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2 Sammanfattning
Granskningens syfte är att bedöma Grund- och förskolenämndens arbete med att förstärka
elevernas förmåga till ökad läsförståelse. Granskningen omfattar uppföljning av resultat samt
åtgärder kopplat till de elever som uppvisar brister när det gäller inlärning, med fokus på
läsförståelse.

Nämnden har gjort kommunal uppföljning av läsförståelse sedan 2006. Under 2014 gör
nämnden uppföljning enligt Läsutvecklingsschemat i samtliga årskurser två gånger årligen
och enligt Lässtandarder i årskurs 4 och 7. Utbildningsförvaltningen har ett pedagogiskt
centrum som bland annat arbetar med utveckling och kunskapsspridning inom detta område.
I övrigt präglas arbetet av att varje rektor leder den pedagogiska verksamheten på sin skola,
med resultatet att olika former av stöd och resurser prioriteras olika.

Vår bedömning är att:

� Nämnden gör omfattande uppföljning av läsförståelse och har en tydlig strategisk
tanke bakom de kunskapskontroller som genomförs. Nämnden arbetar löpande med
att utveckla metoderna för uppföljningen och det är positivt. Samtidigt är det otydligt
hur resultatet ska analyseras och på vilken nivå. Det finns utrymme för nämnden att
utveckla stödet till skolorna vad det gäller analys och åtgärder. Den systematiska
kvalitetsutvecklingen fångar bitvis men inte tillräckligt upp det. Vi rekommenderar
därför att nämnden:

o Etablerar tydligare rutiner för analys och återkoppling av resultat samt rutiner för
uppföljning av förbättringar kopplade till kunskapskontrollerna.

� Nämnden genom pedagogiskt centrum har etablerat goda förutsättningar att stärka
läsförståelse med förankring i forskning. Genom att avsätta resurser för
kompetensutveckling, pilotprojekt och utveckling av egna metoder finns möjlighet till
framsteg. Samtidigt upplever intervjuade lärare att det behövs mer utbildning,
fortbildning och kontinuitet för att kommunens kunskapskontroller ska fungera
ändamålsenligt. Vi rekommenderar därför att nämnden:

o Säkerställer att alla som bedömer kunskapskontroller har tillräcklig kunskap för att
göra bedömningen på ett rättvisande sätt.

o Har en aktiv uppföljning av pilotprojektet på Vikingaskolan och sprider eventuellt
goda resultat i övriga kommunen.

� Skolbibliotek anses vara mycket värdefulla hjälpmedel bland intervjuade rektorer och
pedagoger. Vi har i granskningen sett flera positiva exempel men också exempel som
skulle kunna utvecklas. Vi rekommenderar därför att nämnden:

o Etablerar riktlinjer som klargör hur skolbibliotek kan användas i arbetet för att
förbättra läsförståelse.

o Verkar för ökad samverkan mellan skola och folkbibliotek.
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3 Inledning

3.1 Bakgrund
Läsförståelse har stor betydelse för barns möjlighet att tillgodogöra sig kunskap i alla ämnen.
Skolan har en stor och viktig roll i hur denna förståelse grundläggs och utvecklas. I Haninge
lyfter flera skolor fram läsförståelse, läsutveckling och läslust som särskilt prioriterade
områden i sina förbättringsplaner för 2013/2014.

Resultaten i nationella mätningar har visat tydliga brister när det gäller läsförståelse.
Skolinspektionen har konstaterat att kvaliteten i läsundervisningen varierar kraftigt mellan
skolor runt om i landet. Brist på skolbibliotek, liten användning av digitala medier och läsning
utan läslust är några problem som Skolinspektionen konstaterat.

Med anledning av det har revisionen bedömt att det är väsentligt att granska Grund- och
förskolenämndens arbete för att säkerställa en ökad läsförståelse.

3.2 Syfte och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma Grund- och förskolenämndens arbete med att förstärka
elevernas förmåga till ökad läsförståelse. Granskningen omfattar uppföljning av resultat samt
åtgärder kopplat till de elever som uppvisar brister när det gäller inlärning, med fokus på
läsförståelse.

Granskningen avser grundskolan.

3.3 Revisionsfrågor
I granskningen belyses huvudsakligen följande revisionsfrågor:

� Finns det kommunala mål för grundskoleelevernas läsförståelse?
� Hur mäts elevernas läsförståelse?
� Hur arbetar nämnden med att öka elevernas läsförståelse?
� Vilka pedagogiska hjälpmedel används för att öka elevernas läsförståelse?
� Hur arbetar nämnden med att upptäcka, kartlägga och utreda läs- och skrivsvårigheter?

Finns särskilda åtgärder och stöd i anknytning till det?
� Hur används modermålsundervisning för att stärka elevernas läsförståelse?
� Hur använder grundskolan skolbibliotek och folkbibliotek för att öka elevernas

läsförståelse?

3.4 Revisionskriterier
Granskningen utgår från följande revisionskriterier:
� Skollagen
� Läroplan för grundskolan
� Nationell kursplan för svenska, svenska som andraspråk samt modersmål
� Haninge kommuns Mål och budget för 2013-2014, Mål och budget för 2014-2015 samt

Skolplan 2012-2015.

3.5 Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom studier av dokument som framgår i källförteckning
samt genom intervjuer. Intervjuer inom utbildningsförvaltningen har genomförts med
förvaltningschef, grundskolechef och sakkunnig samt chef, biträdande chef och två lärare på
modersmålsenheten. Inom kulturförvaltningen har biblioteksstrateg blivit intervjuad. Vidare
har intervjuer med rektorer och pedagoger skett enligt nedan:
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� Haga/Lyckebyskolan: Rektor samt gruppintervju med två lärare (förstelärare
undervisande i svenska åk 1-3 samt lärare i svenska åk 6-9).

