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Abstract 
 
The aim of this study is to explore the use of a Swedish assessment and instruction 

program called LegiLexi. This new program is free of charge and it provides primary 

school teachers with assessment data in order to target individual needs. Our study 

shows that teathers are good at using the program in order to test the students but 

they fail in order to link the data into instructions. The skills in analysing the data into 

individual instructions is something that has to improve. The need of developing these 

skills are urgent and it shows the importance of specialeducational competence. By 

improving this skill, student in need of more support, can be helped to improve their 

reading abilities. 
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1. Inledning 

 

Att utveckla barns läsförmåga tillhör ett av skolans viktigaste uppdrag. Det är klass-

lärare, speciallärare och rektorer som har i uppdrag att se till att eleverna lär sig läsa i 

skolan och att de ges rätt förutsättningar. Som blivande speciallärare är det av stor vikt 

att vi är medverkande i den processen som i förlängningen kan ses som en del i skolans 

demokratiuppdrag. Genom att lära eleverna att läsa och ge dem bra förutsättningar till 

att utveckla sin läsning, läggs en god grund till ett demokratiskt samhälle.  

Ämnet om ungas läsförmåga engagerar och tas upp i många sammanhang i samhälls-

debatten och aktörer utanför skolvärlden har börjat engagera sig. Det är hela sam-

hällets ansvar att medborgare bland annat kan ta del av information, säga sin åsikt och 

förmedla sig. I den offentliga utredningen Barns och ungas läsning -ett ansvar för hela 

samhället (SOU 2018:57) framgår att elevers läsresultat sjunkit, vilket syns i stora 

internationella undersökningar som PIRLS och PISA. Dessa undersökningar jämför 

elevers läsförmåga i åldrarna 10 och 15 år och PIRLS återkommer vart femte år sedan 

den första undersökningen gjordes 2001 (Skolverket, 2017). Nivåerna har tagits fram 

av internationella experter i samarbete med representanter från varje land. I PISA, 

världens största elevundersökning, görs jämförande mätningar i läsförståelse, 

matematik, naturvetenskap och problemlösning vart tredje år (Skolverket, 2016). Det 

är OECD-länderna1, samt ytterligare några länder, som deltar.  

För att motverka den nedåtgående läsutvecklingen har Skolverket (2019) arbetat fram 

en läsa- skriva- räkna- garanti som ska gälla svensk skola. Denna garanti ska ge lärare 

och speciallärare testverktyg och bedömningsstöd. Samtidigt som det finns behov av 

att kontinuerligt testa elevers läsförmåga ger testningarna en ökad arbetsbelastning. 

Att genomföra tester kräver tid och att göra en analys av resultatet kräver ytterligare 

arbetsinsats.  

2017 lanserades det nya testverktyget LegiLexi och det fick en stor spridning i hela 

Sverige. Initiativtagare och finansiär var affärsmannen Bertil Hult. Av landets 290 

kommuner är det i dagsläget 288 kommuner som har aktiva användare. Utifrån denna 

bakgrund och eftersom testverktyget har fått stor spridning på kort tid är vi 

intresserade av att undersöka materialet och användningen närmare.  

 
 

  

                                                 
1 35 länder med demokrati och marknadekonomi (NE 2019). 
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2. Bakgrund 
 

2.1. Läroplanen 

Den senaste läroplanen för grundskolan började gälla 2011 men har reviderats fem 

gånger och senast 2018. Idag heter den Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2018). Oavsett var i landet ett barn går i skolan ska en 

likvärdig utbildning erbjudas och det ska tas hänsyn till elevers olika förutsättningar 

och behov.  

Uppnåendemål i läsning för åk 1 innebär att eleven ska kunna läsa en elevnära text 

genom ljudning och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. I åk 3 ska eleven ska 

kunna läsa elevnära texter med flyt och använda olika lässtrategier, men också kunna 

visa på läsförståelse och relatera till egna erfarenheter utifrån det lästa. 

I upplagan 2017 skrevs det till att skolan har ett uppdrag att stärka elevernas digitala 

kompetens.  

