utvecklingsplaner, omdömesblanketter och 

åtgärdsprogram när kravnivån för läsförståelse i de nationella proven i svenska i årskurs 3 

inte uppnås? 

 

Avgränsning  

I detta avsnitt redogörs för studiens avgränsningar vad gäller empiri, bakgrundslitteratur och 

tidigare forskning. I denna studie väljer vi att undersöka dokument från årskurs 3 och 4 i 

kommunala skolor. Detta eftersom studiens syfte är att undersöka vilken betydelse de nationella 

proven i svenska i årskurs 3 har för att utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för 

läsförståelse.  

 

I årskurserna 1-3 ska eleverna utveckla kunskap om olika former av texter i svenska såsom 

berättande, beskrivande och instruerande texter. I årskurserna 4-6 utökas antalet genrer till att 

även gälla argumenterande texter samt att läromedlen blir mer textintensiva (Skolverket, 2011b; 

Skolverket, 2014c). Vid stadieövergången till årskurs 4 blir texterna mer krävande och kraven på 

läsförståelse ökar varvid risk finns att elever får problem i skolan. De läsförståelsestrategier och 

det ordförråd eleverna har utvecklat under tidigare år kan visa sig vara bristfälliga när kraven på 

läsförmåga ökar i årskurs 4 (Westlund, 2009). Detta gör att det är av intresse att undersöka hur 

resultaten för läsförståelse i de nationella proven i årskurs 3 följs upp i elevdokumenten under 

påföljande år då eleven byter stadie och i många fall lärare. Studiens utgångspunkt är därför de 

nationella proven i svenska i årskurs 3 vårterminen 2015 delprov B, C och D, gällande 

läsförståelse för berättande text och faktatext samt elevens högläsning där läsflytet bedöms. 

Anledningen till att även delprov D, som prövar förmågan att läsa med flyt, ingår i studien är att 



 

4 
 

läsflyt har betydelse för läsförståelsen. Det är också av vikt att veta om eleven uppnår denna 

kravnivå eller inte för insatsernas utformning. Studiens övriga material avgränsas till 

dokumentation som berör skolans insatser för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse.  

 

Då vi undersöker uppföljning och kontinuitet av stödinsatserna över stadiebytet väljer vi att 

använda dokument som berör tiden för vårterminen årskurs 3 och höstterminen årskurs 4 under år 

2015. Relevanta dokument för syftet är de nationella provens kunskapsprofiler i svenska samt 

individuella utvecklingsplaner, omdömesblanketter och åtgärdsprogram för årskurs 3 och 4, som 

finns tillgänglig för aktuella elever. Annan dokumentation övervägdes, till exempel pedagogiska 

kartläggningar och utredningar, men de befanns inte relevanta eftersom det är skolans insatser 

som undersöks, inte elevens tillkortakommanden. Studien utgår från de elever som inte uppnår 

kravnivån för läsförståelse då brister i läsförståelse påverkar kunskapsutvecklingen i alla 

skolämnen. Enligt Birgitta Herkner (2011) finns ett flertal elever i årskurs 3 som, trots att de har 

avkodningssvårigheter, uppnår kravnivån för läsförståelse i de nationella proven. Detta innebär 

att det skulle vara av intresse att studera hur elever som återfinns i det lägre området för uppnådd 

kravnivå hanteras i den fortsatta undervisningen. En sådan undersökning ligger dock utanför 

tidsramen för denna studie. Därmed utesluts elever som uppnår kravnivån på delprov B, 

läsförståelse av berättande text, och delprov C, läsförståelse av faktatext, men inte uppnår 

kravnivån på delprovet D, elevens högläsning som prövar elevens läsflyt.  

 

Då läsförståelse och arbete med att utveckla läsförståelse är ett stort område, som dessutom har 

en central betydelse i skolan, kan underlaget för bakgrund och tidigare forskning i denna studie 

bli omfattande vilket innebär att avgränsningar behöver göras. I den mån det är möjligt har 

bakgrundsmaterial hämtats från primärkällor, vilka i vissa fall kan dateras till de sista årtiondena 

på 1900-talet. I tidigare forskning har så aktuellt material som möjligt sökts då de nationella 

provens utformning och användning hör ihop med 2000-talet.  

 

Databassökning 

Här kommer en beskrivning av hur sökning efter relevant litteratur har gått till, både vad gäller 

bakgrundslitteratur och framför allt tidigare forskning. Litteratursökning har gjorts genom att 

använda en systematisk metod samt kedjesökning (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). Den 
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systematiska sökningen efter tidigare forskning har skett via Örebro universitetsbiblioteks 

söksida, Libris, ERIC, DIVA samt Skolporten, Skolverket och SPSM. Denna sökning har pågått 

löpande under månaderna januari till april. Sökorden som använts är nationella prov, 

läsförståelse, läsförståelseundervisning, läsundervisning, extra anpassningar, särskilt stöd, 

åtgärder, insatser, åtgärdsprogram, specialpedagogik, speciallärare, individuella 

utvecklingsplaner, IUP, stadieövergångar, special needs, special education teacher, national tests, 

IEP och reading comprehension. Sökorden har också kombinerats på olika sätt för att få en större 

träffbild eftersom det varit svårt att hitta för studien relevant litteratur som till exempel behandlar 

den formativa användningen av nationella prov vid stadieövergångar. Därför har vidare sökningar 

med hjälp av kedjesökning genomförts. Kedjesökningen har skett genom studier av 

avhandlingars och relevant litteraturs referenslistor samt utifrån skrifter funna på Skolverkets och 

Skolinspektionens hemsidor. Vi har även besökt bibliotek och sökt litteratur där. Den litteratur 

som därefter har studerats handlar om nationella prov, läsförståelse och elevdokument. 

Anledningen till detta val är att utifrån studiens syfte studera vad som framkommer i olika 

dokument om extra anpassningar och särskilt stöd och kunna ge läsaren en kontext till studiens 

empiri samt genom tidigare forskning sätta in studien i ett sammanhang. 

 

Begrepp 

I detta avsnitt presenteras några begrepp som är centrala för studien. Vår avsikt är dock inte att ge 

en heltäckande definition, utan att beskriva dem för att belysa hur de används i denna studie.  

 

Det empiriska materialet består av skoldokument, vilka benämns dokument och dokumentationer. 

Med dokumentation avses samtliga dokument som erhålls för en elev. Begreppet dokument 

innebär däremot enskilda delar av dokumentationen som till exempel omdömesblankett, 

individuell utvecklingsplan eller kunskapsprofil. Som ett samlingsbegrepp för extra anpassningar 

och särskilt stöd används begreppet insatser i denna studie. Begreppet talhandling står för 

avgränsade skrivna formuleringar som återfinns i dokumenten (Bergström & Boréus, 2012).  
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BAKGRUND 

I syfte att skapa sammanhang åt studien ges en kort historik om de nationella provens framväxt 

samt dess användningsområden idag. Därefter följer en kort introduktion till vad läsning och 

läsförståelse innebär samt hur skolan kan arbeta med dessa färdigheter och förmågor. Detta följs 

av en bakgrundsbeskrivning till de dokument som studien baseras på samt förklaringar till 

begreppen extra anpassningar och särskilt stöd. Kapitlet avslutas med en beskrivning av olika 

specialpedagogiska perspektiv då de visar på olika sätt att se på verksamheten för elever i behov 

av särskilt stöd. Denna redogörelse gör inte anspråk på att vara fullständig, men ger en bakgrund 

till de dokument och begrepp som tas upp och bearbetas i studiens resultatdel. 

 

Nationella provens framväxt och användningsområden 

Eftersom studiens utgångspunkt är nationella prov vill vi först ge en historisk tillbakablick på 

tillkomsten och utvecklingen av proven för att därefter ge en beskrivning av hur de används idag. 

 

Dagens nationella prov i Sverige har vuxit fram ur en knappt hundraårig tradition av centralt 

utarbetade standardiserade prov. De tar sitt avstamp i ett standardiserat test i rättstavning vars 

syfte var att undersöka vilka ord som var svåra att stava och därför borde fokuseras vid 

undervisning i rättstavning. Därefter utvecklades testerna till standardiserade prov med 

intentionen att vara lärarens verktyg för att kunna förbättra sin undervisning och dess innehåll 

samt individualisera undervisningen utifrån elevers styrkor och svagheter. I slutet av 1940-talet 

influerades de standardiserade proven av psykologiska inriktningar varvid fokus flyttades från 

prov, betyg och läxor mot begrepp som intelligens, test och begåvning. Under tiden från 1950-

talet fram till mitten på 1990-talet kom de standardiserade proven att utvecklas, centraliseras och 

användas som normerande instrument vid betygssättning. Det var dock frivilligt att använda dem. 

Då den mål- och resultatstyrda läroplanen Lpo 94 infördes, utvecklades de centralt utarbetade 

proven till obligatoriska nationella ämnesprov med syften som bland annat att följa upp och 

utvärdera det svenska skolsystemet, stödja betygssättning och vara underlag för att utveckla 

verksamheten och undervisningen. Antalet prov och tidpunkten för när de genomförs har under 

2000-talet förändrats. Dels har antalet ämnesprov ökat, dels har provens genomförandetid 

förändrats från att infalla i årskurs 5 och 9 till att gälla för årskurserna 3, 6 och 9 (Lundahl, 2009). 



 

7 
 

 

Numera kan de nationella provresultaten användas på olika sätt, på olika nivåer och av olika 

professioner. Politiker och tjänstemän kan använda dem i utbildningspolitiska frågor och i skolan 

kan de vara underlag för uppföljning och planering av undervisningen (Skolverket, 2016b). I 

vilken utsträckning de används i skolan för att utveckla verksamheten och undervisningen är 

dock oklart, menar Christian Lundahl (2010). Skolverket (2011a) menar att provresultaten kan 

användas i både summativt och formativt syfte. Summativ bedömning liknar då en lägesrapport 

som till exempel ett omdöme eller ett betyg och formativ bedömning, eller bedömning för lärande 

som det också kallas, används som ett stöd för att utveckla både elevers lärande och lärarens 

undervisning (Skolverket, 2011a). Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning är hur 

bedömningen används. Både den summativa och den formativa bedömningen ska göras genom 

att se hur väl elevers prestationer uppfyller de mål och kunskapskrav som prövas vid tillfället. 

Den summativa bedömningen sammanfattas sedan i ett betyg eller ett kort omdöme varefter 

informationen kan användas i formativt syfte för att kunna kommunicera med elever vilka 

insatser som behövs för att komma vidare (Jönsson, 2013). Läraren kan också förändra sin 

undervisning utifrån de resultat som framkommer och de omfattande bedömningsanvisningar och 

konkretiseringar av kurs- och ämnesplaner som följer med de nationella proven (Skolverket, 

2011a).  

 

Läsförståelse 

Då denna studie fokuserar på läsförståelseförmågan ges i detta avsnitt en bakgrund till hur god 

läsförståelse kan utvecklas. Inledningsvis beskrivs vad begreppet läsning innebär. Därefter 

belyses begreppet läsutveckling ur två olika perspektiv och olika sätt att arbeta med 

läsförståelsestrategier i klassrummet.  

 

Läsning är en komplex aktivitet som kan förklaras med modellen L = A x F, där L står för 

läsning, A står för avkodning och F för språklig förståelse. Modellen, som även kallas för The 

Simple View of Reading, innebär att läsförmågan bygger på både avkodning och förståelse. Finns 

det brister i en eller båda faktorerna uppstår ingen god läsförmåga vilket gör att elever som har 

svårigheter i sin läsutveckling kan placeras i en av tre utkristalliserade kategorier. Det kan handla 
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om svårigheter i avkodningen, i förståelsen eller i både avkodning och förståelse (Hoover & 

Gough, 1990). 

 

Det finns två huvudsakliga perspektiv på läsning: det individualpsykologiska perspektivet och det 

socialinteraktionistiska perspektivet (Liberg, 2006). Enligt det individualpsykologiska 

perspektivet, som företräds i Sverige av bland andra Ingvar Lundberg, är det viktigaste steget att 

knäcka den alfabetiska koden och kunna läsa med flyt. Ingvar Lundberg (2010) beskriver flera 

olika steg för läsinlärning och läsförståelse där ordförråd och högläsning är viktiga delar. 

Dessutom behöver avkodningen bli automatiserad, vilket brukar benämnas att individen läser 

med flyt. Avkodningen innebär att kunna sammanbinda ordets språkljud till ord, men Lundberg 

anser också att vissa vanliga ord läses som helordsbilder. När orden har identifierats, kan också 

deras betydelse ge mening åt texten (Lundberg, 2010).  

 

Det socialinteraktionistiska perspektivet företräds i Sverige av bland andra Caroline Liberg, som 

för fram begreppen grammatiskt läsande och effektivt läsande (Liberg, 2006). Med grammatiskt 

läsande menar Liberg konsten att avkoda och ljuda ihop en text, men till skillnad från Lundberg 

(2010) argumenterar Liberg (2006) för att det grammatiska läsandet kommer allt eftersom barnet 

utvecklar förmågan att bete sig som en läsare. Detta sker tillsammans med andra i sociala och 

kulturella kontexter där barnet lär sig vad det innebär att läsa genom att delta i läsande 

sammanhang. På så sätt utvecklar barnet förmågan att kunna läsa samt får förståelse för hur det 

grammatiska läsandet går till. Inom detta perspektiv ses läsning som situerad eftersom det är 

lättare att förstå text som innesluts i ett sammanhang och av en situation, än ord tagna ur sitt 

sammanhang. Om förståelse uteblir, beror det ofta på att sammanhanget är oklart eller vagt menar 

Liberg (2006). Lundberg (2010) motsätter sig däremot att läsning är situerad utan framhåller att 

när avkodningen är befäst kan läsning ske i alla sammanhang.  

 

De viktigaste dimensionerna vid läsutveckling är, enligt Katarina Herrlin och Ingvar Lundberg 

(2014), fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 

Dessa dimensioner både samspelar, genom att påverka varandra, och har sin egen utvecklingstakt 

hos varje läsinlärare. Detta i sin tur innebär att läsinlärare ligger på olika nivå i sin läsutveckling. 

Lärarens roll i den tidiga läsinlärningen blir extra viktig eftersom elever har olika 
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läsutvecklingstakt. Samtidigt som avkodningen fokuseras behöver eleverna individuellt stöd i sin 

utveckling av läsförståelse och läsintresse (Hoover & Gough, 1990; Lundberg & Herrlin, 2014). 

Även Liberg (2006) beskriver läsutveckling och menar att sociala stödstrukturer, i form av någon 

att samtala med vid läsandet, är viktiga för utvecklingen. Inom den socialinteraktionistiska 

riktningen anses att svårigheter i läsinlärning kan undvikas genom att ha mer individanpassade 

aktiviteter. Några lär sig genom avkodning, en del genom skrivning och åter andra har andra 

behov av ledning och stimulans för sin läsutveckling (Liberg, 2006). Inom den 

individualpsykologiska riktningen däremot, anses att svårigheter i läsinlärning är beroende på en 

bristande individuell förmåga och avkodningsträning ses som främsta lösning (Lundberg, 2010). 

För att förebygga svårigheter i läsinlärning kan ett arbete med läsförståelse vara betydelsefullt i 

den tidiga läsinlärningen (Liberg, 2006). 