� Höglundaskolan: Rektor samt en lärare (förstelärare undervisande i svenska åk 4-6).
� Vikingaskolan: Rektor samt gruppintervju med tre lärare (lärare i svenska åk 1-3, lärare i

svenska som andraspråk åk F-2 samt speciallärare).
� Brandbergsskolan: Gruppintervju med fyra lärare (lärare i svenska åk 6-9, lärare i

svenska åk 7-9, lärare i svenska som andraspråk åk 7-9 samt speciallärare).

4 Styrning av grundskoleverksamheten

4.1 Skollag (2010:800)
Eleverna i grundskolan har enligt skollagen rätt till specialpedagogiska insatser som stödjer
elevernas utveckling mot utbildningens mål (2 kap 25 §). Elever som lätt når de
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i
sin kunskapsutveckling (3 kap 3 §). Om det kan befaras att en elev inte kan nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås ska det anmälas till rektorn som ansvarar för att
behovet skyndsamt utreds och att eventuella åtgärder sätts in (3 kap 6-12 §§).

Elever som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas
undervisning i modersmålet (10 kap 7 §).1

Det är rektorn som ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet på en skola
(2 kap 9 §). Kommunen ansvarar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen medan rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete sker även på enhetsnivå
under medverkan av lärare, övrig personal och elever (4 kap 3-5§§). Personal ska ges
möjlighet till kompetensutveckling och huvudmannen ska se till att lärare och annan personal
har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller (2 kap 34 §).

Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek (2 kap 36 §). I Skollagen finns ingen definition av
begreppet skolbibliotek, men i förarbetena till lagen förklaras att man vanligtvis brukar avse
en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och
lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet. Skolbiblioteken
omfattas även av bibliotekslagen (SFS 2013:801) som anger att skolbiblioteken, liksom
övriga allmänna bibliotek, har två särskilt prioriterade grupper i form av funktionshindrade
och invandrare. Tekniska hjälpmedel samt litteratur på nationella minoritetsspråk, andra
språk och lättläst svenska ska erbjudas.

Skolinspektionen har avgjort att skolbiblioteket ska finnas i skolans egna lokaler eller på
rimligt avstånd, till exempel i form av ett närliggande folkbibliotek med vilket skolan har ett
organiserat samarbete. Att vid behov besöka ett bibliotek i kommunen utan ett uttalat
samarbete är enligt Skolinspektionen inte tillräckligt. Inga bestämmelser om bemanning av
skolbibliotek finns.

4.2 Läroplan (Lgr11) och kursplaner
I läroplanen finns det ett övergripande kunskapsmål som relaterar till läsförståelse: ”(Eleven)
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” Flera andra

1 Enligt skolförordning (2011:185) är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett
särskilt språk om det finns minst fem elever som önskar det och en lämplig lärare finns tillgänglig (5
kap 10 §).
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övergripande mål, till exempel att kunna kommunicera på engelska i tal och skrift, förutsätter
också en grundläggande nivå av läsförståelse.

I läroplanen finns för varje ämne en nationellt fastställd kursplan. Där finns en vägledning till
vilket innehåll undervisningen ska innehålla i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 samt kunskapskrav för
betygsättning i årskurserna 6 och 9. Läsförståelserelaterade kunskapskrav för lägsta
godkända betyg i svenska i årskurs 6 lyder:

”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt
genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra
enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera
centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande
läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla
och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika
verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.”

För lägsta godkända betyg i svenska i årskurs 9 är kunskapskraven följande:

”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett
i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika
texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters
innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna
erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till
viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika
verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till
dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur
verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har
tillkommit i.”

Kunskapskraven för Svenska som andraspråk och Modersmål har en snarlik formulering och
sistnämnda betonar särskilt modersmålet som ett medel för språkutveckling och lärande.

5 Haninge kommuns styrning och uppföljning

5.1 Haninge kommuns mål och budget
I mål och budget för 2014-2015 finns ett mål gällande Grund- och förskolenämnden som är
relevant för denna granskning:

Andelen elever som når skolans kunskapsmål ska öka
Indikator: Andel godkänd i alla ämnen (åk 6 och 9)
Målvärde:  Bättre än 2013

Målet hade lika lydelse året innan med 2012 års resultat som målvärde.

5.2 Skolplan 2012-2015
Kommunfullmäktige fastställde i december 2011 en skolplan som gäller för hela
utbildningsområdet. Planen innehåller en strategi med sju prioriterade punkter i skolans
utveckling fram till 2015. Dessa är på övergripande nivå och berör inte specifikt läsförståelse,
däremot nämns att kunskapsutvecklingen ska följas upp genom kommungemensamma
kunskapskontroller där elever, lärare och föräldrar har möjlighet att följa och värdera de egna
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resultaten. Skolplanen säger också att undervisning ska grundas i läroplaner, kurs- och
ämnesplaner samt på vetenskaplighet och goda resultat. Skolplanen betonar en stark
pedagogisk ledning genom att rektor ska få stärkta möjligheter att leda den pedagogiska
verksamheten. Skolplanen beskriver att rektor ska använda resultatuppföljningen för att
utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet.

5.3 Grund- och förskolenämndens strategi och budget
För 2013-2014 respektive 2014-2015 har nämnden följande målsättning:

Andelen elever som når skolans kunskapsmål ska öka

2013-2014
Strategi: Genomföra åtgärder som förbättrar undervisningens kvalitet i klassrummet.

Ledarskap i klassrummet.

2014-2015
Strategi: Genomföra åtgärder som förbättrar undervisningens kvalitet i klassrummet.

Förbättrad resultat- och målstyrning.