”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med 

stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.” (s.7) 

Avsnittet har lagts till då läsning idag är en komplex företeelse och den digitala 

läsningen tar allt större plats. Att kunna använda digitala verktyg blir allt viktig-

are för att kunna inhämta och utveckla kunskap i ett framtida samhälle 

(Skolverket, 2018).  

2.2. Skollagen 

I juli 2019 kom en ny skrivning i skollagen där en läsa- skriva- räkna-garanti infördes i 

förskoleklassen och årskurs 1–3. Syftet bakom skrivelsen är att upptäcka tidiga tecken 

på inlärningssvårigheter och att därifrån sätta in adekvata insatser snarast. Garantin 

består av kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken för höst-

terminen i förskoleklassen, vilka består av aktiviteter som genomförs i grupp och är 

obligatoriska.  

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt i taluppfattning för åk 1, har 

varit obligatoriska för vår- och hösttermin sedan 2016, men skiljer sig från förskole-

klassens i den bemärkelsen att de genomförs individuellt med varje barn (Skolverket, 

2016). Obligatoriet gäller bara åk 1 men de är avsedda för att användas under hela 

lågstadiet på frivillig basis. Däremot är de Nationella proven under vårterminen i åk 3 

obligatoriska och skall borga för likvärdighet i Sveriges alla skolor. 

(https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan) 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan
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Utbildningsministern Anna Ekström har beskrivit läget: 

”Svensk skola har under lång tid satt in stöd för sent. Med läsa- skriva- räkna-

garantin ges lärarna konkreta verktyg för att mer likvärdigt sätta in stöd. Våra 

yngsta elever ska få rätt stödinsatser i rätt tid.” 

(https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-

stod-till-elever/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser) 

I skollagens tredje kapitel Barns och elevers utveckling mot målen (SFS 

2018:1098) understryks det att elever ska ges anpassningar inom klassens ram 

eller särskilt stöd då det finns indikationer på att hen inte kommer att nå 

kunskapsmålen i årskurs ett och tre. Dessutom ska samråd och planering ske 

med specialpedagogisk kompetens undantaget lärare som besitter den 

kunskapen själva. 

2.3. Systematiskt kvalitetsarbete/SKA-arbete 

I skollagens (SFS 2019:410) 4:e kapitlet Kvalitet och inflytande, finns kravet på att 

ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs, så kallat SKA-arbete. Det är först och 

främst nationella mål, skollag, läroplan och förordningar som kvalitetsarbetet 

skall ha som utgångspunkt. Håkansson (2013) menar att det lokala systematiska 

kvalitetsarbetet ska innehålla summativ bedömning, vilket kan ske i form 

resultaten från screeningtester eller måluppfyllelse åk 1 och 3. Summativ 

bedömning kan betecknas som en värdering av det barnen har lärt sig vid 

exempelvis en aktivitet eller en termin, ofta i sifferform (Vallberg- Roth, 2016). 

Bedömning kan även utformas formativt vilket betecknar en framåtsyftande 

bedömning där eleven är aktiv och återkoppling fokuseras (Vallberg-Roth, 2016). 

Detta kan ske genom framåtblickande analyssamtal under specialpedagogisk 

handledning.  

Genom att arbeta formativt i klassrummet synliggörs lärandet för elever och 

läraren och syftet blir då både en bedömning av elevens lärande men även av 

bedömning av undervisningen (Skolverket, 2015). Att arbeta formativt innebär 

ett långsiktigt fokus där arbetet sker systematiskt, vilket kan ske på både 

klassrumsnivå och organisationsnivå (Skolverket, 2015). Det är huvudmannens 

ansvar att bedriva ett formativt arbete på skolan och att dokumentera 

kvalitetsarbetet. Med huvudmannen menas både rektorer på de enskilda 

skolenheterna samt t.ex. skolchef på kommunal nivå. 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser
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2.4. Läsning -ett ansvar för hela samhället 

De sjunkande resultaten i PISA har lett till en ökad samhällsdebatt angående svenska 

elevers läsförmåga. I september 2016 skapades en kommitté med deltagare från skola, 

kultur och föreningsliv. Gruppen kallades Läsdelegationen och fick i uppdrag att arbeta 

för att alla aktörer i samhället ska gynna ungas läsning. Syftet var att bidra till att ge 

alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för fullgod läsförmåga och 

lustfyllda läsupplevelser. Delegationens arbete resulterade i betänkandet: Barns och 

ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57). 