 

Läsförståelsestrategier är de mentala verktyg läsaren använder för att förstå en text, exempel på 

användbara läsförståelsestrategier är att förutspå handlingen, ställa egna frågor om texten, 

klargöra otydligheter samt att sammanfatta texten (Westlund, 2009). Ett annat sätt att träna 

läsförståelse är att läsa högt för eleverna och ha gemensamma textsamtal (Carlström, 2010; 

Reichenberg, 2014; Westlund, 2010; Lundberg & Herrlin, 2014; Liberg, 2006). Under rubriken 

centralt innehåll i kursplanen för svenska anges att elever ska undervisas i ”Lässtrategier för att 

förstå och tolka texter…” (Skolverket, 2011b, s. 223). I Skolinspektionens (2015) granskning 

framkommer dock att elever i årskurserna 1 och 3 inte får delta i textsamtal eller får undervisning 

i läsförståelse och olika lässtrategier i tillräcklig utsträckning. Liknande resultat har också 

uppmärksammats i en annan studie som undersökt om elever i årskurs 4-6 får undervisning i läs- 

och skrivstrategier för att utveckla sin läs- och skrivförmåga i svenskämnet (Skolinspektionen, 

2016). Studien visar att undervisning i läsförståelse är vanligare nu än tidigare men att det finns 

en skillnad både inom och mellan skolor vad gäller läs- och skrivundervisningen. Resultatet 

pekar på vikten av att skolor utvecklar arbetet med läsförståelseundervisning genom strukturerade 

textsamtal. Barbro Westlund (2009) påpekar att ”Flera forskningsresultat visar samstämt på goda 

resultat för utvecklingen av läsförståelse om läraren aktivt och regelbundet lär eleverna effektiva 

lässtrategier” (s 50). 

   



 

10 
 

Elevdokument och begrepp  

Skolans dokumentering för att följa elevers kunskapsutveckling är idag omfattande och består av 

flera olika slags dokument. Skollagen (SFS 2010:800) anger som ett krav att dokumentation ska 

ske i skolan. Vissa dokument skrivs för alla elever medan andra dokument endast skrivs för 

elever i behov av ytterligare stöd (Skolverket, 2011b). Här nedan görs en beskrivning av, för 

denna studie, relevanta dokument.  

 

En individuell utvecklingsplan har sedan 2006 varit obligatorisk att skriva i samband med det 

utvecklingssamtal som ska hållas med elev och vårdnadshavare varje termin (Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009). Numera ska den upprättas en gång per läsår, vid ett av samtalen, i 

årskurserna 1-5 (Skolverket, 2013a). Den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande 

och beskriva elevens nuläge och utvecklingsmål (Skolverket, 2013b). Hur den är utformad beror 

på den enskilda skolans beslut men det är oftast ett formulär eller en mall som följs (Andréasson 

& Asplund Carlsson, 2009). Även Skolverket (2013b) har utformat en digital mall som kan 

användas. Som underlag för utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen finns 

Skolverkets omdömesblankett där lärare sammanfattar sina bedömningar utifrån kunskapskraven. 

 

Beroende på hur väl eleverna når kunskapskraven finns olika former av stöttning som lärare kan 

utforma för att hjälpa eleverna att nå så långt som möjligt mot målen. Alla elever ska få ledning 

och stimulans i den ordinarie undervisningen. För en del elever räcker inte detta utan de behöver 

ytterligare stöd och anpassningar för att nå upp till kunskapskraven för årskursen. Detta stöd 

kallas för extra anpassningar. Signifikant för dem är att de kan sättas in omgående utan någon 

större utredning samt att de kan genomföras av ordinarie personal och inom ramen för den 

vanliga undervisningen. För extra anpassningar behövs inget rektorsbeslut, men de får inte pågå 

under längre tid än två till tre månader. Exempel på extra anpassningar kan vara alternativa 

verktyg, extra färdighetsträning, kortare specialpedagogiska insatser och så vidare. De extra 

anpassningarna ska dokumenteras i elevers individuella utvecklingsplaner och/eller skrivas in i 

omdömesblanketten som ligger till grund för utvecklingssamtalet (Skolverket, 2014b). Tidigare 

hörde de extra anpassningarna till särskilt stöd som dokumenterades i åtgärdsprogram. Idag 

innebär särskilt stöd mer övergripande och omfattande åtgärder för elever i behov av större 

insatser. Med större insatser menas att stödet sker under längre tid eller att det inte kan utföras 
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inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det särskilda stödet kan till exempel handla om 

tillgång till elevassistent, enskild undervisning och anpassad studiegång. Innan insatserna sätts in 

ska en omfattande utredning av svårigheterna göras, där elevens situation och behov i olika 

lärmiljöer kartläggs, och därefter tar rektorn beslut om särskilt stöd. Behoven som eleven har 

samt åtgärderna som skolan kan vidta ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Där ska även 

framgå syftet med åtgärderna, när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och om eleven och 

elevens vårdnadshavare är delaktiga i utarbetandet av programmet (Skolverket, 2014a; 

Skolverket, 2014b). Begreppet åtgärdsprogram har funnits sedan 1974 (SOU 1974:53) och skolan 

har sedan 1995 varit skyldig att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 

(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009).  

 

För att en dokumentation ska ses som professionell ska den innehålla relevant och aktuell 

information samt tydligt ange dokumentets syfte. Vid övergångar mellan och inom skolor fyller 

dokumenten ett syfte att tydliggöra vilka behov som finns så att elever kan mötas på ett adekvat 

sätt och få det stöd i form av arbetssätt och hjälpmedel som denne behöver. Detta är extra viktigt 

för elever i behov av särskilt stöd och är en framgångsrik faktor för en väl fungerande övergång 

inom och mellan skolor. Specialläraren och/eller specialpedagogen har en betydelsefull roll i 

arbetet med övergångar för att skapa en samlad bild av behoven (Skolverket, 2014c). 

Formuleringar i dokumenten är dock inte alltid tydliga och informativa i den mening som är 

avsedd. Det finns flera brister både i hur texten i dokumenten formuleras och i vilken mån 

anpassningar och särskilt stöd utformas och genomförs. Åtgärder är vagt beskrivna och en del 

elever i behov av särskilt stöd har inte haft åtgärdsprogram (Skolinspektionen, 2011). Andra 

studier av åtgärdsprogram visar att orsaker till svårigheter individbeläggs och att segregerande 

lösningar är vanligt. Åtgärderna tenderar också att utgå från skolans befintliga kompetens genom 

att eleverna på samma skola får liknande lösningar, i stället för individuellt anpassade åtgärder 

baserade på elevens hela situation (Runström Nilsson, 2015; Skolverket, 2003). 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

När elever får problem i sin kunskapsutveckling kan skolan arbeta utifrån skilda sätt att se på 

svårigheterna. Detta brukar beskrivas som specialpedagogiska perspektiv. Det finns olika sätt att 

benämna och beskriva perspektiven. Claes Nilholm (2007) för fram tre stycken perspektiv och 
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Bengt Persson (2013) namnger två. Nilholm (2007) kallar perspektiven kompensatoriskt 

perspektiv, kritiskt perspektiv och dilemmaperspektiv medan Persson (2013) använder termerna 

kategoriskt och relationellt perspektiv. För specialläraren är perspektiven av betydelse eftersom 

yrkesrollen kan ta form på olika sätt beroende av hur lärare och speciallärare ser på insatsernas 

natur och vem som ska göra vad (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, & Nilholm, 2015). I 

det följande görs en jämförande beskrivning av de olika perspektiven.  

 

I det kompensatoriska perspektivet individbeläggs problemen vilket innebär att det är individuella 

egenskaper som ligger till grund för svårigheterna (Nilholm, 2007). De åtgärdande insatserna 

handlar om att träna svårigheterna och få stöd genom alternativa verktyg och liknande. Det 

kompensatoriska perspektivet dominerar det specialpedagogiska området i skolan, enligt 

Nilholm. Inom det kategoriska perspektivet förknippas också svårigheterna med individuella 

egenskaper (Persson, 2013). Här återfinns uttrycket elever med svårigheter, och stödet har direkt 

samband med de uppvisade svårigheterna. Som alternativ till ett individfokuserat perspektiv 

beskriver både Nilholm (2007) och Persson (2013) varsitt perspektiv där i stället omgivningen 

står i fokus. 

       

Det kritiska perspektivet innebär kritik mot det kompensatoriska perspektivet. Det innebär i 

korthet att om det finns behov av specialpedagogik och segregerande lösningar, så har skolan 

misslyckats med att möta alla elevers olikheter. Individers olikheter ses i stället som normalt och 

som en resurs för arbetet i skolan (Nilholm, 2007). Persson (2013) använder termen relationellt 

perspektiv, vilket innebär att elever anses befinna sig i svårigheter. Problemen är inte 

individbundna utan uppstår i relation till olika situationer och därmed kan förändringar i lärmiljön 

stödja elevers förmåga att klara skolans krav. I detta perspektiv arbetas med hela situationen för 

att få största behållning. Det kritiska och det relationella perspektiven påminner om varandra, 

men skiljer sig även åt. Då det kritiska perspektivet anger att skolan har misslyckats i att möta 

alla elever, beskriver det relationella perspektivet att relationen mellan lärare, elev och lärmiljö 

kan utvecklas och förändras till fördel för alla elevers möjlighet att nå målen. Det relationella 

perspektivet samstämmer till viss del med det kritiska perspektivet men även med 

dilemmaperspektivet i hur förhållandet lärmiljö, lärare och elev framställs. 
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Inom dilemmaperspektivet beskrivs att alla ska ha liknande kunskaper, men att de kan erhålla 

dem på olika sätt och med hjälp av olika anpassningar. Skolan behöver förhålla sig till och 

anpassa sin verksamhet till alla elevers olikheter samtidigt som alla elever inom samma tidsram 

ska uppnå kunskapskraven. Dilemmaperspektivet kan också kallas för sociokulturellt då det 

beskriver hur dilemman framstår i sociokulturella förhållanden (Nilholm, 2007).  

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har i detta kapitel redogjorts för de nationella proven, läsinlärning och 

läsförståelsestrategier, dokument som skolan har skyldighet att upprätta samt för studien aktuella 

specialpedagogiska perspektiv och begrepp. De nationella proven ligger till grund för denna 

studie och kan användas i både summativt och formativt syfte. Dokumenten som är av intresse 

för studien består av individuella utvecklingsplaner, omdömesblanketter samt åtgärdsprogram. En 

individuell utvecklingsplan och en omdömesblankett ska skrivas för alla elever i årskurs 1-5. 

Elever i behov av särskilt stöd kan dessutom ha åtgärdsprogram då insatsen är av mer ingripande 

natur. De aktuella begreppen är extra anpassningar och särskilt stöd som är olika former av 

insatser som kan ges i skolan för elever som riskerar att hamna i svårigheter i sin 

kunskapsutveckling. 

 

Vidare har redogjorts för vad läsförmåga innebär samt för två dominerande riktningar inom 

läsområdet. Inom den individualpsykologiska riktningen ses avkodning som det primära för att 

kunna gå vidare mot läsförståelse (Lundberg, 2010) medan den socialinteraktionistiska riktningen 

innebär ett bredare synsätt där både avkodning och läsförståelse behöver arbetas med samtidigt 

och där meningsskapande betonas redan från början (Liberg, 2006). Även några exempel på vad 

lärare kan fokusera vid läsförståelseundervisning har beskrivits. 

 

Slutligen har några specialpedagogiska perspektiv tagits upp. De specialpedagogiska 

perspektiven visar på olika sätt att se på elevers svårigheter och hur stödet bör utformas för 

elevers bästa utifrån vilket perspektiv som intas i verksamheten. Nilholm (2007) anser att det 

kompensatoriska perspektivet är förhärskande vilket skulle motsvara Perssons (2013) kategoriska 

perspektiv där begreppet ”elever med svårigheter” ingår. Persson för fram det relationella 

perspektivet med begreppet ”elever i svårigheter”, ett uttryck som idag används för elever som 
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riskerar att inte nå kunskapskraven. Nilholms (2007) kritiska perspektiv medför kritik mot det 

kompensatoriska perspektivet eftersom ett behov av specialpedagogiska insatser betyder att 

skolan misslyckats med att möta alla elevers olikheter. Dilemmaperspektivet, vilket Nilholm även 

benämner sociokulturellt, innebär att skolan ska anpassa sig efter alla elevers olikheter samtidigt 

som alla ska erhålla liknande kunskaper, om än på olika sätt och med olika anpassningar. 

 

Sammantaget ges i kapitlet en bakgrund till de dokument, begrepp och nationella prov som ingår 

i vår studie. Av relevans är även avsnitten om läsning och läsförståelse samt de 

specialpedagogiska perspektiven vilka kommer att användas i diskussionskapitlet.  
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TIDIGARE FORSKNING 

Under denna rubrik redogörs för ett urval av tidigare forskning som är av relevans för denna 

studie. Syftet med en redogörelse av tidigare forskning är att visa på den kunskap som finns i 

ämnet. Eftersom till exempel läsning och läsförståelse är väl beforskat, gör inte denna 

forskningsöversikt anspråk på att vara heltäckande. Översikten är tematiserad i tre områden. Det 

första området handlar om de nationella proven, det andra om läsförståelse och det tredje 

behandlar forskning kring elevdokument. 

 

Att förhålla sig till nationella prov 

I provsituationer finns risk för att elever upplever provstress och inte alltid visar vad de verkligen 

kan. Frågan är om de nationella proven verkligen testar vad de är tänkta att testa. Ur ett 

likvärdighetsperspektiv undersöker Anette Bagger (2015) hur elever och lärare upplever och tar 

emot nationella prov i matematik i årkurs 3. Författaren tar utgångspunkt i ett sociopolitiskt 

perspektiv och använder sig av en etnografisk forskningsansats samt en diskursanalytisk metod 

för att beskriva hur upplevelsen utformar sig. I den studien framkommer att en del elever 

påverkas negativt av själva provsituationen, varvid de inte förmår att visa sina rätta kunskaper. 

Lärare anger även att en bidragande orsak till skolsvårigheter kan vara just testsituationens 

negativa påverkan (Isaksson, 2009). I en dansk studie beskriver Kristine Kousholt (2015) att en 

del elever i provsituationer inte klarar den nivå som lärare förväntar sig. Hon har, med bakgrund i 

kritisk psykologi, observerat och intervjuat lärare i syfte att ta reda på vilken kunskap lärare får 

genom de nationella proven i Danmark. Studien visar att lärare ser att provsituationen påverkar 

eleverna men även att andra orsaker utanför skolan gör att eleverna inte uppnår samma 

kunskapsnivå på proven som lärarna bedömer att de har i vardagssituationer. Lärare i Danmark 

framhåller vikten av att eleverna lär sig provdiskursen och utvecklar sin förmåga att vara 

provdeltagare. Därför blir undervisningen lätt provinriktad. Resultatet i studien visar att provens 

användbarhet är beroende av lärarens inställning. Detta trots att den danska staten anger att de 

nationella testerna ska vara pedagogiska redskap. Bagger (2015) å sin sida diskuterar ett av 

lärarnas dilemman vid genomförandet av de nationella proven. Samtidigt som lärare ska förhålla 

sig till elevernas behov av anpassningar och Skolverkets regler för vilka anpassningar som får 

göras, ska de upprätthålla provsituationens likvärdighet. Alla elever ska genomföra provet på ett 
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liknande sätt i syfte att se till att proven prövar det som avses.  Bagger menar, att när inte 

anpassningar som elever normalt har behov av för att klara skolgången kan ske, så finns risk att 

elever underpresterar på de nationella proven. I Danmark däremot, menar Kousholt (2015) att 

eleverna redovisar både sina ämneskunskaper och sin kompetens i att vara provdeltagare under de 

nationella testerna. Den danska och den svenska staten tycks därmed se olika på nyttan med de 

nationella proven. I Sverige underpresterar en del elever på grund av att de inte får de 

anpassningar som de har behov av. Provresultaten är därför inte likvärdiga. Däremot i Danmark 

har en del elever svårt att visa de kunskapsnivåer de upplevs ha i vardagssituationer om de inte 

har utvecklat sin förmåga att vara provdeltagare.  