Relaterat till läsförståelse nämns i dokument även ett antal ambitioner som inte har specifika
strategier eller uppföljningsvärden. En av dem är en fortsatt prioritering av Pedagogiskt
centrum och det interna arbetet med att sprida kunskap och kompetensutveckling. En annan
är fortsatt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet med bland annat skolresultatprofiler
och förbättringsplaner.

Ytterligare en åtgärd i strategin är att mottagandet för nyanlända elever centraliseras under
2014. Målsättningen är att höja kvalitén samt förbättra graden av likvärdighet mellan
enheterna. Nämnden reserverar extra stöd riktat till nyanlända elever som ska ge skolorna
en reell möjlighet att anordna kvalificerad studiehandledning, en bra undervisning i svenska
som andraspråk samt att vidta andra åtgärder som exempelvis fortbildning för personalen.

5.4 Grund- och förskolenämndens genomförandeplan
Som utveckling av den kommunala skolplanen antar nämnden årligen en genomförandeplan.
Genomförandeplanen består av konkreta insatser och aktiviteter som nämnden ska
genomföra under året. I genomförandeplanen för 2014 står att varje linjechef ska utvärdera
kunskapskontrollernas utformning och genomförande med hjälp av fokusgrupper med
representanter för olika personalkategorier. Där står också att kommunen kommer att
fortsätta arrangera konferenser om övergripande strategier kring särskilt stöd för skolledare,
elevhälsopersonal och förstelärare.

5.5 Uppföljning av mål
Uppföljning av strategierna ur nämndens strategidokumentet sker i årsredovisningen. 2013-
2014 års strategi följdes även upp i halvårsredovisningen men det ändrades inför 2014-2015.
Årsredovisningen delges kommunfullmäktige.

Grund- och förskolenämnden antar varje år en mål- och resultatuppföljningsplan som ligger
till grund för den uppföljning som sker av skolornas resultat. Här anges vilka
kunskapskontroller som görs i olika årskurser och ämnen, när de ska göras och när
resultaten ska publiceras (se nästa avsnitt).

Dessa rapporter sammanställs årligen för varje enhet i form av en skolresultatprofil.
Skolresultatprofilen är ett av de underlag som skolorna använder för att formulera en årlig
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skolförbättringsplan. Skolans förbättringsplan ska innehålla de områden enheten behöver
utveckla för att förbättra sina resultat. I förbättringsplanerna för 2013/2014 lyfter 8 av 17
skolor läsutveckling som prioriterat förbättringsområde. Skolornas resultat och
förbättringsplaner är i sin tur underlag för nämndens nya prioriteringar i nästkommande
strategi och budget.

6 Kunskapskontroller
Grund- och förskolenämnden har sedan 2006 arbetat med centrala kunskapskontroller.
Syftet är att säkerställa att verksamheten håller sådan kvalitet att alla elever ges
förutsättningar att nå måluppfyllelse. Kunskapskontrollerna omfattar matematik, NO, SO,
kemi och simning samt läskvalitet genom både Läsutvecklingsschemat (LUS) och
Lässtandard och genomförs enligt mål- och resultatuppföljningsplanen. Relaterat till
läsförståelse anges i mål- och resultatuppföljningsplanen för läsåret 2014/2015 att följande
kontroller kommer att göras:

� LUS kontrolleras i ÅK F-9 i oktober. Redovisas till nämnd.
� Lässtandard ÅK 4 och 7 i oktober med uppföljande kontroll i april. Redovisas till nämnd.
� Separat kontroll av LUS för förskoleklass och ÅK 1 i april. Redovisas till nämnd.
� Kontroll av LUS för ÅK 2-9 i april. Resultat för ÅK 3,6 och 9 redovisas till nämnd.
� Nationella prov i ÅK 3, 6 och 9 i maj. Redovisas i årsredovisning.
� Jämförelse mellan betyg och resultat i nationella prov i augusti. Redovisas i

årsredovisning.

Kontrollerna genomförs på varje grundskola och resultatet rapporteras till
utbildningsförvaltningen. Från kvalitetsavdelningen får skolan en rapport som visuellt
presenterar resultaten. Rektor ansvarar för att analysera materialet internt på skolan,
förvaltningen gör inte någon uppföljning av att så sker. Övergripande diskussion förekommer
i rektorsgruppen.

Samtliga intervjuade delar bilden av att kunskapskontroller i någon form är ett viktigt moment
som ger grund för analys och utveckling. Några önskar mer analys på övergripande nivå
mellan förvaltning och rektorsgrupp. En intervjuad rektor önskar att analysen blir mindre
problemorienterad och även tar upp exempel på åtgärder för de elever som uppnår målen
före utsatt tid.

Två av de intervjuade rektorerna lyfter en farhåga om att undervisningen riskerar att formas
efter kontrollerna. En av dem menar att lärare kan vara osäkra på sin förmåga och möjlighet
att prioritera mellan olika former av centralt innehåll och känna rädsla att missa någonting
som kommer att komma upp i kunskapskontrollerna. Den andra menar att
undervisningsformen blir inriktad på att eleverna ska klara kontrollen snarare än att befästa
kunskaperna.

6.1 LUS
Läsutvecklingsschema (LUS) är ett bedömningsinstrument som består av ett antal kvalitativa
steg som kan observeras under läsutvecklingsprocessen. Med hjälp av LUS ska läraren
observera och placera eleverna på en jämförbar skala utan något uttalat provtillfälle. LUS
kan användas från första bokstavsintresset till en läskvalitet lämplig för universitetsnivå. LUS
är oberoende av språk och används även i modersmålsundervisningen. Inlämning av resultat
för LUS sker i samtliga årskurser minst två gånger per läsår.
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En förutsättning för att LUS ska fungera som avsett är att läraren gör en korrekt och ärlig
bedömning. Det kräver att läraren kontinuerligt arbetar med LUS, del för att öva upp sin egen
bedömningsfärdighet och dels för att det är viktigt med kännedom och insyn i varje enskild
elevs läsutveckling över tid. Bedömningen bör därför ske löpande och inte vid enstaka
tillfällen. Förvaltningen styr inte över det pedagogiska upplägget och kontrollerar inte att
lärare arbetar på det sätt.