”Det är angeläget att öka medvetenheten om att läsning och läsförmåga har 

stor samhällelig och individuell betydelse. Läsning är grundläggande för 

demokratiskt deltagande, lärande och utbildning generellt samt individens 

möjligheter i arbetslivet.” (SOU 2018:57 s. 216). 

Det understryks att det inte enbart är skolans ansvar att stötta ungas läsning och flera 

parter kan uppmuntra läsningen, exempelvis bibliotek, fritidshem och idrotts-

föreningar. I utredningen uttrycks det att det är hela samhället som ansvarar. Det bör 

vara systematiska och långsiktiga satsningar som görs i samverkan (SOU 2018:57).  

I utredningen används en definition på vad läsning är som bygger på The simple view of 

reading: Avkodning X Språkförståelse = Läsning (Gough och Tunmer, 1986). Det 

understryks att det idag också krävs att alla ska behärska läsning med hjälp av digitala 

verktyg. 

2.5. Stiftelsen Legilexi 

Utifrån ett projekt som startades 2014 har LegiLexistiftelsen och testverktyget vuxit 

fram. Affärsmannen Bertil Hult finansierade och i samarbete med professor Martin 

Ingvar (Karolinska Institutet) initierade han arbetet. Entreprenören Bertil Hults intresse 

för barns läsutveckling grundas i egna erfarenheter, då han själv och hans fyra söner 

har dyslexi. Denna personliga erfarenhet har gett ett engagemang för utbildningsfrågor 

och en vilja att bidra till att alla barn ska ges förutsättningar för att lära sig att läsa 

(https://legilexi.org/om-oss/). 

Den icke vinstdrivande stiftelsen har som vision att alla barn i svensk skola ska lära sig 

att läsa ordentligt innan de lämnar lågstadiet. Detta arbete utgår från tanken om att 

LegiLexi ska fungera kompetenshöjande och stödjande för lågstadielärare. All data som 

sparas i mätningarna hos LegiLexi kommer att finnas tillgängliga för läsforskning i 

framtiden2. Martin Ingvar är forskare från Karolinska Institutet och hans kunskaper 

inom inlärning och erfarenhet av forskningsområdet, var garant för vetenskapligheten i 

                                                 
2 Föreläsning, Sofia Norén, LegiLexi, 2019-08-03 

https://legilexi.org/om-oss/
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materialet. I LegiLexis bok Lära barn att läsa (2018) bidrar han med ett kapitel om hur 

läsinlärningen påverkas av hjärnans funktioner och hur olika faktorer påverkar lärande-

situationen. En referensgrupp av lärare och forskare från flera olika universitet deltog i 

arbetet med om att granska och arbeta fram testmaterialet. Dessa forskare har 

bidragit och författat olika kapitel i boken Lära barn att läsa (2018). 

2.6. Materialet LegiLexi 

Namnet LegiLexi betyder god läsförmåga och materialet kartlägger elevers läsförmåga 

inom tre områden; avkodning, språkförståelse och läsning. Det består av 9 deltest 

varav 1–4 kan genomföras helt utan läsförmåga. Deltest 8 och 9 görs enskilt med 

pedagog då det handlar om ordavkodning på en minut, funktionsord och nonsensord. 

Det riktar sig till lärare i år 1–3 men kan användas både tidigare (utvalda delar) och 

senare, på mellanstadiet. Det är kostnadsfritt, tack vare stiftelsen LegiLexi och har en 

vetenskaplig grund, då det tagits fram i samarbete med Linköpings universitet och 

Linnéuniversitetet. Den digitala testdelen släpptes 2017 och antalet lärare med 

inloggning är över 13 000. 3  

Testningen sker genom att varje elev sitter med hörlurar i iPad eller PC och genomför 

uppgifterna på egen hand. Att genomföra alla uppgifterna tar knappt en timme och 

det går att lägga in paus för eleverna. LegiLexis testmaterial utgår ifrån en uppdelning 

av läsåret som består av tre testperioder: höst: augusti t.o.m. november, vinter: 

december t.o.m. februari, vår: mars t.o.m. juni.  