 

Ovan nämnda forskning visar att elever underpresterar på de nationella proven när de inte får de 

anpassningar de har behov av eller har utvecklat förmågan att vara provdeltagare. Därför är det 

relevant att se vad forskningen säger om nationella proven som sorteringsverktyg för vilka elever 

som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Maria Levlin (2014) undersöker 

förhållandet mellan resultaten på screeningar av läs- och skrivförmågan i årskurs 2 och resultatet 

på nationella proven i årskurs 3. Syftet är att se om en enkel skolbaserad screening kan förutsäga 

vilka elever som inte kommer att klara de nationella proven i svenska i årskurs 3. Hon kommer 

fram till att det är fler elever som klarar proven än som klarar screeningen i årskurs 2. Levlin 

menar att de nationella proven bara beskriver om en elev klarat eller inte klarat kravnivån vilket 

gör att proven är kriterierelaterade. Detta gör att provresultaten inte beskriver graden av 

svårigheterna eller om en elev är i läs- och skrivsvårigheter i ett långsiktigt perspektiv. I en annan 

studie har Herkner (2011) utvärderat nationella prov i svenska och undersökt om de har någon 

effekt på elevers läsutveckling samt om de kan identifiera elever med läsproblem. Herkner har 

också studerat om resultaten på nationella proven stämmer överens med resultat på andra vanligt 

förekommande test. Liksom Levlin (2014) kommer Herkner (2011) fram till att de nationella 

proven inte går att använda som ett instrument för att upptäcka elever i behov av läs- och 

skrivstöd. I båda studierna framkommer att det är fler elever i läs- och skrivsvårigheter som 

upptäcks i vanliga skolbaserade screeningtester än i de nationella proven. Båda forskarna visar att 

elever, som inte har utvecklat sin avkodningsfärdighet till en för åldern tillfredsställande nivå, 

kan klara kravnivån på de nationella proven i läsförståelse i svenska i årskurs 3. Levlin ser att 
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elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter längre fram i skolan upptäcks med hjälp 

av screeningtesterna. 

 

Fokus på läsförståelse 

De nationella proven i svenska i årskurs 3 består av flera delprov som prövar olika förmågor. Två 

av delproven prövar läsförståelse; det ena gäller förståelse av berättande text och det andra 

förståelse av faktatext. Herkner (2011) finner i sin studie att eleverna i årskurs 3 klarar delprovet 

som prövar berättande text bättre än det som prövar faktatext. Många forskare som studerar 

läsning, läsförståelse och läsundervisning använder sig av The Simple View of Reading som 

analysmodell för att se och beskriva huruvida svårigheterna handlar om avkodning, läsförståelse 

eller båda delarna (Levlin, 2014; Wolff, 2006; Herkner, 2011; Fouganthine, 2012). Beroende på 

vilka svårigheter som uppvisas placeras elever i olika kategorier i analysmodellen för The Simple 

View of Reading. Utifrån detta kan sedan beskrivas hur olika lässvårigheter påverkar 

möjligheterna att klara de nationella proven i svenska i årskurs 3. Elever som har specifika 

läsförståelsesvårigheter, det vill säga de klarar ordavkodningen, men har svårt för läsförståelse 

riskerar att inte klara nationella proven i svenska. Denna risk ökar för elever som har 

kombinerade lässvårigheter, det vill säga svårt med både läsförståelse och avkodning (Herkner, 

2011; Levlin, 2014). De elever som endast har svårigheter med avkodningen, specifika 

avkodningssvårigheter, klarar ofta kravnivån för läsförståelse på de nationella proven utifrån att 

de får använda den extra tid de behöver för att hinna läsa.  

 

Anna Fouganthine (2012) visar att läsförståelsesvårigheter ger en större påverkan på läsförmågan 

ju äldre eleverna blir, samtidigt får avkodningsförmågan mindre betydelse. Detta framkommer 

genom en longitudinell studie med hermeneutisk ansats som sträcker sig över 21 år. Personerna 

som ingår har under levnadsåren från 8-29 år deltagit i studien. Fouganthines slutsats är att 

läsförståelseundervisning är viktig och blir än mer betydelsefull i de högre stadierna. Den sista 

studien, när undersökningspersonerna är 29 år, visar på stora skillnader i läsförmåga mellan 

undersökningsgrupp och kontrollgrupp. Det som skiljer mest är den fonologiska förmågan och 

det är slående att det specialpedagogiska stödet har haft liten inverkan på att utjämna skillnaderna 

mellan grupperna. Det visar sig att många skolor ger samma slags stöd oavsett vilka svårigheter 

eleverna uppvisar. Det som styr vilket stöd som sätts in beror på den kunskap och de verktyg den 
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enskilda skolan har (Skolverket, 2003). Ulrika Wolff (2006) menar att elever behöver få 

individuellt anpassade insatser. Detta innebär att anpassningar för elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska utformas utifrån de svårigheter och problem som den enskilde eleven 

uppvisar. Vidare beskriver hon betydelsen av att skilja på läs- och skrivträningstillfällen och 

tillfällen för att inhämta och redovisa kunskaper.  

 

Både Catharina Tjernberg (2013) och Tarja Alatalo (2011) menar att lärare gör vad de kan för att 

hjälpa eleverna att förstå avkodningens principer. Med avstamp i grundad teori finner Alatalo i 

sin studie att läsundervisning främst verkar vara inriktad på avkodning och framhåller därför 

vikten av en medveten undervisning i läsförståelse. Detta kan ske genom läsning av olika texter 

samt undervisning i språklig medvetenhet, olika läsförståelsestrategier och ordkunskap. Vidare 

belyser hon betydelsen av att ha en individuellt anpassad läsundervisning för alla, men främst för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Tjernberg (2013) anser utifrån en partiellt etnografisk studie att 

framgångsfaktorer i läsundervisningen handlar om textsamtal, högläsning för att utveckla 

läsförståelse, lässtrategier och ordförråd. I förebyggande syfte behöver hinder i läslärande 

identifieras tidigt och läsproblem utredas grundligt. Författaren framhåller att textsamtal är 

viktiga för att utveckla lässtrategier som leder till att elever får lättare att förstå faktatexter. 

Eleverna får en ökad textförståelse oavsett om de läser texten själva eller får den uppläst. Det är 

alltså viktigt att utveckla läsförståelse och/eller hörförståelse. Wolff (2006) anger också 

betydelsen av att utforma stödinsatser utifrån elevens specifika behov eftersom inte alla elever 

har samma svårigheter. En del behöver avkodningsträning, andra träning i läsflyt och för 

ytterligare andra kan lösningen vara att utveckla ordkunskap och läsförståelse.  

 

Dokumentationens betydelse 

I årskurs 1-5 i grundskolan ska dokumentation av kunskapsomdömen och insatser som behövs för 

att elever ska nå kunskapskraven ske i individuella utvecklingsplaner (Skolverket, 2013b). För 

elever i behov av särskilt stöd ska dessutom åtgärdsprogram upprättas (Skolverket, 2014a). Det 

som bör framkomma i dokumenten, oavsett om det gäller extra anpassningar eller särskilt stöd, är 

vilka insatser som skolan avser att göra för en elev som är i behov av stöd för sin fortsatta 

kunskapsutveckling. I ett åtgärdsprogram ska även elevens behov i olika lärmiljöer framkomma 

(Skolverket, 2014a). Joakim Isaksson, Rafael Lindqvist och Erik Bergström (2007) har gjort en 
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innehållsanalys av åtgärdsprogram upprättade för elever i behov av särskilt stöd, i syfte att 

undersöka hur särskilt stöd beskrivs och definieras samt vilka åtgärder som föreslås. De anger att 

det finns vissa svårigheter i att få tillgång till material, främst i årskurs 6. En orsak kan vara att 

åtgärderna bara finns i lärarnas huvuden och därför finns inte åtgärdsprogram upprättade. Studien 

omfattar årskurserna 3, 6 och 9 och resultatet visar att det finns vissa skillnader i orsaker 

beroende på årskurser. I årskurs 3 anges främst läsning, skrivning och socioemotionella 

svårigheter som orsaker till stödbehov. Studiens slutsats är att i åtgärdsprogram beskrivs elevers 

svårigheter som individrelaterade och att åtgärder därmed sätts in på individnivå. I Joakim 

Isakssons (2009) avhandling, som är en sammanläggning av fyra delstudier varav ovanstående 

studie är en av dem, lyfts detta resultat en nivå. Isaksson menar att texten i åtgärdsprogram 

indikerar vilken syn skolan har på elever i behov av särskilt stöd och vilka åtgärder som ses som 

relevanta.  

 

I en enkätstudie har Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, Gunnlaugur Magnusson 

och Claes Nilholm (2015) låtit specialpedagoger och speciallärare besvara frågor om sin 

yrkesroll. Där framkommer att speciallärare anser att skolproblem i högre grad beror på brister i 

miljön än att de är individrelaterade. Speciallärare verkar, enligt rapporten, ha ett relationellt 

perspektiv. Isaksson (2009) belyser i sin studie att skolan har ett makt- och tolkningsföreträde 

före elev och vårdnadshavare som en följd av att skolpersonal skriver åtgärdsprogrammen och 

formulerar texten. Speciallärare anser att arbete med utredningar, åtgärdsprogram och 

uppföljningar ingår i deras yrkesroll samt att kartläggning och utvärdering av individuella 

kunskapsmål är områden där de har goda kunskaper (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, 

& Nilholm, 2015).  

 

I Lisa Asp-Onsjös (2006) sociokulturella studie behandlas också problematiken kring hur 

åtgärder och åtgärdsprogram utformas och formuleras. Syftet med studien är att undersöka hur 

lokala sammanhang och olika intressen påverkar hur insatserna utformas vid arbetet med 

åtgärdsprogram. Studien visar att själva upprättandet av åtgärdsprogrammen ofta sker innan 

samtalet med föräldrar och att elev och föräldrar vid samtalen ”övertygas” om att skolans 

formuleringar är bäst. De flesta speciallärare anger att det i yrkesrollen ingår att samarbeta med 

vårdnadshavare och elevhälsa (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, & Nilholm, 2015). 



 

20 
 

Asp-Onsjö (2006) framhåller i sin tur vikten av att åtgärdsprogrammen utarbetas i samarbete 

mellan skolpersonal, elev och föräldrar för att vara verkningsfulla. Vidare menar Asp-Onsjö att 

enkla åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner ofta är utformade på liknande sätt inom 

en och samma skola.  

 

Isaksson (2009) beskriver att speciallärares viktiga funktion vid arbete med insatser, framkommer 

i åtgärdsprogrammen. Det handlar ofta om färdighetsträning, enskilt med speciallärare eller i liten 

grupp. Detta håller speciallärare med om då de själva beskriver att mer än hälften av deras 

arbetstid används till undervisning av elever enskilt eller i liten grupp (Göransson, Lindqvist, 

Klang, Magnusson, & Nilholm, 2015). Till viss del kan arbete med till exempel färdighetsträning 

även ske med annan lärare eller föräldrar, men då under ledning av speciallärare (Isaksson, 2009). 

Det visar sig också att stödåtgärder ofta liknar varandra oavsett svårighet. Samma sak 

framkommer även i en studie gjord i Portugal, där 135 åtgärdsprogram analyserats i syfte att se 

hur behov, mål och uppföljning är formulerade (Sanches-Ferreira, Lopes-dos-Santos, Alves, 

Santos, & Silveira-Maia, 2013). I dessa dokument fokuseras, liksom här i Sverige, på individens 

tillkortakommanden. Insatserna görs på individnivå men är inte individuellt utformade, utan 

liknar varandra. Skolverket (2003) har i en studie av åtgärdsprogram funnit att den 

specialpedagogiska personalens förhållningssätt och intresse påverkar hur insatser utformas och 

formuleras i åtgärdsprogram. Det visar sig också att skolkulturen och relationen mellan 

specialpedagogisk personal och lärare har betydelse för om insatser genomförs enskilt eller i 

grupp/klass. Dessutom har den specialpedagogiska personalens utbildning stor betydelse för vilka 

funktionsnedsättningar som uppmärksammas och arbetas med.  

 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har redogjorts för relevant forskning genom tre olika teman. Under rubriken Att 

förhålla sig till nationella prov har forskning om hur de nationella proven upplevs och genomförs 

samt deras relevans som sorterande verktyg beskrivits. För att upptäcka elever som riskerar att 

hamna i läs- och skrivsvårigheter i ett längre perspektiv, är inte de nationella proven i årskurs 3 

optimala att använda (Herkner, 2011; Levlin, 2014). Kravnivån för delproven i läsförståelse kan 

uppnås även om inte eleverna erhållit en tillfredsställande avkodningsförmåga (Herkner, 2011). 

Samtidigt finns risk för att elever underpresterar på grund av bristande likvärdighet i fråga om 
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anpassningar (Bagger, 2015). Vanliga screeningtest påvisar fler elever i behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd än vad de nationella proven i svenska gör (Levlin, 2014). En dansk 

studie klargör att en utvecklad förmåga att vara provdeltagare påverkar resultaten på de nationella 

testen positivt (Kousholt, 2015).  

 

Under rubriken Fokus på läsförståelse har forskning kring läsförståelseundervisning i skolans 

tidiga år samt insatser och åtgärder som är aktuella när läsförståelsen brister behandlats. Där 

anges att faktatext generellt är svårare att förstå än berättande text (Herkner, 2011) samt att 

läsförståelse underlättas av, men inte kräver, fullt utvecklad ordavkodning (Herkner, 2011; 

Levlin, 2014). Vidare framkommer att läsförståelse blir viktigare ju äldre eleverna blir 

(Fouganthine, 2012), varför undervisning i läsförståelsestrategier bör ingå från tidig ålder. 

Gemensamma textsamtal har stor betydelse för att kunna utveckla läsförståelsestrategier och få 

en textförståelse där även hörförståelse ingår (Tjernberg, 2013). Dessutom betonas vikten av att 

tillfällen för lästräning åtskiljs från läsning för kunskapsinhämtande så inte läs- och 

skrivsvårigheter påverkar lärandet i andra ämnen. Även betydelsen av individuellt utformat stöd 

utifrån den enskildes behov belyses (Wolff, 2006). 