Samtliga intervjuade lärare upplever att utbildning och fortbildning om LUS inte motsvarar
behovet. Många anser att LUS är svårt att använda för den som inte är erfaren lärare. Det
upplevs som positivt att vara två lärare vid LUS-bedömning, gärna tillsammans med
speciallärare, men resurser för det finns sällan. En rektor belyser värdet i att förankra
bredare kunskaper kring LUS så att alla lärare har kunskap om den teoretiska bakgrunden,
men också insikt i analys- och åtgärdsprocessen.

En genomgående föreställning är att LUS fungerar bra i de lägre årskurserna men att de
högre stegen är svårare att bedöma och lämnar mer utrymme för godtycke. Ämneslärare i
högre årskurser har heller inte samma förutsättningar för individuell kontinuerlig uppföljning
som klasslärare har i grundskolans lägre år.

Flera intervjuade lärare upplever en diskrepans i bedömningarna. Även sakkunnig på
förvaltningen belyser att lärare inte alltid drar samma slutsats kring bedömning. I synnerhet
påtalas ett glapp när eleverna byter lärare mellan årskurs 3 och 4. En möjlig förklaring till det
är att lärare i årskurs 3 i hög grad ser nationella proven som en garant för att eleven nått
målen i läsförståelse, medan standarden i nationella proven enligt sakkunnig inte motsvarar
lika hög LUS-nivå som förväntas i slutet av årskurs 3.

En annan aspekt som försvårar bedömningen är att många barn har tillräcklig god
läsförmåga för att läsa flytande men inte har tillräckligt god språkkunskap för att förstå
innehållet. Det märks enligt de intervjuade lärarna främst bland nyanlända elever, men även
bland elever med föräldrar med svensk bakgrund.

6.2 Lässtandarder
Som komplement till LUS använder kommunen Lässtandarder i årskurs 4 och 7.
Lässtandarder innebär att eleven under provliknande former läser utvalda texter och svarar
på frågor. Materialet har tydliga instruktioner och bedömningsmallar. Innehållet är direkt
kopplat till kursmålen för respektive årskurs.

Elevernas lässtandard prövas i oktober. De elever som inte når upp till godtagbar nivå gör
provet ytterligare en gång i april. Det skapar ett tydligt effektmått för lärarna genom ett
ingångsvärde och ett uppföljningsvärde. Många av de intervjuade lärarna uppskattar
möjligheten att arbeta med texterna under året. Några lärare anser att texterna är otidsenliga
och förutsätter en mycket hög nivå av kunskap i svenska språket innan de fungerar som mått
på läsförståelse. De menar att nationella proven är innehållsmässigt bättre utformade och att
det inte är motiverat att genomföra båda proven sett till hur resurskrävande de är.

Några intervjuade lärare upplever att provresultaten sänker elevernas självförtroende och ger
en dålig start på året, när lärarna har kompetens att på egen hand se vilka elever som
behöver mer stöd. Andra lärare upplever trygghet i tydliga krav och vägledd bedömning och
anser att lässtandarden är en viktig grund för undervisningen.

Det förekommer delade meningar om dialogen med förvaltningen i anslutning till
lässtandarderna. Några av de intervjuade lärarna anser att kommunen är mycket
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tillmötesgående och öppen för dialog medan andra upplever att det är svårt att få gehör för
synpunkter.

6.3 Nationella prov
Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 och mäter bland annat läsförståelse. Syftet är
att stödja en likvärdig och rättvis bedömning samt att ge underlag för analys på skolnivå,
huvudmannanivå och nationell nivå. Till skillnad från lässtandarden är nationella proven i
första hand summativa och fungerar som avstämningspunkt i slutet av en årskurs.

Prov och bedömningsstöd publiceras av Skolverket tillsammans med en given
kalenderperiod under vilken proven ska genomföras. Grund- och förskolenämnden har därför
inte något direkt inflytande över upplägg och bedömning. Utbildningsförvaltningen
sammanställer resultaten av nationella proven och återrapporterar till nämnden.

7 Kompetensutveckling
Möjlighet till kompetensutveckling för lärare är reglerat i skollagen och flera aktiviteter som
förvaltningen gör på det område kan bidra till ökad läsförståelse.

7.1 Ekonomiska medel för kompetensutveckling
Nämnden har avsatt en budgetpost för kompetensutveckling för utveckling av
undervisningen i klassrummet. Både 2013 och 2014 fanns 2,5 mnkr i denna fond. Pengarna
fördelas till skolor som tar initiativ till kompetensutvecklingsarbete inom något särskilt område
inom ramen för sin förbättringsplan.

Ytterligare 2,5 mnkr för kompetensutveckling fördelas via elevpengen.

7.2 Pedagogiskt centrum
2010 inrättade nämnden ett pedagogiskt centrum som är direkt underställt
förvaltningschefen. I nämndens mål- och strategidokument för 2010 anges att dess
huvudsakliga uppgift ska vara att följa forskning runt framgångsrika skolor, sprida kunskap
om kommunens utvecklingsarbete samt att arrangera studiebesök, seminarier och dylikt.
Pedagogiskt centrum har i dagsläget två tjänstemän, en med språkinriktning och en med
matematikinriktning.

Pedagogiskt centrum genomför bland annat kompetensutveckling kring LUS och arbetar
med enskilda skolor utifrån rektorerna önskemål, till exempel i att ta fram referenspunkter för
likvärdig bedömning. Pedagogiskt centrum arbetar också med de referensgrupper som
vidareutvecklar de kommunala proven, enligt nämndens genomförandeplan.