Två anställda på stiftelsen åker runt i Sverige och har en grundkurs (en halvdag) kring 

hur programmet tagits fram och hur det fungerar. Då man som användare har skapat 

en inloggning i programmet erbjuds också ett webbinarium att delta i, en föreläsning 

via nätet. 

Det är ett omfattande testverktyg som bygger på The Simple view of reading (Gough 

&Tunmer, 1986). I läsmodellen definieras läsning utifrån två huvudprocesser: 

avkodning och språkförståelse. Modellen togs fram av två forskare, Philip Gough och 

WilliamTunmer (1986) och modellen används fortfarande för att förklara vilka delar 

som inbegrips i läsningen som process. Modellen beskriver vilka färdigheter som 

behövs för att kunna läsa, men den nämner inget om hur man undervisar.  

Komponenterna delar in läsningen i två huvudgrupper vilka är olika processer som är 

nödvändiga för att en elev ska lära sig att läsa (Elbro, 2017). Processerna utvecklas 

samtidigt och det är möjligt att den ena fungerar bättre än den andra (Kamhi & Catts, 

2014). Det är dock nödvändigt att eleven behärskar båda komponenterna då det inte 

enbart räcker med god avkodning för att kunna läsa en text (Høien & Lundberg, (2013). 

                                                 
3 Föreläsning, Sofia Norén, LegiLexi, 19-09-03.  



 

9 

 

Modellen beskriver läsning som en produkt av avkodning och språkförståelse. Utan 

den ena faktorn blir det ingen läsning (Elbro, 2017).  

LegiLexi definierar delarna i läsformeln i figur 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. LegiLexis modell över läsningens delar.  

De nio olika deltesterna består av kartläggning av fonologisk medvetenhet, bokstavs-

kunskap, ortografisk avkodning, alfabetisk avkodning, ordförråd, hörförståelse, läs-

förståelse på kort text, lång text och faktatext.  

Efter genomförd testning kan pedagogen se resultat på individnivå i staplar och 

diagram över läsförmågan (bilaga 1). Den fiktiva eleven Isabel har med munnar visat 

känslan inför läsning och läsinlärning. Hennes förmågor har färgkodats där gult visar på 

god väg och rött i behov av stöd och målet är att resultaten ska bli grönfärgade. 

Resultatet innehåller en sammanfattande, individuell rekommendation som beskriver 

behov av att automatisera avkodningen ytterligare och att öka ordförråd och 

läsförståelse. Under rekommendationen finns grönmarkerad länk till fördjupande 

artiklar för läraren.  

I bilden Delresultat över tid (bilaga 1) syns två staplar, en från höstavstämningen och 

en från vinteravstämningen. Resultatet matchas mot tre uppnåendenivåer. Nivå 3 är 

avsedd för slutet av vårterminen i åk 1, nivå 4 för vårterminen i åk 2 och nivå 5 för 

slutet av åk 3. Det finns också en sjätte nivå som visar på mycket god färdighet och 

som utkristalliserar elever med behov av extra utmaningar.  

Testeleven Isabel, vars läsförkunskaper i fonologi och bokstavskännedom visar på 

mycket god färdighet men gällande avkodningen når hon bara nivån för åk 1. 

Läsförståelsen visar på god utveckling när det gäller kort text (bilaga 1.) Efter 

delresultat över tid kan läraren gå vidare till en detaljerad felrapport, sist i bilagan. 

Läsning på en minut både funktionsord och nonsensord visas i en egen bild med 
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antalet ord att sikta på. Därefter följer en tabell där antalet elever på olika nivåer 

anges. De färgade fälten visar nivån för aktuell elev (bilaga 1). 

I bilaga 2 finns en färgkodad sammanställning över klassens aktuella läge i läsförmåga. 

Det är två elever som behöver utmanas med svårare texter, vilket de är grön-

markerade delarna visar. Andra elever är helt rödmarkerade och i stort behov av 

träning och för dessa elever krävs en grundlig analys av de individuella resultaten. I 

bilaga 2 finns förslag på hur olika grupper kan sättas samman för övning av olika saker.   