 

Slutligen har forskning kring dokumentationens utformning, och vad som påverkar den, belysts 

under rubriken Dokumentationens betydelse. Formuleringar i skoldokumenten återspeglar skolans 

elevsyn. Exempel på detta är att svårigheter individbeläggs samt att formuleringarna påverkar hur 

insatser och andra stödåtgärder utformas (Isaksson, 2009; Skolverket, 2003). Dessutom påvisas 

att skillnaden mellan olika stödåtgärder är liten oavsett uppvisad svårighet samt att skolans 

intresse och lokala sammanhang påverkar vilka insatser som sätts in (Isaksson, 2009; Sanches-

Ferreira, Lopes-dos-Santos, Alves, Santos, & Silveira-Maia, 2013; Skolverket, 2003). Skolan har 

både makt- och tolkningsföreträde när det gäller utformningen av extra anpassningar och särskilt 

stöd (Isaksson, 2009). Enligt speciallärare är det dock ofta brister i lärmiljön som är orsak till 

problem i skolan. I speciallärares yrkesroll ingår arbete med kartläggning av kunskaper, 

dokumentation samt uppföljning och utvärdering. Undervisning enskilt eller i liten grupp tar 

ungefär hälften av speciallärares arbetstid (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, & Nilholm, 

2015). 
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Sammantaget redogörs i kapitlet för forskning om nationella prov, läsförståelse och 

dokumentation. Detta kan relateras till vår studie då vårt syfte är att undersöka vilken betydelse 

de nationella proven i svenska i årskurs 3 har för att utforma insatser för elever som inte uppnår 

kravnivån för läsförståelse. Däremot har vi inte funnit någon forskning om hur ej uppnådd 

kravnivå på de nationella proven följs upp vid stadieövergångar och eventuellt lärarbyte. Det har 

också varit svårt att hitta någon studie om den formativa användningen av de nationella proven.   

Vår studie kan därför ses som ett kunskapsbidrag till betydelsen av lärande bedömning vid 

stadieövergång främst för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
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METODOLOGI 

Under denna rubrik presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkter. Först sätter vi in studien i 

ett vetenskapligt sammanhang. Detta följs av en beskrivning av vår teoretiska ansats som är det 

sociokulturella perspektivet. Därefter beskrivs och motiveras den diskursanalytiska 

metodansatsen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där den vetenskapliga ansatsen, 

metodansatsen och syftet kopplas ihop. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken betydelse de nationella proven i svenska i 

årkurs 3 har för att utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse. 

Människan lär i sociala sammanhang, både i och utanför skolan. Därför låter vi oss inspireras av 

det sociokulturella perspektivet. Enligt detta perspektiv är lärande något som sker hela tiden, även 

om det, beroende på social och kulturell kontext, sker på olika sätt i olika situationer. Det är 

också det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för vår nuvarande läroplan, Lgr 11 

(Skolverket, 2016a). Läroplansstyrda aktiviteter påverkar lärandet i skolan för att eleverna ska 

kunna uppnå vissa centralt bestämda kunskaper, färdigheter och förmågor vilka också beskrivs i 

kursplanerna och prövas vid vissa hållpunkter i årskurs 3, 6 och 9.  

 

I vårt samhälle har det växt fram en institutionalisering av utbildningen. I denna verksamhet 

uppstår nya kommunikativa mönster med speciella särdrag som måste uppmärksammas då 

lärandet analyseras. Roger Säljö (2000) menar att undervisning bör ses som ”situerade 

kommunikativa praktiker” som finns inom en verksamhet med långa och starka traditioner. 

Undervisningen i skolan är ett organiserat och systematiserat abstrakt lärande utifrån läroplanens 

mål och riktlinjer, vilket utövas i samspel med andra mer kompetenta personer. Lev S Vygotskij 

(1999) beskriver den proximala utvecklingszonen som att ”[…] det som barnet idag kan göra i 

samarbete kommer det i morgon att kunna göra självständigt” (s. 333). För att utveckling ska ske, 

behöver elever därför arbeta med en mer kunnig person. Denna vidgar då området som är möjligt 

att lära inom, med följd att barnet lär sig mer än det skulle lärt sig om det endast arbetat på egen 

hand. Läraren har en central roll för att tillsammans med eleven hitta den proximala 

utvecklingszonen samt forma undervisningen så att eleven kan utvecklas med hjälp av en vuxen 

(Säljö, 2015). För vissa elever kan svårigheter uppstå när lärandet sker på ett för dem abstrakt 
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sätt. I sådana fall kan ytterligare resurser behöva sättas in för att ge eleverna möjlighet att 

utvecklas inom sin personliga proximala utvecklingszon (Säljö, 2015). 

 

Då vi studerar hur lärare i skriftlig kommunikation förmedlar de svårigheter som uppvisas på 

nationella proven i svenska, samt vilka insatser som läraren anser behöver sättas in, ger det 

sociokulturella perspektivet naturlig inspiration till studien. Vi tycker oss uppfatta att den 

skriftliga kommunikationen tolkas och sätts in i nästa årskurs eller stadies sociala praktik, det vill 

säga vilken proximal utvecklingszon som framkommer i den skriftliga kommunikationen samt 

hur den tas emot av nästkommande lärare. För att kunna analysera texterna i de dokument som 

inhämtas finner vi att diskursanalys kan vara en av flera möjliga analysmetoder. Enligt Eva 

Bolander och Andreas Fejes (2015) så är diskursanalys till hjälp vid funderingar på vad språket 

gör ”[…] vilket får effekt på hur vi ser på elever, lärare och andra” (s. 91). Eftersom vi är 

intresserade av hur språket påverkar lärarnas syn på elever, föll valet av metod därför på 

diskursanalys. Denna analysmetod ger oss möjlighet att undersöka hur språket formar de 

handlingar som följer på uppvisade svårigheter. Vi intresserar oss för hur skolan uttrycker orsaker 

och lösningar till läsförståelseproblem. Det är också intressant att se hur maktförhållandet ser ut 

mellan elevers uppvisade svårigheter och skolans uttryckta förklaringar samt vilka insatser som 

ses som relevanta. Genom att använda diskursanalys som textanalysmetod får vi möjlighet att 

fördjupa oss i texterna och undersöka vad som framställs som sanning och vad som utesluts i 

talhandlingar. Därmed kan vi visa på vilken verklighet som skapas. Göran Bergström och 

Kristina Boréus (2012) menar att en diskursanalytisk textanalys kan vidga och sätta in texten i en 

kontext, ett socialt sammanhang. Diskursanalys har under senare tid också blivit alltmer vanlig 

inom de samhällsvetenskapliga forskningsområdena. Enligt Bergström och Boréus (2012) 

utvecklar samhällsforskare sina egna metoder med vissa gemensamma drag. Vi låter oss 

inspireras av diskursanalysens möjligheter att kunna utveckla en egen analysmodell som passar 

vårt syfte att undersöka vilken betydelse de nationella proven i svenska i årskurs 3 har för att 

utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse. Då kan vi även få syn på 

hur elevers läsförståelsesvårigheter kommuniceras vid stadieövergången mellan årskurs 3 och 4. 

Vi tar dock stöd av vissa diskursanalytiska frågeställningar och kombinerar dem med några egna 

analyssteg i vår modell.  
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En diskursanalytisk textanalysmetod stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet på 

så vis att båda uppfattar språket som ett redskap för kommunikation formad i en social kontext. 

Språket formar vår syn på världen som en social praktik. Vi väljer att analysera dokument 

författade av lärare, speciallärare och specialpedagoger eftersom deras syn på elever i svårigheter 

framkommer i dokumentens talhandlingar. Analysen görs i syfte att undersöka vilken betydelse 

de nationella proven i svenska i årskurs 3 har för att utforma insatser för elever som inte uppnår 

kravnivån för läsförståelse. 
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METOD 

I detta kapitel beskrivs hur insamlingen av studiens empiri gått till samt hur den bearbetats och 

analyserats. Därefter följer en redogörelse för de etiska övervägandena samt en diskussion om 

studiens tillförlitlighet.  

 

Metod och empiri 

Vi har valt skriftliga källor som empiriskt material. Detta eftersom syftet med denna studie är att 

undersöka vilken betydelse de nationella proven i svenska i årskurs 3 (hädanefter benämnt 

nationella proven) har för att utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för 

läsförståelse. Det empiriska materialet uppgår till 49 olika dokument i åtta samlade 

dokumentationer. Dokumenten består av ”Kunskapsprofil del I” för delproven B, C och D, 

”Kunskapsprofil del II”1 samt ”Bedömning Delprov D, elevens högläsning” från de nationella 

proven i årskurs 3. Delprov B utgår från en berättande text och C från en faktatext. ”Delprov B 

och C prövar följande del ur kunskapskravet: Eleven kan läsa obekanta och elevnära texter … 

/och eleven visar/ grundläggande läsförståelse.” (Skolverket, 2015, s. 6). Vi har även valt att ta 

med resultatet för delprov D som prövar kunskapskravet ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära 

texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket, 

2015, s. 6). Utöver detta ingår individuella utvecklingsplaner (hädanefter benämnda IUP:er), 

omdömesblanketter och åtgärdsprogram för vårterminen årskurs 3 och höstterminen årskurs 4. 

Alla dokumentationer är inte kompletta, se bilaga 1. En del dokument är även ofullständigt 

ifyllda. Urvalet av dokument är gjort utifrån vårt syfte att undersöka vilken betydelse de 

nationella proven i svenska i årskurs 3 har för att utforma insatser för elever som inte uppnår 

kravnivån för läsförståelse. Detta är också gjort med tanke på att talhandlingar som beskriver 

behov, extra anpassningar och särskilt stöd återfinns i IUP:er, omdömesblanketter och 

åtgärdsprogram.  

 

                                                           
1 Denna kunskapsprofil visar ”Det här går bra”, ”Det här är svårt” och ”Hur går vi vidare?” samt elevens attityd till 
ämnet. 
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Urval av skolor och insamling av dokumentationer 

Först genomfördes en pilotstudie på ett mindre antal dokumentationer från årskurserna 3-4 och 6-

7, detta för att det är betydelsefullt att pilotstudien genomförs på en grupp som är jämförbar med 

den population studien görs på (Bryman, 2011). Pilotstudien klargjorde att valda dokument är 

relevanta för studien samt att diskursanalys är en lämplig metod att använda. Analysmetoden 

valdes eftersom det utifrån studiens syfte är intressant att identifiera vilket problem som beskrivs, 

vad som är orsakerna till problemet samt hur detta blir löst. Ett samtyckesbrev (se bilaga 2) 

utformades utifrån resultatet på pilotstudien och därefter gjordes försök att få telefonkontakt med 

rektorer på F-9-skolor angående deltagande i studien. Målet var att få med så många skolor som 

möjligt för att kunna jämföra talhandlingar i dokumentationer, då insatser i åtgärdsprogram 

tenderar att spegla respektive skolas kultur, tradition samt egna intressen hos specialpedagoger 

och speciallärare (Skolverket, 2003). Vår intention var att komma i kontakt med olika skolor och 

kunna erhålla dokumentationer innan den hektiska perioden med genomförande och rättande av 

nationella prov påbörjades. Då vi inte fick någon kontakt per telefon, mejlades en förfrågan ut till 

samtliga rektorer i en kommun som har strax under 30 skolor. Endast en rektor svarade. Från den 

skolan fick vi dokumentationer från årskurs 3-4. Därefter utökades sökandet efter skolor till fler 

kommuner vilket inte gav något resultat. I den mån vi fick kontakt, angavs tidsbrist som orsak till 

att inte delta i studien. Då tiden började rinna ut för vårt materialinsamlande, valde vi att kontakta 

rektorer, speciallärare och specialpedagoger som vi känner för att be om dokumentationer. Våra 

kontakter gav resultat, men då endast från F-5:skolor. Anledningen till att kontakter med personer 

som vi känner inte togs förrän i detta skede var en önskan om att göra studien på för oss okända 

skolor, då det är lättare att hålla ett objektivt förhållningssätt. Efter att vi erhållit ett antal 

dokumentationer sattes stopp för insamlandet av ytterligare material eftersom det inom tidsramen 

för vår studie inte fanns möjlighet att invänta fler dokumentationer.  

 

Ovanstående urvalsprocess resulterade i att studiens inriktning kom att gälla dokumentationer 

från årskurs 3 och 4. Denna studie baseras därmed på empiri insamlat från fem F-5:skolor i tre 

kommuner; två av kommunerna kan räknas som tillhörande landsbygden medan den tredje är en 

stadskommun. Ingen av skolorna har mer än 150 elever. Samtliga skolor har tillgång till 

specialpedagog och/eller speciallärare. I vissa fall arbetar den specialpedagogiska personalen i 

båda yrkesrollerna oavsett utbildning. Specialpedagogen eller specialläraren har i nästan alla fall 



 

28 
 

varit delaktig vid utformandet av någon eller några delar av dokumentationen. Urvalet i denna 

studie bygger alltså på ett subjektivt icke-sannolikhetsurval eftersom dokumenten inte 

representerar ett tvärsnitt av hela populationen (Denscombe, 2009). Martyn Denscombe menar att 

ett subjektivt urval, då forskaren ”handplockar” sitt urval, kan användas då det är troligt att detta 

ger mest värdefulla data. I vårt fall handlade det om att få tillgång till material över huvud taget. 

 

Bearbetning och analys 

Bearbetningen av det avidentifierade analysmaterialet startade med en noggrann och systematisk 

genomläsning av samtliga dokument för att skapa en överblick av materialet. Därefter 

säkerhetskopierades samtliga dokument, dokumentation för dokumentation, genom att materialet 

överfördes till textfiler på datorn; detta för att ytterligare avidentifiera dem då några var 

handskrivna, men även för att kunna organisera dokumenten i ett kompatibelt skick (Denscombe, 

2009). För varje dokumentation skrevs dokumenten in som separata delar. Dessa delar benämns 

hädanefter råmaterial eftersom de är så gott som identiska med rådatan. För att skapa en 

förtrogenhet med materialet läste vi igenom det ett flertal gånger. I ett inledningsskede prövade vi 

att distansera oss från vår yrkesroll genom att inta positionen som utomstående eller förälder. 

 

Efter ett antal genomläsningar skedde två bearbetningar av råmaterialet utifrån studiens syfte att 

finna de formuleringar som hade att göra med läsförståelse. Först sorterades andra ämnen bort, 

såsom matematik och engelska. Sedan rensades formuleringar som ”skriva meningar med stor 

bokstav”, ”utveckla sin förmåga att stava rätt” och ”utveckla sin förmåga att skriva” bort 

eftersom dessa inte direkt har med läsning och/eller läsförståelse att göra. Samtliga dokument 

sparades i separata datorfiler för att vi vid behov skulle kunna gå tillbaka till dem. Den sista 

bearbetningen skrevs därefter ut varpå samtliga dokument klipptes ut var för sig, lades på en stor 

bordsyta och sorterades i grupper som till exempel kunskapsprofiler för nationella provet, IUP år 

3 och åtgärdsprogram år 4. Materialet var nu bearbetat och klart för att analyseras med hjälp av 

diskursanalys. 

 

Med inspiration av Bergström och Boréus (2012) konstruerade vi en enkel diskursanalysmodell i 

fyra steg. Vår diskursanalysmodell ser ut enligt följande: 
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1. Identifiering av nyckelord med hjälp av verktygen  

 problem  

 orsaker till problem  

 lösningar till problem (Bergström & Boréus, 2012, s. 411). 

2. Årskursvis kategorisering av nyckelord i orsaker och lösningar till problem. 

3. Kategorisering av nyckelord med liknande innebörd till diskurser.  

4. Undersökning av uppföljningen på de nationella proven genom konstruktion av 

flödesscheman. 

 

I det första steget hämtade vi inspiration från Bergström och Boréus (2012) och identifierade 

nyckelord med hjälp av verktygen ”problem”, ”orsaker till problem” och ”lösningar till problem”. 

Det andra steget är vårt eget bidrag där vi valde att göra en årskursvis kategorisering av orsaker 

och lösningar till problem. Även det tredje steget då vi kategoriserade nyckelord till diskurser är 

vårt eget bidrag. Det fjärde och sista steget är även det vårt eget bidrag. I detta steg undersökte vi 

huruvida det skedde någon uppföljning av de nationella proven i dokumentationen genom att 

konstruera flödesscheman och därefter besvarades studiens frågeställningar. 