Några av de intervjuade lärarna upplever att förvaltningen bjuder in till intressanta och
givande utbildningar på varierande teman men önskar högre grad av återkoppling,
vidareutbildning och kontinuitet.

Under 2014 har pedagogiskt centrum inlett ett projekt för att förbättra läsundervisningen,
med målet att alla elever ska nå målen för läsförståelse i årskurs 3. Projektet har inletts på
Vikingaskolan och ska fortsätta på andra skolor om resultaten faller väl ut. I projektet har
sakkunnig från förvaltningen analyserat läsundervisningen genom klassrumsobservationer,
översyn av lärarens strategier, granskning av läromedel, etc. Med kartläggningen som
utgångspunkt följer sedan en fortbildningsinsats av läraren med fokus på vilka delar av
nuvarande undervisning som leder eleverna mot målet och vilka som inte gör det. I projektet
ingår också en mer frekvent avstämning av elevernas läskvalitet.
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8 Pedagogiska resurser
Skollagen stadgar att det pedagogiska arbetet ska ledas av rektor. Val av pedagogiska
resurser eller undervisningsformer hanteras därför generellt sett av respektive skola. Nedan
redogörs för resurser och insatser som nämnden på ett direkt sätt utövar inflytande över eller
där det framkommit i granskningen att skolan önskar mer samverkan.

8.1 Speciallärare och specialpedagoger
Skolorna har varierande antal speciallärare och specialpedagoger. Specialläraren arbetar
direkt med särskilt stöd till elever, antingen i klassrummet eller enskilt eller i mindre grupp.
Specialpedagogen ger stöd i form av pedagogisk handledning till personal och fungerar som
rådgivare till rektor i specialpedagogiska frågor. Det är rektor som beslutar om bemanning
och antal.

De intervjuade lärarna uppger att tidiga insatser är mest effektiva för att stärka
undervisningen men att sådana specialresurser ofta saknas. Fler speciallärare efterfrågas,
för att ha möjlighet att stötta elever som är lässvaga men inte i stort behov av särskilt stöd
enligt åtgärdsprogram.

8.2 IT
Nivån på IT skiljer sig mellan skolorna beroende på rektors prioriteringar. Både kunskap och
tillgång är ojämnt fördelad och förvaltningen planerar att anställa en IT-strateg som kan
arbeta övergripande med denna fråga.

8.3 Läromedelscentral
Det finns inte någon kommungemensam läromedelscentral, varje skola hanterar sådant på
egen hand. Det finns heller ingen fastställd nivå av vilka hjälpmedel som ska finnas
tillgängliga. Det huvudsakliga ansvaret ligger på enskilda lärare men självständigheten
varierar mellan skolorna. I vissa skolor har rektor eller förstelärare direkt inflytande över val
av material, i andra har arbetslaget en gemensam planering. Budgetramarna upplevs som en
stor begränsning av några av de intervjuade lärarna. En av de intervjuade rektorerna talar
om att fokus på läroböcker gör det svårt för lärare att synvända och ompröva sin
undervisning eftersom de blir styrda och låsta i tankesätt av materialet.

9 Särskilt pedagogiskt stöd

9.1 Elever med svårigheter att läsa
De intervjuade lärarna upplever att det är enkelt att upptäcka elever med svårigheter att läsa,
med undantag för att det ibland är svårt att avgöra om det är läsförmågan eller
språkförståelsen som brister. Inledningsvis hanteras sådana problem av läraren inom
ramarna för klassen eller med hjälp av arbetslaget. Lärarna har utvecklat strategier i form av
exempelvis nivåindelat material eller korsvis indelning av svårighetsanpassade grupper inom
arbetslaget.

Tillgång till stödresurser varierar. Flera av de intervjuade beskriver att speciallärare och
specialpedagoger måste prioritera de elever som har störst problem och att det därför inte
finns utrymme att sätta in tidiga resurser hos elever där lite extra stöd hade kunnat göra stor
skillnad. Flera lärare beskriver att de framgångsrikt använder sig av resurstid, extra stöd till
utvalda elever efter skoldagens slut, men uppger att det sker på bekostnad av lärarens
planeringstid.
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Alla skolor använder sig av en metod som kallas Rapport till rektor för resultatuppföljning.
Det innebär att lärare fyra gånger per år ska gå igenom samtliga elever och markera vilka
som riskerar att inte nå målen. Varje rödflaggad elev diskuteras vid varje uppföljningstillfälle
mellan rektor och lärare med förslag på åtgärder. Om rektorn bedömer att det inte finns
möjlighet till tillräckliga åtgärder inom klassen ska frågan lyftas vidare och en åtgärdsplan
och särskilt stöd diskuteras.

Elevhälsan har enligt skollagen ansvar för att upprätta ett åtgärdsprogram för elever som
behöver särskilt pedagogiskt stöd. Ibland remitteras barn till logoped för vidare utredning.
Oavsett resultat är det stödbehovet som står i fokus; eventuella diagnostiserade läs- och
skrivsvårigheter särskiljs inte i författningar som rör grundskolan.

Kommunen har tidigare haft kontakt med många vårdnadshavare i denna fråga. Som följd
har förvaltningen upprättat ett mer effektivt klagomålssystem med en särskild skoljurist som
stöttar och hjälper till att undersöka att skolorna ger rätt stöd. På nationell nivå finns även
möjlighet att överklaga beslut om åtgärdsprogram till skolväsendets överklagandenämnd
vilket stärker rättssäkerheten.

Det är uttalat att elever i behöv av särskilt stöd har rätt till stöd. Någon närmare definition av
vad det innebär finns inte utan nämnden utgår från att varje skola har kompetens att hantera
situationen. Utgångspunkten är att elever som har svårigheter med läsning ska överkomma
dessa och lära sig läsa bra. Om bristande läsförståelse utgör ett hinder för inlärningen i
andra ämnen kan eleven få annat stöd i dessa.