 

Identifiering av nyckelord med hjälp av verktygen  

Här nedan följer en beskrivning av arbetet med de tre verktygen ”problem”, ”orsaker till 

problem” och ”lösningar till problem”. I första steget sökte vi nyckelord med hjälp av ovan 

nämnda verktyg. Således genomfördes tre bearbetningar av de utklippta dokumenten. Nyckelord 

söktes och färgkodades för respektive verktyg, samtidigt som dokumentation genomfördes. 

Samtliga nyckelord är skrivna i kursiv stil i löpande text.   

 

Verktyget ”problem”         

En analys gjordes av antalet dokumentationer som anger om kravnivån uppnåtts eller ej på de tre 

undersökta delproven. I syfte att få en tydlig överblick över elevernas förmåga i förhållande till 

delprov konstruerades tabell 1 där antalet som klarar, respektive inte klarar, kravnivån fördes in. 
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Tabell 1. Antal elever som når respektive ej når kravnivån för delprov B, C och D i nationella 

proven i svenska i årskurs 3. 

Delprov Förmåga Når kravnivån Når ej kravnivån 

B Läsförståelse av en 

berättande text 

4 

 

4 

 

C Läsförståelse av en 

faktatext 

1 

 

7 

 

D Läsa med flyt 6 2 

Summa  11 13 

 

Utifrån tabell 1 kan vi se att problemet är att kravnivån för läsförståelse i de nationella proven i 

svenska i årskurs 3 ej uppnås av alla elever samt att faktatext är svårare att förstå än berättande 

text.  

 

Verktyget ”orsaker till problem” 

Nästa genomarbetning av dokumenten gav ett antal nyckelord för verktyget ”orsaker till 

problem” där kravnivån ej uppnåtts. Nyckelorden, och exempel på vad som kan ingå i dem, 

redovisas i tabell 2.    
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Tabell 2. Nyckelord som beskriver ”orsaker till problem” samt exempel på formuleringar som kan 

hänföras till samma nyckelord. 

Nyckelord Exempel på talhandlingar i dokumenten  

Avkodningssvårighet långa obekanta/ljudstridiga ord 

kastar om ljuden och chansar ofta 

låg läshastighet 

regelbunden lästräning, Bravkod2 

Läsförståelsesvårighet viktigt att veta vad texten handlar om 

läs hellre en gång till istället för att gissa 

måste utveckla din lästeknik och läsförståelse 

behöver träna sin läsförståelse 

ta det lugnt då du läser 

Svårighet med textlängd läsa längre texter är svårt 

stressad inför uppgiften att läsa en längre text 

texten delas upp till två lästillfällen 

Koncentrationssvårighet behöver egen vuxen för att hålla fokus på arbetet 

behöver strategier för att komma till ro 

rastlös under lektioner 

 

Som framgår av tabell 2 framträder för verktyget ”orsaker till problem” nyckelord såsom 

avkodningssvårighet, läsförståelsesvårighet, svårighet med textlängd och 

koncentrationssvårighet. Dessa nyckelord valdes utifrån att de på lämpligt sätt sammanfattade 

olika talhandlingar i studiens dokument. De talhandlingar som hänfördes till respektive nyckelord 

har sitt ursprung i dokumentationerna och är skrivna på ett vardagligt språk, troligtvis för att 

elever och föräldrar ska kunna förstå innebörden. Vissa talhandlingar fick vi dock tolka utifrån 

vår lärarerfarenhet. Till exempel tolkades ”texten delas upp till två lästillfällen” till nyckelordet 

svårighet med textlängd, det vill säga svårt att läsa lång text. 

 

                                                           
2 Bravkod (= Bra avkodning) är ett arbetsmaterial för att träna elevers avkodningsförmåga.  
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Verktyget ”lösningar till problem” 

Efter att nyckelord till orsaker hade identifierats, söktes nyckelord för verktyget ”lösningar till 

problem”. Dessa nyckelord, samt exempel på vad som hänfördes till respektive nyckelord, 

redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 3. Nyckelord som beskriver ”lösningar till problem” samt exempel på formuleringar 

som kan hänföras till samma nyckelord. 

Nyckelord Exempel på talhandlingar i dokumenten 

Färdighetsträning träna ljuden 

inte gissa vad som står  

lästräna regelbundet 

individanpassad läsläxa, läser några korta rader hemma 

lästräning enskilt 3 ggr/vecka, t ex Bravkod (med speciallärare, 

specialpedagog, vuxen) 

Läsförståelseundervisning samtala om ord och innehåll i texten  

bokprat för hela klassen  

stanna upp och fundera på vad som hänt och vad du tror kommer hända 

samtal om olika texter 

läsa igen för att förstå texten 

läsläxa varje vecka med läsförståelsefrågor 

Alternativa verktyg kompensatoriska hjälpmedel 

inläsningstjänst, lyssna på skönlitteratur och läromedel     

hjälp med läsning i alla ämnen 

Liten grupp arbeta i mindre grupp 

lektion enskilt med resurs 

Övrigt resurs som stöd i klassrummet 

anpassningar på nationella provet 

fortsätta som nu  

 

Tabell 3 illustrerar att färdighetsträning, läsförståelseundervisning, alternativa verktyg, liten 

grupp och övrigt är nyckelord för verktyget ”lösning till problem”. Nyckelorden är relaterade till 

skolsammanhang och innefattar olika talhandlingar för insatser. Talhandlingen ”lästräning” är ett 

mångfacetterat begrepp och behöver förstås utifrån den enskilda skolans kultur och språkbruk. 

Lästräning kan ha olika betydelser och för oss inbegriper begreppet lästräning insatser som 
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avkodningsträning, mängdläsning, högläsning, enskild läsning och liknande. Liten grupp och 

övrigt innehåller talhandlingar som beskriver generella insatser vilka inte direkt har med 

läsförståelse att göra, men som kan vara insatta för att stödja läsutvecklingen. Talhandlingen 

”arbeta i mindre grupp” förekommer i ett flertal dokument, men är endast medtaget då det är klart 

uttryckt att den formen av insats görs för att främja läsförståelsen.  

 

Årskursvis kategorisering av nyckelord i orsaker och lösningar till problem 

Det andra steget i analysmodellen var kategorisering av nyckelord uppdelade i de årskurser de 

förekommer samt i orsaker till problem och lösningar till problem. För att, i ett senare skede, 

kunna illustrera detta konstruerades tabell 4. Här förklarar vi hur tabellen ska läsas och den 

redovisas i sin helhet i bilaga 3. Första spaltens siffror benämner dokumentationens nummer. I 

spalten ”EN på delprov” skrivs de delprov där kravnivån för delprovet ej uppnåtts i de nationella 

proven i svenska i årskurs 3 enligt respektive dokumentation. Nyckelorden för ”orsaker till 

problem” och ”lösningar till problem” sorteras i kategorierna ”År 3” (dokument för vårterminen 

årskurs 3), ”NP år 3” (de nationella provdokumenten) och ”År 4” (dokument för höstterminen 

årskurs 4). 

 

Tabell 4. Analysverktyget Årskursvis kategorisering av nyckelord i orsaker och lösningar till 

problem. 

 

Tabell 4 visar analysverktyget för det andra steget i analysmodellen. De nyckelord som förs in i 

varje ruta synliggör orsaker och lösningar på problem uttryckta i dokumenten för respektive 

årskurs och nationella prov, se bilaga 3. Kategoriseringen gjordes för att illustrera hur resultaten i 

de nationella proven följs upp under årskurserna 3 och 4 i dokumenten, utifrån vårt syfte att 

undersöka vilken betydelse de nationella proven i svenska i årskurs 3 har för att utforma insatser 

för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse. 

 EN på 

delprov 

Orsaker till problem Lösningar till problem 

  År 3 NP år 3 År 4 År 3 NP År 4 

1        

        

2        
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Kategorisering av nyckelord 

I det tredje steget i analysmodellen kategoriserade vi nyckelord till olika diskurser. Diskurserna, 

samt tillhörande nyckelord för vardera orsak och lösning till problem, illustreras i tabell 5. 

 

Tabell 5. Kategorisering av nyckelord till olika diskurser. 

Diskurs Nyckelord orsaker Nyckelord lösningar 

Avkodningsdiskurs Avkodningssvårighet 

Svårighet med textlängd 

Koncentrationssvårighet 

Färdighetsträning 

Alternativa verktyg 

Liten grupp 

Övrigt 

 

Förståelsediskurs 

 

Läsförståelsesvårighet 

 

Läsförståelseundervisning 

 

Tabell 5 illustrerar de två av oss identifierade diskurserna. Den ena benämns avkodningsdiskurs. 

Här återfinns svårigheter relaterade till förmågan att kunna läsa text, liksom lösningar som tränar 

den individuella färdigheten. Den andra diskursen benämns förståelsediskurs och handlar om 

svårigheter i läsförståelse och lösningar som utvecklar den förmågan. 

 

Undersökning av uppföljningen av de nationella proven 

I analysmodellens fjärde och sista steg konstruerade vi ett flödesschema för att undersöka hur 

orsaker till problem följs upp med olika lösningar till problem genom årskurserna och i 

förhållande till de nationella provens resultat i läsförståelse. I figur 1 nedan beskrivs vad de olika 

rutorna kommer att innehålla när flödesschemana redovisas. Alla dokumentationer är överförda 

till flödesscheman som återfinns i bilaga 4. 
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Orsaker    Lösningar  

    

        År 3    

            

  

   NP år 3   

  

 

 

        År 4 

  

Figur 1. Flödesschema. 

 

I resultatkapitlet kommer ifyllda flödesscheman, utifrån figur 1, att ge en bild av den verklighet 

som framträder i dokumenten. Detta genom att visa på hur orsaker och lösningar beskrivs med 

nyckelord samt hur de relaterar till varandra genom dokumenten i årskurs 3, de nationella 

provdokumenten och dokumenten i årskurs 4. Överst visas flödet för årskurs 3:s nyckelord för 

”orsaker till problem” vilket följs av den vågräta pilen som pekar på ”lösningar till problem”. 

Samma vågräta flöde visas för nyckelorden i nationella provdokumenten i årskurs 3 liksom för 

dokumenten i årskurs 4. De nedåtgående pilarna på vänster sida i flödesschemat visar på 

samstämmigheten mellan funna nyckelord för orsaker i dokumenten i årskurs 3, nationella 

provdokumenten och dokumenten i årskurs 4. De nedåtgående pilarna på höger sida visar på 

samstämmighet mellan lösningar i dokumenten i årskurs 3, nationella provdokumenten och 

dokumenten i årskurs 4. Resultatet som framkommit i detta steg redogörs för i resultatdelen. 

Därmed har analysens fyra steg åskådliggjorts i detta kapitel.  

 

Etiska hänsyn 

De etiska hänsyn som togs i denna studie utgår från God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) 

och berör kravet på information och samtycke samt de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. De deltagande skolornas rektorer informerades om studiens 

övergripande syfte samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Rektorerna 

 Delprov som inte klarats i 
de nationella proven år 3 

samt ev angiven svårighet

  

 

Nyckelord för orsaker till 
svårigheter som är angivna i 

dokumenten IUP, 

omdömesblankett och ev 
åtgärdsprogram i år 4 

 

Nyckelord för skolans 
tänkta insatser som finns 

angivna i dokumenten för 
nationella provet 

 

Nyckelord för pågående 
insatser under år 4 utifrån 

vad som står i dokumenten 

IUP, omdömesblankett och 
ev åtgärdsprogram 

 

ger 

ger 

ger 

 Nyckelord för orsaker till 

svårigheter som är angivna i 

dokumenten IUP, 
omdömesblankett och ev 

åtgärdsprogram i år 3 

 
 

 Nyckelord för pågående 

insatser under år 3 utifrån 

dokumenten IUP, 
omdömesblankett och ev 

åtgärdsprogram 
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gav sitt samtycke och en tillgänglighet till det material vi önskade. De kommuner och skolor som 

ingår i studien beskrivs endast i korta ordalag för att ytterligare öka anonymiseringen. Skolorna 

anonymiserade materialet vad gäller namn, skola, kommun och kön, dock numrerades materialet 

för att vi i andra steget i analysen önskade kunna hålla ihop varje dokumentation. I övriga 

analyssteg togs numreringen bort så att den vidare bearbetningen av materialet var helt 

anonymiserad. Då syftet med studien är att undersöka vilken betydelse de nationella proven i 

svenska i årskurs 3 har för att utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för 

läsförståelse, ansåg vi det inte nödvändigt att inhämta samtycke från elever och vårdnadshavare. 

Det inhämtade materialet används endast för att besvara frågeställningarna i denna studie och 

därefter förstörs det. Genom att dokumenten avidentifierades och kommer att förstöras samt att 

det i rapporten inte framkommer någon identifierande skrivning eller att ingen information förs 

vidare, anser vi att denna studie uppfyller kraven för god forskningssed enligt Vetenskapsrådet 

(2011). 

 

Studiens tillförlitlighet 

En studies reliabilitet bedöms utifrån om den är korrekt gjord och ifall samma studie kan göras ett 

flertal gånger och då få samma resultat (Denscombe, 2009; Thurén, 2007). Diskursanalys som 

textanalysmetod dekonstruerar språket och söker essensen i talhandlingen för att visa på vilken 

verklighet som skapas och vidmakthålls genom språket. I denna studie används en kvalitativ 

analysmetod som utgår från villkoren i den sociala tillvaron i skolan och försöker beskriva hur 

denna gestaltar sig. Diskursanalys som kvalitativ analysmetod tolererar att beskrivningarna av 

verkligheten kan innehålla tvetydigheter och alternativa förklaringar då forskare är olika 

kompetenta att tolka materialet och se de diskursiva mönster som framträder (Denscombe, 2009). 

Den här studiens reliabilitet är god utifrån vår tolkning av materialet. Vi har även beskrivit vår 

metod och analysmodell så tydligt att andra ska kunna göra om samma studie.  

 

En studies validitet beror på i vilken mån det som undersöks är vad som är tänkt att undersökas 

(Thurén, 2007). Då vi samlade material som är relevant för undersökningen, och sedan besvarade 

frågeställningar och syfte utifrån tolkning av materialet, anser vi att vi har undersökt vad vi avsett 

att undersöka. Naturligtvis bör källornas validitet också säkerställas vad gäller autencitet, 

trovärdighet, representativitet och innebörd (Denscombe, 2009). Eftersom vi erhållit 
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avidentifierade kopior på dokumenten från de tillfrågade skolorna bedömde vi dem som 

autentiska. Dock kan vi inte vara helt säkra då det kan finnas intresse från skolans sida att 

omarbeta vissa delar för att dokumenten ska framstå som mer fördelaktiga. Utifrån vår egen 

yrkesroll som speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling kan vi utläsa 

tankeväckande formuleringar i dokumenten. Dokumenten är trovärdiga eftersom de är skrivna i 

ett för eleverna kunskapsutvecklande syfte av skolpersonal som deltagit vid utarbetandet av 

insatserna. Vi ser dock att det finns otydligheter, svårfångade koder och undermeningar i 

dokumenten vilka behöver tolkas för att skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

 

Generaliserbarhet, eller extern validitet, handlar om huruvida studiens resultat går att generalisera 

på en större allmän grupp (Denscombe, 2009). Resultaten i en kvalitativ forskning visar på 

mönster och beskrivningar, skapar bilder av situationer och är situerad genom att det som 

framkommer är en sanning för just det materialet. Generalisering som kan göras blir i detta fall 

ett igenkännande av situationen utifrån resultatet av materialet. Eftersom resultatet skapar en bild 

av en process, som kanske annars inte skulle vara uppenbar, kan det ge förståelse för vad som kan 

upplevas i liknande situationer (Thornberg & Fejes, 2015). Vi anser att den här studiens resultat 

inte går att generalisera till alla i skolor i Sverige då formuleringar i talhandlingar och den 

formativa användningen av nationella proven är färgad av den enskilda skolans kultur. Dock kan 

resultaten ge en bild av processer som kan förekomma i olika skolors verksamheter. Därmed kan 

resultaten ge exempel på, och väcka tankar kring, hur den egna verksamheten använder de 

nationella proven som ett stöd för utformning av insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
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RESULTAT 

Vi har i metodavsnittet beskrivit hur vi sammanfört talhandlingar som beskriver svårigheter och 

insatser och skapat nyckelord utifrån empirin. I det här kapitlet redovisas resultatet i förhållande 

till de frågeställningar som återfinns i syftesdelen. Först definieras problemet och sedan besvaras 

frågeställningen hur samstämmigheten mellan vårterminen årskurs 3 och höstterminen årskurs 4 

uttrycks med hjälp av nyckelorden samt kopplingen till de uppvisade svårigheterna i de nationella 

proven i årskurs 3. Därefter besvaras frågeställningarna om vilken sanning som framträder och 

vad som utesluts.  

 

I tabell 1 i metodkapitlet redogörs för hur elever uppnår kravnivån för delprov B, C och D i de 

nationella proven. Vi har studerat resultaten på tre olika delprov i åtta dokumentationer vilket 

innebär totalt 24 stycken delprov. Av dessa 24 genomförda delprov uppnås inte kravnivån i 13 

fall. Det framkommer att största svårigheten är att förstå faktatexter. Endast i ett av åtta delprov 

uppnås kravnivån för just faktatext. Den berättande texten är lättare att förstå. Tabell 1 synliggör 

att i hälften av dokumentationerna klaras detta delprov. I sex av åtta delprov uppnås kravnivån 

för delprovet D, elevens högläsning, där förmågan att läsa med flyt prövas. I mer än hälften av 

nationella provdokumenten uppnås alltså inte kravnivån för läsförståelse för berättande och/eller 

faktatext. Endast i två fall verkar förmågan att läsa med flyt vara en orsak till att kravnivån för 

läsförståelse inte uppnås. Delprov D, elevens högläsning, som prövar förmågan att läsa med flyt 

har inkluderats i studien eftersom en outvecklad sådan förmåga kan inverka negativt på delproven 

för läsförståelse. Vi ser att kravnivån för elevens högläsning är uppnådd i de flesta fall, men att 

läsförståelse brister, vad gäller främst läsförståelse av faktatext. Vi konstaterar att läsförståelse är 

ett problem och övergår till att undersöka hur detta följs upp i dokumentationen. 

 

Samstämmighet vid stadieövergång 

I det här avsnittet besvaras frågeställningen Hur ser samstämmigheten ut mellan talhandlingar i 

dokument i årskurs 3, nationella provdokument i årskurs 3 och dokument i årskurs 4 när 

kravnivån för läsförståelse i de nationella proven i svenska i årskurs 3 inte uppnås?  
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Frågeställningen handlar om hur samstämmigheten upprätthålls vid stadieövergången mellan 

årskurserna 3 och 4 i dokumentationer där kravnivån för läsförståelse i nationella proven inte har 

uppnåtts. Svaret på frågeställningen illustreras och visualiseras med hjälp av tabeller och 

flödesscheman. 

 

I bilaga 3 presenterar vi en dokumentöversikt i form av en tabell över nyckelord som är fr 

amsprungna ur dokumentens talhandlingar. De har kategoriserats i orsaker till problem respektive 

lösningar till problem samt beroende av i vilken årskurs de skrivs fram. I sex dokumentationer (nr 

1-6) framgår att kunskapskravet för läsflyt uppnås, vilket innebär att det inte är 

avkodningsförmågan som anses vara orsak till problem i vår studie. Bilden kompliceras dock av 

att lärarnas, speciallärarnas och/eller specialpedagogernas talhandlingar i tre av dessa sex 

dokumentationer (nr 1, 3 och 4) uppger avkodning som orsak till problem. Färdighetsträning 

beskrivs som lösning till problem i årskurserna 3 och 4. I dokumentation nummer 4 tillkommer 

även läsförståelsesvårighet som orsak till problem och läsförståelseundervisning som lösning. 

Orsaken läsförståelsesvårighet och lösningen läsförståelseundervisning uppges som enda orsak 

och lösning i endast en dokumentation (nr 6). I dokumentation nr 5 uppges 

koncentrationssvårighet som orsak till problem och färdighetsträning, liten grupp och övrigt 

anges som lösning till problem. I två dokumentationer (nr 7 och 8) där inte kravnivån för något 

av delproven uppnåtts anges avkodningssvårighet som orsak till problem, samt färdighetsträning, 

alternativa verktyg och liten grupp som lösningar till problem. Vi ser att i sex av 

dokumentationerna (nr 1, 3-7) beskrivs problemen som upptäckta redan innan de nationella 

proven genomförs, oftast i form av avkodningssvårigheter. I samtliga dokumentationer finns 

insatser i årskurs 3 beskrivna. Färdighetsträning är den vanligast förekommande insatsen i 

årskurs 3 men även arbete i liten grupp är en ofta förekommande insats. I alla dokumentationer 

utom en (nr 6), synliggörs färdighetsträning som lösning på problem i årskurs 4. Endast i hälften 

av nationella provdokumenten (nr 1-3 och 7) uttrycks någon form av lösning och då främst 

färdighetsträning. Även i årskurs 4 är den vanligaste lösningen färdighetsträning dock verkar den 

vara en fortsättning på lösningarna från årskurs 3, och inte en följd av nationella provens resultat.  

 

Med hjälp av våra tidigare nämnda flödesscheman visualiserar vi samstämmigheten mellan 

dokumenten i varje dokumentation, se bilaga 4. I metodkapitlet beskrev vi hur flödesschemat kan 
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utläsas och förstås, se figur 1. Nedan presenterar vi flödesscheman som visualiserar olika 

flödesförlopp för samstämmigheten mellan dokumenten. Figur 2 beskriver den verklighet som 

framträder i en dokumentation där det finns samstämmighet mellan alla dokumenten. 

 

Orsaker   Lösningar  

    

      År 3   

              

 

  NP år 3   

  

 

 

       År 4 

  

 

Figur 2. Flödesschema över dokumentation 7.  

 

Vi ser i denna dokumentations beskrivning av verkligheten att de orsaker till problem som har 

upptäckts före nationella proven, bekräftas av proven och arbetas vidare med i årskurs 4. 

Lösningen färdighetsträning som ges i årskurs 3, bekräftas av talhandlingarna i nationella proven 

och används även i årskurs 4. Vi menar att språket i den här dokumentationen, med nyckelorden 

avkodningssvårighet, färdighetsträning och alternativa verktyg formar en verklighet där 

läsförståelseproblem anses bottna i svårigheter med avkodningen.  
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För att visa på motsatta förhållanden väljer vi att visualisera en dokumentation där 

samstämmigheten brister. Figur 3 beskriver en verklighet där det inte råder en samstämmighet 

mellan dokumenten. 

 

Orsaker   Lösningar  

    

         År 3     

              

 

    NP år 3  

   

 

 

        År 4 

  

   

Figur 3. Flödesschema över dokumentation 3.  

 

I denna dokumentations beskrivning av verkligheten ser vi att i årskurs 3 talas det om 

avkodningssvårighet som orsak till problem. Vid nationella provet uppnås kravnivån för elevens 

högläsning och läsförståelse av berättande text, men inte för läsförståelse av faktatext. 

Talhandlingarna i nationella provdokumenten gör gällande att avkodning är svårigheten, trots 

uppnådd kravnivå på delprov D, elevens högläsning där läsflytet bedöms. I årskurs 4 anses 

fortfarande att orsaken till problem med läsförståelse är avkodningssvårighet. Talhandlingarna 

anger färdighetsträning som lösning vilken fortsätter till årskurs 4. Färdighetsträningen förstärks 

då med hjälp av specialpedagog. I nationella provdokumenten anger talhandlingarna 

läsförståelseundervisning och färdighetsträning som lösning. Vi anser att de orsaker och 

lösningar som beskriver verkligheten i årskurs 3 och 4 inte får bekräftelse i nationella proven, 

varför de nedåtgående pilarna går direkt från årskurs 3 till årskurs 4 och bildar en parentes runt 

nationella proven. Det som exkluderas är sanningen att det endast är kravnivån på delprovet för 

läsförståelse av faktatext, delprov C, som inte uppnås, samt att läsförståelseundervisning framstår 
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som en lösning. En likadan parantes kan ses i dokumentation 1 och 5, se bilaga 4. Den 

beskrivning av verkligheten som framställs, är att den kunskap som finns i årskurs 3 får direkt 

effekt på verkligheten som synliggörs i årskurs 4 utan hänsyn till de läsförståelseproblem som 

framkommer i nationella proven.  

Vi har nu, genom figur 2 och 3, visualiserat två ytterligheter vad gäller samstämmigheten mellan 

dokumenten. I de övriga dokumentationerna återfinns olika grader av samstämmighet men, som 

nämndes i delkapitlets inledning, anges ofta avkodningssvårighet som orsak och 

färdighetsträning som lösning till läsförståelseproblem, även när kravnivån för elevens 

högläsning, läsa med flyt, har uppnåtts. I två av dokumentationerna har inte läsflytet uppnåtts. I 

den ena av dem, dokumentation 7, är samstämmigheten hög vilket vi visat i figur 2. I 

dokumentation 8, däremot, saknas vissa delar i dokumentationen, se bilaga 4, varför det inte går 

att dra någon slutsats om samstämmigheten i den. I de sex dokumentationer där kravnivån för 

läsflyt har uppnåtts, är samstämmigheten lägre. En orsak till detta kan vara att lärare och 

speciallärare har erhållit en kunskap om elevens svårigheter genom undervisningen i tidigare 

årskurser vilket ger en förförståelse till vad som är orsak till problemen och vilka lösningar som 

är lämpligast. Detta kan påverka tolkningen och användandet av nationella provens resultat i de 

framtida dokumenten. Ett annat skäl kan vara att inga talhandlingar finns inskrivna i en del av 

elevprofilerna för nationella proven. Koncentrationssvårighet skrivs i dokumentation 5 fram som 

orsak till problem, även då sätts de nationella proven i en parentes. I dokumentation 6 visar 

förförståelsen från årskurs 3 att problemet är läsförståelsesvårighet och då synliggörs hög 

samstämmighet mellan dokumenten vad gäller orsaker till problem. Det finns dock inga 

talhandlingar framskrivna i nationella provdokumenten mer än att kravnivån för läsförståelse ej 

uppnåtts. Vi tolkar det som en bekräftelse på att skolans förförståelse från årskurs 3 stämmer 

överens med den sanning som framkommer i de nationella proven. 

 

Analys av samstämmighet vid stadieövergång 

Vi har i det här avsnittet undersökt frågeställningen Hur ser samstämmigheten ut mellan 

talhandlingar i dokument i årskurs 3, nationella provdokument i årskurs 3 och dokument i 

årskurs 4 när kravnivån för läsförståelse i de nationella proven i svenska i årskurs 3 inte 

uppnås?  



 

43 
 

 

Analysen av denna frågeställning visar att samstämmigheten mellan dokumenten i årskurs 3, 

nationella proven och årskurs 4 är låg. Endast i de fall där förförståelsen av orsaken till problem 

från årskurs 3 stämmer överens med resultaten på nationella proven återfinns en samstämmighet. 

Detta innebär att den förförståelse av orsaker och lösningar till problem som finns i årskurs 3 

väger tyngre än resultaten på nationella proven. Förförståelsen från årskurs 3 används också vid 

stadieövergången för att utforma fortsatta insatser. Analysen av detta blir att de nationella 

provens resultat och efterföljande reflektioner blir en parentes i verksamheten. 

 

Vad framställs som sanning? 

I detta delkapitel besvaras frågeställningen Vad framställs som sanning i dokument som 

individuella utvecklingsplaner, omdömesblanketter och åtgärdsprogram när kravnivån för 

läsförståelse i de nationella proven i svenska i årskurs 3 inte uppnås?  Detta skrivs fram genom 

att först studera de diskurser som utkristalliserats och vad som innesluts i dem samt att därefter 

presentera resultatet i form av de sanningar som framkommer.  

 

Med ett språk situerat i skolpraktiken synliggörs två diskurser, en avkodningsdiskurs och en 

förståelsediskurs, utifrån att kravnivån på nationella proven inte uppnås och vad som kan vara 

lösningar, se tabell 5 i metodkapitlet. Avkodningsdiskursen handlar om svårigheter i avkodning, 

koncentration och att ta sig an långa texter. Som lösningar framställs färdighetsträning, 

alternativa verktyg, liten grupp och övrigt. Förståelsediskursen handlar om svårigheter i 

läsförståelse och effekten av det blir läsförståelseundervisning. I de båda diskursernas nyckelord 

ingår talhandlingar som i dokumenten ser lite olika ut. Ibland fokuseras endast avkodning, som 

till exempel i talhandlingen ”enskild lästräning varje dag Bravkod” (åtgärdsprogram årskurs 3). 

Andra gånger fokuseras endast läsförståelse, ”samtal om olika texter” (nationella proven 

kunskapsprofil del 2). Även en kombination av avkodning och läsförståelse förekommer i 

talhandlingar, ”anpassad läxa […] och har fokus på lästräning och läsförståelse” (åtgärdsprogram 

årskurs 3). Formuleringarna visar på den komplicerade verklighet som skolan verkar inom, där 

sanningen inte kan framstå som antingen eller, utan är en kombination av flera faktorer. 
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Språket formar en verklighet och beroende på vilka ord som används förändras den verklighet 

som framträder. Vi ser att talhandlingarna och nyckelorden, som ligger till grund för den 

avkodningsdiskurs som framträder, beskriver individen som bärare av problemen. Individen är 

den som genom träning och hjälp av olika artefakter, till exempel alternativa verktyg, kan 

utveckla förmågan att lära trots sina svårigheter. Inom avkodningsdiskursen tas för givet att 

avkodning och läsflyt behöver vara befäst innan en läsförståelse kan utvecklas, och att dessa 

förmågor tränas genom många lästillfällen och avkodningsträning tillsammans med speciallärare 

och/eller specialpedagog. Då talhandlingarna visar att inläsningstjänst kan användas och att en 

vuxen kan läsa längre textavsnitt högt för eleven, visas inom avkodningsdiskursen en tilltro till 

hörförståelseförmågan. Svårigheter med koncentrationen och oförmåga att komma igång med 

arbete är exempel på andra problem som återfinns inom denna diskurs, där lösningarna innebär 

att få stöd av en vuxen för att hålla fokus på bland annat avkodning och läsning. En sanning som 

framträder är att individuella svårigheter kan kompenseras av vuxna. 

 

Inom förståelsediskursen framskrivs talhandlingar om textsamtal, ord och begrepp, boksamtal för 

att väcka intresse samt exempel på strategier för att skapa förståelse som i talhandlingen ”Läs 

noga. Stanna upp och fundera på vad som hänt och vad du tror kommer hända” (IUP årskurs 3). 