9.2 Centrala stödresurser
Från Grund- och förskolenämnden finns 10,8 mnkr avsatt till central stödverksamhet under
2014. Förvaltningen har bland annat centralt anställd hörselpedagog och talpedagog som
efter kontakt av rektor kan stötta lärare eller arbeta direkt med elever. Centrala stödenheten
fördelar också ersättnings- och tilläggsbelopp till skolor med elever som är i omfattande
behov av särskilt stöd. Dessa medel kan användas till exempelvis lärstudio, resurscenter
eller särskilda riktade anpassningsåtgärder.

De intervjuade rektorerna och lärarna upplever att de kan erbjuda ett fullgott särskilt stöd till
elever med funktionshinder, i de fall då erfarenhet finns. När det gäller elever med
lässvårigheter finns tillgång till praktiska stöd i form av daisy-spelare, talböcker, talsynteser
och alphasmart samt i mer varierade grad IT-stöd i form av datorer eller surfplattor. När det
gäller specialpedagoger och speciallärare är stödet varierande och flera av de intervjuade
lärarna uppger att speciallärarna måste prioritera elever med allvarliga problem och att
tillräckligt utrymme inte finns att sätta in tidiga åtgärder hos elever med lindriga problem. Brist
på ekonomiska resurser och brist på kvalificerade sökande till utlysta tjänster lyfts fram som
problem från olika skolor.

Flera lärare uttrycker svårigheter att hantera barn med multipla diagnoser, eller klasser där
variationen i behov av särskilt stöd är stor.

9.3 Stöd till nyanlända invandrare
Grund- och förskolenämnden har avsatt 25,1 mnkr i strukturmedel för nyanlända elever.
Strukturmedlen innebär ett särskilt stöd för elever under deras tre första år i Sverige.
Resurserna ska användas till studiehandledning, introduktionsklass, svenska som
andraspråk, fortbildning av personal eller andra insatser som rektor väljer.
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Modersmålsenheten erbjuder studiehandledning på modersmål i alla ämnen. Det bekostas
av respektive skola. De intervjuade rektorerna uppger att de inte särställer studiehandledning
från annat särskilt stöd och att det beviljas i de fall då behov finns. Flera av de intervjuade
lärarna upplever att de i sina klasser har elever som saknar tillräckliga språkkunskaper för att
kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Förvaltningen är medveten om problematiken och har under 2014 startat organisationen
Centrum för mottagande av nyanlända. CMN har anställda pedagoger som gör en samlad
kartläggning av nyanlända barns skolbakgrund och kunskapsnivå och beslutar om lämplig
undervisningsgrupp.

10 Modersmålsundervisning
Modersmålsenheten bedriver modersmålsundervisning, en frivillig pedagogisk verksamhet
där eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen
styrs av nationell kursplan och betygsätts. Undervisningen ska inte förväxlas med
studiehandledning på modersmål (beskrivs ovan).

Undervisning sker om minst 5 elever önskar och intag av elever sker löpande under läsåret. I
dagsläget sker undervisning i Haninge på 43 språk och ytterligare ett fåtal språk önskas men
saknar lärare. Läsförmåga och lässtrategier är viktiga centrala innehåll och undervisningen
omfattar såväl skönlitteratur som sakprosatext. Utöver sammanfattande kursbetyg gör
modersmålslärarna även en bedömning enligt LUS.

De intervjuade modersmålslärarna problematiserar att det på många språk är svårt att hitta
intressant text att arbeta med. Dels för att många kulturer inte har samma lästradition och
dels för att det är svårt att få tag på sådant material genom kommunens inköpskanaler.
Lärare uppmuntras att, mot ersättning, köpa med sig litteratur om de besöker andra länder
under sin semester. Skolbiblioteken saknar oftast böcker på andra språk. Folkbiblioteken har
ett begränsat utbud men bistår med inlåning från internationella biblioteket.
Modersmålsenheten arbetar också mycket med egenproducerade material och kompendier
samt med textresurser på nätet.

Samtliga intervjuade på både skolor och på modersmålsenheten beskriver att de praktiska
förutsättningarna för modersmålsundervisning är varierande. Eftersom undervisningen är
frivillig riskerar dåliga förutsättningar att leda till att elever lämnar undervisningen.
Modersmålsenheten upplever att inställning och information från rektor är varierande, att det
ibland saknas skäliga arbetsplatser och att det finns begränsad möjlighet till kontakt med
övriga lärare. Rektorer beskriver i sin tur att kompetensen hos modersmålslärarna är
varierande och att kontinuiteten är dålig. Både skollärarna och modersmålslärarna upplever
att naturliga mötesplatser saknas, i synnerhet på de skolor som inte har introduktionsklasser
eller studiehandledning där modersmålslärarna får en mer regelbunden kontaktyta.

Under 2014 har Modersmålsenheten organisatoriskt blivit en del av grundskoleenheten
istället för att ingå i den centrala stödenheten. Det medför att modersmålsenhetschefen
numera deltar i grundskolerektorsgruppens sammanträden, vilket av henne upplevs som en
förbättrad möjlighet till kommunikation och samverkan.
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11 Bibliotek
Brandbergsskolan har ett kombinerat folk- och skolbibliotek i anslutning till skolan. Övriga
skolor har enligt förvaltningschefen egna skolbibliotek. Kvalitet, omfattning och tillgänglighet
är varierande, liksom bemanningsgrad och utbildning hos personalen.