Som orsaker till problem synliggörs ett begränsat ordförråd och outvecklade läsförståelse-

strategier. Förståelsediskursen inkluderar gruppens och samtalets skapande kraft. Den visar på 

tanken att lärande sker i samspel med andra och möjligheten att utveckla förståelse genom att 

sätta in texten i en kontext och därmed få en förförståelse av textens innehåll. Inom ramen för de 

nationella proven framstår faktatext som svårare att förstå än texter av berättande karaktär. I 

talhandlingarna framhålls inte denna sanning, utan det som skolan upptäcker i sin ordinarie 

undervisning är också det som formuleras i dokumenten. Eftersom inte problem med att förstå 

faktatexterna skrivs fram i dokumentens talhandlingar, menar vi att de nationella proven har en 

egen position som inte påverkar skolors formuleringar mer än i enskilda fall. 

 

Analys av vad som framställs som sanning 

I det här avsnittet har vi undersökt frågeställningen Vad framställs som sanning i dokument som 

individuella utvecklingsplaner, omdömesblanketter och åtgärdsprogram när kravnivån för 

läsförståelse i de nationella proven i svenska i årskurs 3 inte uppnås?   
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Det språk som används i dokumentens talhandlingar samt nyckelord skapar en bild av den 

verklighet som eleverna befinner sig i. Genom språket formas avkodningsdiskursen som 

innesluter individuella färdigheter och förmågor som behöver utvecklas samt en tilltro till 

hörförståelse. Svårigheter som visas i årskurs 3 hör för det mesta till avkodningsdiskursen men 

det finns även fall där förståelsediskursen synliggörs. Inom förståelsediskursen visar 

talhandlingarna på möjligheter att arbeta inom den proximala utvecklingszonen för att 

tillsammans med en mer kunnig komma längre i förståelse av texten. I de nationella proven 

framträder förståelsediskursen som den vanligaste vilket sällan förs upp till ytan och 

dokumenteras. Vidare visualiseras att förförståelsen från årskurs 3 har företräde framför 

resultaten från externt pålagda nationella prov när det gäller att synliggöra behov och möjliga 

insatser. De sanningar som nationella proven synliggör får då mindre betydelse än de som finns 

beskrivna i årskurs 3. 

 

Vad utesluts i dokumentens talhandlingar? 

Under denna rubrik besvaras frågeställningen Vad utesluts i dokument som individuella 

utvecklingsplaner, omdömesblanketter och åtgärdsprogram när kravnivån för läsförståelse i de 

nationella proven i svenska i årskurs 3 inte uppnås? Genom att analysera vad som skrivs fram i 

dokumenten kan det som utesluts skönjas. Det analyserade resultatet visualiseras genom 

flödesscheman och citat från talhandlingar. 

 

Språket i talhandlingarna beskriver en verklighet som kan tänkas återfinnas i respektive 

skolkultur. På en skola kan det tas för givet att den språkliga formuleringen lästräna innebär att 

träna avkodning, men på en annan skola kan lästräna ses som ett normalt uttryck för att läsa en 

text och prata om den. Likadana språkliga utsagor kan, enligt vår lärarerfarenhet, också beskriva 

skilda verkligheter för olika elever i samma skolkultur eftersom det i skolan finns en tyst kunskap 

som inte framskrivs i dokumenten. Genom att inte tydligt skriva fram vad insatser innebär, 

minskar dokumentationens betydelse. Vi kan utifrån dokumentationerna inte utläsa vad som sker 

i undervisningen i form av ledning och stimulans eller vilket läsförståelsearbete som genomförs i 

klassrummet. Kunskap om situation och handling osynliggörs genom talhandlingar där varken 

syftet med eller innehållet i insatser tydligt skrivs fram, som till exempel ”Skolan ska lästräna 
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med […] så ofta som tillfälle ges, helst varje dag” från en IUP i årskurs 4. Detta citat visar på en 

extra anpassning där syftet med insatsen utesluts och innehållet är otydligt. I exemplet saknas 

information som ger meningsfullhet, vilket skapar ojämlika förhållanden för parterna med 

osäkerhet om vilka handlingar som inkluderas och exkluderas. Vidare kan vi i en kunskapsprofil 

från nationella proven finna talhandlingen ”Upplevs stressad inför uppgiften att läsa en längre 

text”. Som insats anges ”Fortsätta som nu” men inget syfte eller annat innehåll om läsförståelse 

uttrycks. Här utesluts svårigheter med läsförståelse. Vi ser också att i talhandlingarna i årskurs 4 

utesluts ofta att kravnivån för läsförståelse ej uppnåtts på de nationella proven. Talhandlingar 

visar att insatser från årskurs 3 fortsätter att beskrivas i dokumenten för årskurs 4, även om de 

nationella proven beskriver en annan verklighet. Ett exempel på detta visas i figur 4. 

 

Orsaker   Lösningar  

    

        År 3     

              

 

    NP år 3  

   

 

 

         År 4 

  

 

Figur 4. Flödesschema över dokumentation 5. 

 

I figur 4 visualiseras att de nationella proven osynliggörs och att svårigheter med läsförståelse 

utesluts. I stället betonas avkodningsdiskursen genom insatsen färdighetsträning i både årskurs 3 

och 4 och förståelsediskursens lösningar till problem utesluts.  
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Dokumentation 6 visualiseras i figur 5 där en annan form av uteslutning framträder. 

 

Orsaker   Lösningar  

    

         År 3      

              

 

    NP år 3   

  

 

 

         År 4 

 

  

Figur 5. Flödesschema över dokumentation 6. 

 

Figur 5 visualiserar en samstämmighet mellan dokumenten i årskurs 3, nationella proven och 

årskurs 4 vad gäller orsaker till problem, men skolans tankar kring den sanning som framträder i 

nationella proven utesluts när talhandlingar i kunskapsprofilerna inte skrivs in. Likaså utesluts ur 

insatsernas talhandlingar att viss läsförståelse finns, och att det är förståelse av faktatext som ger 

problem.  

 

Analys av vad som utesluts i dokumentens talhandlingar 

Frågeställningen som undersökts i det här avsnittet är Vad utesluts i dokument som individuella 

utvecklingsplaner, omdömesblanketter och åtgärdsprogram när kravnivån för läsförståelse i de 

nationella proven i svenska i årskurs 3 inte uppnås?  

 

Analysen visar att de talhandlingar som skrivs fram i dokumenten utesluter innebörderna av 

insatserna. Det språk som används i talhandlingarna är beroende av ordens betydelse i den lokala 

kontexten. Den ledning och stimulans som ges till alla utifrån resultat på nationella prov 

framträder inte i dokumenten. Därför kan arbete med läsförståelse ske i klassundervisningen utan 
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att det syns i enskilda dokumentationer. Därmed ger inte dokumentationerna en fullständig bild 

av den verklighet som elever befinner sig i. Talhandlingarna behöver tolkas mot bakgrund av den 

lokala skolkulturen och i förhållande till den enskilda individen. 
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DISKUSSION 

I det här kapitlet kommer vi till att börja med diskutera de resultat som framkommit i studien och 

sätta dem i relation till speciallärarens arbetsuppgifter och roll i arbetet med elever i språk-, skriv- 

och lässvårigheter. Efter resultatdiskussionen följer metoddiskussionen. Därefter ett avsnitt om 

vidare forskning och till sist våra avslutande reflektioner. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har i den här studien undersökt vilka implikationer talhandlingar i dokument som IUP, 

åtgärdsprogram och kunskapsprofiler i nationella prov får i skolverksamheten vid övergången 

mellan årskurs 3 och 4. I vår studie visas att de nationella provens resultat har liten inverkan på 

skolans verksamhet samt att två diskurser vad gäller läsinlärning och läsutveckling framkommer. 

Avkodningsdiskursen är den vanligaste diskursen och leder till att elever behöver träna 

avkodning och läsa med flyt. Förståelsediskursen som är vanligast i nationella proven, eftersom 

flest elever ej uppnått kravnivån för läsförståelse, framträder sällan i talhandlingarna i årskurs 3 

och 4. Utifrån våra resultat diskuterar vi först den position de nationella proven har i 

verksamheten. Därefter problematiseras de diskurser som framkommer i resultaten. Slutligen 

diskuterar vi betydelsen av dokumentation i skolans verksamhet och med fokus på de dokument 

som ingår i studiens empiri. Detta eftersom dokument skulle kunna ha stor betydelse vid 

övergångar mellan och inom skolor och vid byte av lärare.  

 

Nationella provens position 

Speciallärare har genom sin utbildning fördjupade kunskaper i att analysera svårigheter och 

hinder samt använda individanpassade arbetssätt (SFS 2011:186). De kan därmed ha en 

betydande roll vid övergångar mellan årskurser och stadier då de har fördjupade kunskaper om 

läs- och skrivsvårigheter. Vid övergångar är det betydelsefullt att en kommunikation sker kring 

elever i behov av särskilt stöd. Specialläraren kan kommunicera vilka svårigheter som 

framkommit och vilka insatser som ses som relevanta samt delge detta till mottagande lärare 

(Skolverket, 2014c). I slutet av årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska och matematik vars 

resultat Skolverket (2011a) menar kan användas i formativt syfte för uppföljning och planering 
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av undervisningen. Resultaten på nationella proven kan också användas som underlag vid 

stadieövergången för att bana väg för elevens fortsatta lärande. I denna studie har vi undersökt 

vilken betydelse de nationella proven i svenska i årskurs 3 har för att utforma insatser för elever 

som inte uppnår kravnivån för läsförståelse.  I vår studie synliggörs två diskurser och resultaten 

visar att förståelsediskursen som framkommer genom nationella provresultaten till stor del 

åsidosätts. Lärarnas förförståelse från årskurs 3 har större betydelse än de nationella proven och 

därför verkar provresultaten få en begränsad formativ effekt.  

 

Huruvida proven används formativt i skolan har även diskuterats av Lundahl (2010). Tidigare var 

det frivilligt att använda centralt utformade prov i ett summativt syfte för att stödja betygssättning 

(Lundahl, 2009). Idag kan proven ha funktionen av att vara både summativa och formativa för att 

skolan utifrån resultaten ska kunna diskutera behov och insatser (Jönsson, 2013). Vi menar att de 

centralt utformade provens tidigare summativa användning kan vara en orsak till att 

provresultaten idag inte har särskilt stor formativ effekt på undervisning och insatser. Proven 

genomförs eftersom de är obligatoriska, men enligt vår studie osynliggörs resultaten när de inte 

förs fram i dokumentens talhandlingar. Dessutom visar forskning att vanligt screeningmaterial 

hittar fler elever i läs- och skrivsvårigheter än vad som framkommer i nationella proven i årskurs 

3 (Herkner, 2011; Levlin, 2014), vilket inte stärker provens legitimitet som sorteringsverktyg. 

Det framkommer också att en del elever underpresterar utifrån att de är ovana provdeltagare 

(Kousholt, 2015) samt att de kanske inte får de anpassningar de är vana vid (Bagger, 2015). Vi 

tänker dock att de elever som inte klarar kravnivåerna på de nationella proven kan behöva 

uppmärksammas extra. Provresultaten bör analyseras och följas upp för att säkerställa orsaken till 

varför eleverna inte uppnått kravnivån och därmed kunna sätta in rätt insatser. Detta blir extra 

viktigt eftersom vår studie gör gällande att lärares förförståelse från årskurs 3 innebär att orsaker 

och lösningar till problem som anges i talhandlingarna i årskurs 3 ofta förs vidare i dokumentens 

talhandlingar till årskurs 4 utan större hänsyn till resultaten i de nationella proven. Vidare 

framstår avkodningsdiskursen som gällande trots att nationella provresultaten har visat på en 

förståelsediskurs. Här har specialläraren en betydelsefull uppgift i att analysera och följa upp 

provresultaten för elever som inte uppnår kravnivån. Detta i syfte att kunna förändra och 

individanpassa arbetssätten utifrån den enskilde elevens behov i lärmiljön. Specialläraren kan då 
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analysera hinder och svårigheter samt vara behjälplig i att skapa goda förutsättningar för en 

smidig övergång mellan årskurs 3 och 4 för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Framträdande diskurser i dokumenten 

Resultatet visar att avkodningsdiskursen framträder som den vanligaste diskursen, då 

färdighetsträning skrivs fram som lösningen på läsförståelsesvårigheten trots att nationella 

provresultaten visar att läsförståelseundervisning skulle kunna ses som lämpligast. Vi har också 

reflekterat över att när avkodningsdiskursen är gällande, individbeläggs svårigheterna vilket kan 

tolkas som att skolan anlägger ett kompensatoriskt perspektiv på sin verksamhet. Det skulle 

också kunna bero på att det individualpsykologiska synsättet vad gäller läsinlärning, har inverkan 

på undervisningen och påverkar sättet att se på elever i svårigheter. Innebörden av detta blir att 

den utbildning, den kunskap och det intresse som finns hos personalen på den enskilda skolan 

påverkar vilken diskurs som blir dominerande och vilka insatser som presenteras som mest 

relevanta vid svårigheter i läsningen. Liknande resultat har framkommit i forskning som anger att 

den lokala skolkulturen liksom medarbetarnas kunskaper och intressen styr de insatser som 

utformas för eleverna (Skolverket, 2003; Wolff, 2006).  

 

Vi ser speciallärare som betydelsefulla aktörer då de kan utveckla insatser och individanpassa 

dem, eftersom de även arbetar individuellt med elever samt kan fungera som ett stöd i 

klassrumsundervisningen. Speciallärare uppskattar att ungefär hälften av deras arbetstid går åt till 

undervisning av elever enskilt eller i liten grupp samt att genomföra utredningar; de uppger 

dessutom att de har goda kunskaper kring anpassningar (Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson, & Nilholm, 2015). Det är viktigt att ta tillvara på de fördjupade kunskaper kring 

läsning och läsförståelseundervisning som speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och 

skrivutveckling har. Detta eftersom stor del av arbetstiden används till undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd, både i och utanför klassrummet, och att speciallärare då har möjlighet att 

få syn på brister i lärmiljön som försvårar utvecklingen av läsförståelsen. Speciallärare har även 

kunskap i handledning och kan därmed handleda lärare i arbetet med att utveckla sin 

läsförståelseundervisning och möta elever i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån ovanstående 

resonemang om att det individualpsykologiska perspektivet är dominerande i de dokument som 

analyseras i vår studie, är det särskilt viktigt att beakta den forskning som hänvisar till att arbete 
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med läsförståelse bör börja tidigt. För att kunna utveckla möjligheterna för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, utifrån vetenskaplig grund, behöver speciallärare och lärare hålla sig á jour med 

aktuell forskning i enlighet med att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800, 1 kap § 5).  

 

Resultatet i vår studie visar att för elever som inte uppnår kravnivån på läsförståelse är faktatext 

svårare att förstå än berättande text. Tjernberg (2013) beskriver textsamtalens betydelse för 

utvecklingen av läsförståelsestrategier och förståelse av just faktatexter. Vikten av textsamtal, 

liksom annat språkutvecklande arbete som att bygga ordförråd, skapa intresse för läsning och läsa 

högt för eleverna, framhålls i både studier och litteratur kring läsning (Alatalo, 2011; Carlström, 

2010; Fouganthine, 2012; Lundberg, 2010; Reichenberg, 2014; Tjernberg, 2013; Westlund, 2010; 

Wolff, 2006). Inom den socialinteraktioniska inriktningen anges att läsning utvecklas i samspel 

med andra läsare och att läsförståelse är beroende av sammanhanget och situationen (Liberg, 

2006). Avkodning och förståelse är beroende av varandra eftersom förståelse av sammanhanget 

underlättar avkodningen och vice versa. Undervisning i läsförståelsestrategier är därför viktigt 

redan från början av läsinlärningen.  