Alla intervjuade lärare använder skolbiblioteken i någon mån. En av dem berättar att
biblioteket på skolan för tillfället är obemannat och att låneprocessen för elever är oklar, men
att boklådor för lärare är en god tillgång. Övriga intervjuade lärare anser att biblioteket är ett
värdefullt stöd både för lärare och elever, genom bokutlåning och genom organiserade
aktiviteter både inom och utom lektionsplanen. Särskilt värdesätter flera lärare möjligheten
att skicka elever i mindre grupp till biblioteket på aktivitet, för att få mer tid för resten av
klassen. En lärare beskriver också bibliotekets fristående bokcirklar och boksamtal som en
värdefull resurs för att stimulera högpresterande elever.

Många skolor samarbetar tillfälligt eller varaktigt med folkbibliotek som komplement till de
egna skolbiblioteken. Biblioteken uppges ha kapacitet för mer samverkan men att många
lärare i skolan inte prioriterar det. Varje bibliotek har minst en barn- och
ungdomsbibliotekarie. Några bibliotekarier väljer att arbeta uppsökande och gör klassbesök.

Folkbiblioteken genomför också egna insatser för skolelever. Kapaciteten varierar på olika
bibliotek men ambitionen är att alla förskoleklasser ska bjudas in till bibliotekens
berättarveckor, att alla klasser i årskurs 1 bjuds in till biblioteksintroduktion och att för årskurs
2 och 4 arrangera boksamtal och boktips. Alla skolor får inbjudan men alla väljer inte att
delta. Biblioteken arrangerar även läsfrämjande aktiviteter som sker utom skolans ramar men
där skolor i många fall deltar, till exempel bokjuryn där barn läser och röstar fram bästa
böckerna.

Modersmålsenheten uppger att skolbiblioteken har mycket begränsad tillgång till litteratur på
andra språk. Folkbiblioteken har större utbud och möjlighet att låna från internationella
biblioteket. Både modersmålsenheten och biblioteksstrategen problematiserar att
utgivningen av barnlitteratur är begränsad på många språk samt att den allmänna
biblioteksverksamheten begränsas av upphandlade inköpskanaler.

12 Särskilda satsningar för att öka läslusten

12.1 Läsande klass
Projekt Läsande klass (ett nationellt initiativ) har tagit fram ett handledningsmaterial för lärare
som arbetar med att utveckla lässtrategier hos barn. Materialet innehåller teori, praktiska
övningar och ett komplett förslag på lektionsplanering för ÅK 1-6. Varje skola i Haninge fick
två exemplar av vägledningen och materialet var uppskattat bland Haninge kommuns lärare.
Förvaltningen införskaffade därför fler exemplar som delades ut till alla som arbetar med
läsundervisning. Användning sker efter eget tycke, ingen uppföljning sker. Materialet är
mycket uppskattat bland samtliga intervjuade lärare inom åldersgruppen.

12.2 Läsvanor och språkvanor
Flera av de intervjuade lärarna vittnar om en förändrad syn på läsning hos eleverna. Många
elever läser inte på samma sätt som de uppfattar att barn gjorde tidigare. Eleverna
kommunicerar ofta i textform men har samtidigt ett begränsat språkbruk. Lärarna berättar att
även elever med föräldrar som har svensk bakgrund har blivit sämre på att förstå termer i
litteratur som ligger utanför vardagsspråket, till exempel skönlitteratur av Astrid Lindgren. De
betonar därför att fokus på begrepp och svåra ord har fått allt större fokus i undervisningen.
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Alla intervjuade lärare är överrens om att tyst läsning är en metod som är vanligt
förekommande men som bör minska i undervisningen. Istället anser de att det blivit allt
viktigare att läsa tillsammans och att arbeta med texterna genom frågor och diskussion. En
av de intervjuade lärarna betonar också vikten av att lärarna reflekterar över sitt eget
språkbruk och arbetar för att eleverna ska möta ett rikare språk i vardagen.

Några intervjuade lärare problematiserar att föräldrar inte tar sig tid att läsa tillsammans med
sina barn och att de heller inte läser själva. Det gör att många barn saknar en relation till
läsning och läsande förebilder i hemmet. En av de intervjuade lärarna berättar att
föräldrakontakt är en viktig nyckel i arbetet, särskilt när det gäller nyanlända elever.

Några av lärarna berättar att många elever inte läser på hela sommaren, kanske heller inte
pratar svenska eller ens vistas i Sverige över sommaren, och upplever att därför de tycks
förlora delar av sin läsförståelse under sommarlovet. Deras skola arrangerade därför en
lästävling över sommaren, under överseende av föräldrar, för att motivera elever att läsa
mellan terminerna. En annan lärare berättar att skolan inrättat pedagogiska forum och
arbetat för att skapa en gemensam undervisningsplan för hela arbetslaget. Det skapar
jämnare undervisning och ger mindre glapp vid läraröverlämningar eftersom hela skolan
följer en gemensam plan och struktur.

13 Svar på revisionsfrågor och bedömning

Revisionsfråga Svar

Finns det kommunala mål för
grundskoleelevernas läsförståelse?

Målet är att andelen elever som når skolans
nationella kunskapsmål ska öka gentemot
föregående år. Dessa kunskapsmål omfattar bland
annat läsförståelse.

Hur mäts elevernas läsförståelse? Nämnden mäter läsförståelse genom två
kommunala kunskapskontroller:
Läsutvecklingsschema i årskurs F-9 och
lässtandarder i årskurs 4 och 7. Skolorna genomför
nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 där resultat
återrapporteras till nämnd.

Hur arbetar nämnden med att öka
elevernas läsförståelse?

Nämnden avsätter särskilda medel för
kompetensutveckling i skolan, delvis fördelade via
elevpeng och delvis genom en särskild sökbar pott.
Nämnden har även ett pedagogiskt centrum inom
utbildningsförvaltningen som bland annat genomför
kompetensutveckling kring LUS, utvecklar de
kommunala proven, arrangerar seminarier, följer
forskning och sprider kunskap. Nämnden avsätter
särskilda medel för centrala stödresurser som
stöttar skolor med elever i stort behov av särskilt
stöd.

Nämnden har nyligen inrättat ett centrum för
mottagande av nyanlända för att säkerställa att
nyanlända flyktingbarn får goda förutsättningar att
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lära sig svenska och att så småningom nå upp till
kunskapsmålen. Skolor avlastas även genom ett
treårigt strukturmedel som följer nyanlända barn
som nämnden fördelar.

Vilka pedagogiska hjälpmedel
används för att öka elevernas
läsförståelse?

Rektorerna leder det pedagogiska arbetet och
nämnden har inte några uttalade krav eller
gemensamma kriterier för vilka hjälpmedel som
används. Utbildningsförvaltningen har hjälpt till att
införskaffa och sprida det uppskattade
lärohjälpmedlet ”Läsande klass” till alla skolor.
Förvaltningen har även uttryckt tankar om en
centralt anställd IT-strateg för att balansera
skolornas ojämlika kunskaper och prioriteringar.

Hur arbetar nämnden med att
upptäcka, kartlägga och utreda läs-
och skrivsvårigheter? Finns särskilda
åtgärder och stöd i anknytning till det?

Det ansvar finns enligt skollagen på enhetsnivå
med rektor som ansvarig. I de flesta fall upptäcks
problem av elevens lärare och hanteras om möjligt
inom ramen för klassen eller arbetslaget. Om
eleven riskerar att inte kunna nå kunskapsmålen
ska rektor meddelas så snart som möjligt, det sker
ofta via ”Rapport till rektor”-avstämning som görs
fyra gånger per läsår. Rektor upprättar ett
åtgärdsprogram tillsammans med elevhälsoteamet.
Om eleven är i stort behov av särskilt stöd har
nämnden beslutat att skolan kan söka särskilt
ekonomiskt stöd från den centrala stödenheten. På
centrala stödenheten finns även talpedagog som
kan vara behjälplig i utredningen av läs- och
skrivsvårigheter och i planeringen av åtgärder.

Hur används modermålsundervisning
för att stärka elevernas läsförståelse?

Modersmålsundervisningen utgår från nationell
kursplan som har särskilda mål om läsförståelse på
modersmålet. Nämnden följer upp det genom LUS.
Intervjuade lärare på modersmålenheten och inom
grundskolorna delar bilden av att det finns positiva
synergieffekter där modersmålsundervisningen kan
underlätta svenskaundervisningen och vice versa.

Hur använder grundskolan
skolbibliotek och folkbibliotek för att
öka elevernas läsförståelse?

Skolbibliotek finns av skiftande omfattning.
Nämnden ställer inga krav på innehåll, omfattning
eller bemanning utan lämnar det upp till varje rektor
att prioritera efter egen vilja. Bland de intervjuade
lärarna beskriver några att de från biblioteket enbart
hämtar boklådor eller klassuppsättningar av böcker,
medan andra beskriver ett ömsesidigt samarbete
med pedagogiska aktiviteter och aktiviteter för
elever även utan lärarnärvaro.

Samarbete med folkbibliotek styrs av enskilda
lärare och kan variera även inom skolorna.
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Folkbiblioteken gör riktade satsningar mot elever i
årskurs F, 1, 2 och 4 men inte alla skolor väljer att
delta.

14 Bedömning
Granskningens syfte är att bedöma Grund- och förskolenämndens arbete med att förstärka
elevernas förmåga till ökad läsförståelse. Granskningen omfattar uppföljning av resultat samt
åtgärder kopplat till de elever som uppvisar brister när det gäller inlärning, med fokus på
läsförståelse.

Vår bedömning är att:

� Nämnden gör omfattande uppföljning av läsförståelse och har en tydlig strategisk
tanke bakom de kunskapskontroller som genomförs. Nämnden arbetar löpande med
att utveckla metoderna för uppföljningen och det är positivt. Samtidigt är det otydligt
hur resultatet ska analyseras och på vilken nivå. Det finns utrymme för nämnden att
utveckla stödet till skolorna vad det gäller analys och åtgärder. Den systematiska
kvalitetsutvecklingen fångar bitvis men inte tillräckligt upp det. Vi rekommenderar
därför att nämnden:

o Etablerar tydligare rutiner för analys och återkoppling av resultat samt rutiner för
uppföljning av förbättringar kopplade till kunskapskontrollerna.

� Nämnden genom pedagogiskt centrum har etablerat goda förutsättningar att stärka
läsförståelse med förankring i forskning. Genom att avsätta resurser för
kompetensutveckling, pilotprojekt och utveckling av egna metoder finns möjlighet till
framsteg. Samtidigt upplever intervjuade lärare att det behövs mer utbildning,
fortbildning och kontinuitet för att kommunens kunskapskontroller ska fungera
ändamålsenligt. Vi rekommenderar därför att nämnden:

o Säkerställer att alla som bedömer kunskapskontroller har tillräcklig kunskap för att
göra bedömningen på ett rättvisande sätt.

o Har en aktiv uppföljning av pilotprojektet på Vikingaskolan och sprider eventuellt
goda resultat i övriga kommunen.

� Skolbibliotek anses vara mycket värdefulla hjälpmedel bland intervjuade rektorer och
pedagoger. Vi har i granskningen sett flera positiva exempel men också exempel som
skulle kunna utvecklas. Vi rekommenderar därför att nämnden:

o Etablerar riktlinjer som klargör hur skolbibliotek kan användas i arbetet för att
förbättra läsförståelse.

o Verkar för ökad samverkan mellan skola och folkbibliotek.

Haningen den 5 november 2014,

Anna Eklöf Nina Högberg
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