 

Inom den avkodningsdiskurs som framträder i vårt resultat, ses avkodningen som grundläggande 

för att kunna läsa och förstå det lästa. Det ligger i linje med en individualpsykologisk inriktning 

på läsning, där svårigheterna ses som individuella tillkortakommanden och träning av en 

individuell färdighet ses som en lösning. Vi menar att avkodningsdiskursen därför kan placeras 

inom det kompensatoriska perspektivet. I vår studie ser vi att dokumentens talhandlingar till 

övervägande delen placeras inom avkodningsdiskursen. Det innebär att dessa skolor arbetar inom 

det kompensatoriska perspektivet där svårigheter individbeläggs, insatser formas som individuell 

träning och att olika artefakter kan kompensera för outvecklade färdigheter. Skolans elevsyn 

avspeglar sig i olika dokument och är, enligt en studie där åtgärdsprogram analyserats, en vanlig 

företeelse i skolan (Isaksson, 2009; Isaksson, Lindqvist, & Bergström, 2007). Göransson et al 

(2015) tolkar dock i sin studie, de deltagande speciallärarnas inställning som relationell, vilket 

innebär synsättet att svårigheterna uppstår i mötet mellan eleven och situationen (Persson, 2013). 

Dagens läroplan bygger på ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i samspel med andra 

(Skolverket, 2016a) och där vi ser att Vygotskijs tanke om den proximala utvecklingszonen är 
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central för utformning av undervisning och insatser. Vi finner att dilemmaperspektivet, som 

Nilholm (2007) även beskriver som ett sociokulturellt perspektiv, stämmer väl överens med hur 

skolans verklighet är utformad. Skolan behöver förhålla sig till att elever har olika förutsättningar 

för att lära, samtidigt som de ska uppnå samma kunskapskrav inom lika långt tidsperspektiv. 

Studier visar också att det specialpedagogiska stödet är ineffektivt i den form det har förekommit 

(Fouganthine, 2012). Vår tolkning av den här studiens resultat är att det är svårt för 

skolpersonalen att förhålla sig till skillnaden mellan den förståelsediskurs som uppvisas på 

proven och den avkodningsdiskurs som ligger i skolans kompensatoriska förhållningssätt. 

Dilemmat, att en elev inte klarar läsförståelse av faktatext, samtidigt som faktatexter är viktiga att 

förstå för att kunna tillgodogöra sig undervisning och klara kunskapskraven i alla ämnen, ser vi 

som viktigt att problematisera. Detta sker inte inom denna studies ram, men är en möjlig 

frågeställning i vidare forskning. Nedan kommer vi dock lyfta förståelsediskursens betydelse för 

den fortsatta kunskapsutvecklingen.  

 

När fokus hamnar på avkodningsdiskursen, individualpsykologisk inriktning på läsning och 

kompensatoriskt perspektiv, som i vår studie, utformas insatser som individuell lästräning, 

alternativa verktyg och inläsningstjänst. Tjernberg (2013) menar att det istället är gemensamma 

textsamtal och arbete med ord och begrepp som är viktigt för att utveckla förmågan till 

textförståelse. Denna förmåga är beroende av om texten blir uppläst eller om eleven läser den 

själv. För elever som inte når kravnivån för läsförståelse på nationella proven anser vi att 

kartläggning av hörförståelsen skulle kunna vara betydelsefull för att säkerställa att lyssnaren har 

textförståelse. Denna hörförståelse blir säkerligen extra viktig för elever i läs- och 

skrivsvårigheter som får insatsen inläsningstjänst där de lyssnar på inlästa läromedel alternativt 

att de får texter upplästa för sig av en vuxen. Lästräningstillfällen och kunskapsinhämtning bör 

skiljas åt anser Wolff (2006) och därför kan hörförståelsen vara avgörande för om inläst material 

kan underlätta skolarbetet eller inte. Om hörförståelse finns är möjligheterna till en god 

kunskapsutveckling stor, även om avkodningsförmågan brister. 

 

Vikten av dokumentation 

För att speciallärare ska kunna utforma individanpassade arbetssätt, och samtidigt ha ett 

sociokulturellt perspektiv i verksamheten, behövs ett nära samarbete mellan lärare, speciallärare, 
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elev och vårdnadshavare. I resultaten som framkommer i vår studie ser vi att talhandlingar är 

ofullständiga, att dokumentation inte förs i kunskapsprofiler, då det inte är obligatoriskt, och att 

behoven och insatserna inte formuleras på ett tydligt sätt i IUP:er och åtgärdsprogram. Det blir 

svårt för en utomstående, som till exempel elev och vårdnadshavare, att förstå vad insatserna 

innebär. Trots att speciallärare anger att samarbete med vårdnadshavare ingår i yrkesrollen 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, & Nilholm, 2015) visar en annan studie att 

åtgärdsprogram ofta utformas av skolans personal innan samtal med vårdnadshavare samt att 

vårdnadshavarna påverkas att acceptera skolans formuleringar vid mötet (Asp-Onsjö, 2006). 

Skolan kan då inta rollen som mer kunnig och få makten att skapa en verklighet för eleverna där 

de insatser som skolan är intresserad av och har kunskap om framförs (Isaksson, 2009). Därmed 

finner vi att skolan får företräde före de enskilda behoven som framkommer ur till exempel de 

nationella provens resultat.  

 

Vi ser i vår studie hur skolan har tolkningsföreträde vad gäller orsak och lösning till problem 

samt hur det talas om detta. Sanningen som framträder är att skolpersonalens kompensatoriska 

perspektiv blir rådande och det som utesluts i talhandlingarna är resultaten på de av Skolverket 

utformade nationella proven. Den enskilda skolan framträder därmed i studiens dokument som en 

autonom verksamhet. Talhandlingarnas ofullständighet i dokumenten försvårar också vid 

övergången mellan stadier eftersom det i talhandlingarna inte tydligt framkommer vilka behoven 

är eller vad insatserna innebär rent konkret. Skolverket (2014c) anger att en professionell 

dokumentation är av stor betydelse för att elevers behov ska kunna mötas på ett lämpligt sätt vid 

stadieövergångar. Det innebär att det som finns formulerat i dokumenten ska vara relevant och 

aktuellt. Här kan speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling vara 

behjälpliga i detta arbete genom sin fördjupade kunskap i att planera relevanta insatser för elever 

i läs- och skrivsvårigheter. De har också kunskaper i att utforma åtgärdsprogram, genomföra 

åtgärder samt följa upp och utvärdera dem (SFS 2011:186).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken betydelse de nationella proven i svenska i årskurs 3 

har för att utforma insatser för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse. 

Utgångspunkten för denna studie var det sociokulturella perspektivet eftersom vi är intresserade 
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av hur människor lär i samspel med varandra samt att det är av betydelse att också skolans 

styrdokument utgår från detta perspektiv (Skolverket, 2016a). Då vår studie fokuseras på vad som 

skrivs fram i dokumenten, föll valet på någon form av textanalys som metod. Vid pilotstudien 

prövade vi innehållsanalys, kvalitativ textanalys och diskursanalys. Vi fann då att 

diskursanalysen passade vårt syfte bäst, eftersom vi med denna metod kunde dekonstruera texter 

och därmed finna både vilken sanning som framträdde och vad som uteslöts (Bolander & Fejes, 

2015). Dessutom gav denna analysmetod oss möjlighet att följa en färdig modell, samtidigt som 

vi hade friheten att förändra modellen utifrån våra egna syften enligt Bergström och Boréus 

(2012). Författarna menar också att diskurserna inledningsvis behöver avgränsas och att 

forskaren måste ta ett beslut om vilka diskursbegrepp som ska användas. Vi valde i denna studie 

att bland annat använda oss av begrepp som nyckelord, talhandlingar och sanning då vi bedömde 

att dessa begrepp passade ihop med vårt syfte och våra frågeställningar. En nackdel med 

diskursanalys som textanalysmetod är att den bygger på tolkningar. Vi såg att dessa tolkningar 

färgades av vår egen förförståelse av vad som skedde i skolan och hur det uttrycktes. Det var 

svårt att i en sådan här studie ställa sig helt utanför sin egen yrkesroll och bli objektiv. 

Diskursanalysen som metod anger dock att forskaren är delaktig i diskursen och inte kan ställa 

sig utanför (Bolander & Fejes, 2015). I denna analysmetod fördjupade vi oss i texten och blev 

därför en del av det vi analyserade. 

 

Studiens resultat bygger på 49 dokument med ursprung i åtta elevdokumentationer från fem 

skolor, i tre kommuner. Det var därmed flera olika lärare, specialpedagoger och speciallärare som 

hade formulerat de undersökta talhandlingarna. Vårt material är författat av flera olika 

lärarkategorier och representerades av ett flertal personer vilket vi ansåg vara en fördel. Därmed 

baserades materialet på fem olika skolkulturer vilket vi också såg som en styrka i empirin. 

Antalet dokument, däremot, kunde ses som alltför begränsat för att få ett generaliserbart resultat, 

men inom tidsramen för denna studie var det inte möjligt att anskaffa ytterligare material. 

Forskning visar att det kan vara svårt för forskare att få tillgång till åtgärdsprogram från skolor 

(Lahdenperä, 1997; Isaksson, Lindqvist, & Bergström, 2007) något som även vi fått erfara i 

samband med denna studie. Vi arbetade länge med att försöka få kontakt med rektorer och fick 

till slut använda oss av personliga kontakter för att skaffa empiriskt material. En svaghet i vår 

studie var att det inte framkom om det skedde ett språkutvecklande arbete i klassrummet med 
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textsamtal och byggande av ordförråd, eftersom lärarens ledning och stimulans inte skrivits fram 

i enskilda elevers dokumentationer. För att få kunskap om sådant arbete skulle en etnografisk 

studie eller intervjuer varit möjliga vägar. Det skulle kunna utgöra ett komplement till denna 

studie. 

 

Den tidigare forskning som vi tog del av berörde på olika sätt vår studies resultat och kunde till 

viss del belägga det som framkom. Vi fann att resultaten samstämde främst vad gäller brister i 

dokumentationen. Dessa brister gör dokumentationen svår att använda vid stadieövergångar och 

byte av lärare. Däremot hittade vi inte någon annan studie som undersökt stadieövergångar på 

detta sätt. Det verkade vara ett tämligen obeforskat område vilket vi anser gör vårt resultat 

intressant. I den tidigare forskning som vi hänvisade till använde sig forskare av kvalitativa 

metoder som etnografisk studie, intervjuer och innehållsanalys för att undersöka hur verkligheten 

gestaltade sig på olika sätt. De metodologiska ansatserna handlade om till exempel hermeneutisk 

ansats, sociokulturell studie och grundad teori. Vi fann att vår diskursanalytiska textanalys och 

inspirationen av sociokulturell teori stämde väl överens med den tidigare forskningen då denna 

var kvalitativ och undersökte hur verkligheten skapades genom språket.  

 

Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka hur resultaten på nationella proven i årskurs 6 

används formativt vid stadieövergången till årskurs 7. Detta eftersom det eventuellt finns ett 

större intresse av resultaten på nationella proven i årskurser där betyg sätts. Även en longitudinell 

studie av elevers resultat på nationella proven och hur de följs upp i verksamheten skulle kunna 

vara av intresse att studera. Likaså skulle det vara intressant att problematisera olika dilemman 

som skolan ställs inför och undersöka hur skolor löser dessa.  

 

Avslutande reflektioner  

I den här studien har vi undersökt två områden som enligt vår erfarenhet är kontroversiella i 

skolan, de nationella proven och dokumentation. Vi har funnit många intressanta resultat och 

gemensamt reflekterat över både vilket behov skolan har av de nationella proven i årskurs 3 och 

hur dokumentationen utifrån proven används. I studiens titel ifrågasätts om de nationella proven i 
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svenska i årskurs 3 är ett stöd för utformningen av insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Vi finner i detta arbete att de nationella proven i svenska kan vara ett av många 

bedömningstillfällen som speciallärare och lärare kan använda som stöd vid utformningen av 

insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter. Dessvärre visar våra resultat att de inte tas tillvara i 

de tidiga årskurserna.  

Forskningen visar att de nationella proven inte är fullvärdiga som sorteringsinstrument (Herkner, 

2011; Levlin, 2014). Det finns också risk för att elever underpresterar på grund av bristande 

likvärdighet vad gäller anpassningar vid provtillfällen (Bagger, 2015) och ovana att vara 

provdeltagare (Kousholt, 2015). Dock ägnas mycket tid åt provens genomförande och det som 

framkommer tas inte tillvara, menar vi. Vi har även reflekterat över det stora arbete som läggs ner 

i skolor på att utveckla elevernas färdigheter och förmågor och att detta inte visar sig i de 

dokument vi studerat. 

Vi har studerat dokumentens talhandlingar och fått insikt om betydelsen av att tydligt definiera 

och formulera vilka behov som finns och vad insatserna innebär för att elever ska kunna mötas i 

sin proximala utvecklingszon av lärare och annan personal. Enligt oss kan det finnas ett behov av 

att skolpersonal, som formulerar talhandlingar i dokument, får kompetensutveckling i betydelsen 

av dokumentation överlag samt hur talhandlingar bör formuleras för att kunna vara det verktyg 

det är tänkt att vara i verksamheten.  

Vår slutsats utifrån den här studien är att det är värdefullt att arbeta på flera fronter samtidigt för 

att kunna stödja elever i läs- och skrivsvårigheter vad gäller läsförståelse. Vi vill poängtera 

betydelsen av att ta tillvara alla tillfällen till lärande bedömning i läsförståelse samt att utifrån 

denna utforma relevanta och aktuella insatser. Därmed kan de nationella proven användas som ett 

stöd vid utformningen av insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det är även betydelsefullt 

att insatserna dokumenteras och därefter förs vidare genom en tydlig och beskrivande 

dokumentation för att underlätta vid övergångar mellan årskurser och stadier. Slutligen vill vi 

betona att det är av yttersta vikt att aktivt arbeta språkutvecklande i undervisningen och på så sätt 

ge underlag för en god kunskapsutveckling i alla ämnen för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt 

lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare (Reichenberg, 2014, s. 12).
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Examensarbete inom speciallärarprogrammet 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som heter Carina Robrandt och Maria Eriksson. Denna 

termin ska vi skriva vår examensuppsats som riktar sig mot den formativa nyttan av de nationella 

proven i svenska för elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 3 och 6. Studien är tänkt att 

analysera den dokumentation som finns för elever som inte uppnår kravnivån för läsförståelse i 

ämnet svenska i syfte att studera vad skolan gör för dessa elever.  

 

Då ni vid kontakt givit ert samtycke till att deltaga i vår studie sänder vi här information om 

vilket material vi behöver samt att vi önskar få ert skriftliga medgivande till att vi får tillgång till 

detta.  
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 Elevdokumentation:  

o Statistik kring nationella proven i svenska i år 3 och år 6 vt 2015 för alla elever. 
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o Relevant dokumentation från år 3 och år 6 vårterminen 2015 samt år 4 och år 7 
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stöd, IUP och åtgärdsprogram) 
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Det kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen. Materialet kommer under studiens gång att 

förvaras i låst kassaskåp samt efter studiens slut och erhållet betyg förstöras. Efter att uppsatsen 

är godkänd kommer den att publiceras på DIVA-portalen.  
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