Det finns en övningsbank där lärare kan hämta övningar för en enskild elev eller för en 

större grupp. Där finns material som även kan skrivas ut och de är ämnade att ge 

förslag och inspiration, exempelvis till bokstavsmemory, läskort och rimdomino. Det 

finns dock inga färdiga lektioner och LegiLexi menar att de tillhandahåller inga 

universallösningar, bara enskilda övningar. Ett annat inslag på LegiLexis webbsida är 

det inspirationsbibliotek som finns att tillgå. Det är ämnat som en del i det formativa 

arbete som de syftar till att ge, där de har samlat teori och artiklar om läsinlärning. 

Figur 2 utgår ifrån den modell som är utgångspunkten i LegiLexis material och den visar 

ett önskat skeende i lärarens arbete, en ständigt pågående process. Det önskvärda 

läget innebär att läraren arbetar formativt och anpassar undervisningen efter eleven, 

samt följer utvecklingen och elevens individuella behov. Den undre delen av modellen 

belyser den del av verksamheten som innefattar lärarens arbete med att kontinuerligt 

utveckla sin egen kunskap om läsfärdigheter och läsinlärning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Arbets-processen enligt LegiLexis syfte. (www.legilexi.org) 

Testverktyget bygger på att samma test genomförs nio gånger under lågstadiet: tre 

varje läsår, vilket är av stor vikt för att kunna följa elevens utveckling över tid. Enligt 

http://www.legilexi.org/
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LegiLexi ska detta ge läraren värdefulla, kvantitativa data som kan underlätta ett 

formativt arbetssätt med framåtsyftande instruktioner till läraren 

(https://legilexi.org/screening/).  

LegiLexis tester är kvalitetssäkrat mot diagnosverktyget DLS4  och för att säkerställa 

validiteten användes DLS bas för åk 1 (Järpsten, 2004) och DLS läsförståelse för åk 2 

(Järpsten, Taube 2013). Forskare genomförde LegiLexis tester och DLS vid samma 

tillfälle och resultatet visade en hög korrelation mellan dem. Läsförståelsetesterna 

gjordes på kort och lång text. Siffrorna för åk 1 visade en korrelation på 0,67 på kort 

text och lång text 0.59. Korrelationen för åk 2, både kort och lång text var 0.71 

(https://legilexi.org/inspirationsbibliotek/legilexis-tester/testmanual/#testkvalitet).  

För att tolka olika slags lästest används ofta en normerad skala som kallas stanine-

värden och som avläses i en tabell. Namnet härstammar ifrån de engelska orden; 

standard och nine. Det är en normalfördelningskurva där femte steget utgör skalans 

medelvärde (DLS bas, 2004). Lärare är vana vid användning av stanine-värden och 

medvetna om att elever inom de första tre stegen ligger i riskzonen för att inte nå 

målen i läroplanen (SBU 2014:225) 

  

                                                 
4 Föreläsning, Sofia Norén, LegiLexi, 2019-08-03. 

https://legilexi.org/screening/
https://legilexi.org/inspirationsbibliotek/legilexis-tester/testmanual/#testkvalitet
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Studien syftar till att belysa testverktyget LegiLexi utifrån följande frågeställningar: 

• Görs analyser av resultatet?  

• Vad leder testningen till? 

• I vilken utsträckning analyseras resultaten i samarbete med specialpedagogisk 

kompetens?  
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4. Teori 

4.1 Studiens ansats 
 
I denna studie utgår vi ifrån kvantitativ och kvalitativ ansats. Den kvantitativa delen av 

studien syftar till att ge en överblick över aktiva användares kartläggningsarbete med 

LegiLexi och enkätdatan analyseras deskriptivt. Den kvalitativa delen, intervjuerna, 

behandlas med en fenomenografisk ansats då de har som syfte att utforska och 

beskriva människor och deras erfarenheter samt deras förståelse av ett fenomen 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi har för avsikt att skapa förståelse av ett 

fenomen, som är arbetet med testverktyget LegiLexi, sett med specialpedagogiska 

ögon.  

Med en fenomenografisk utgångspunkt har vårt arbete skett utefter det tillväga-

gångssätt som förespråkas av grundaren, Ference Marton (1997). Metoden som 

används utgår ifrån kvalitativa intervjuer med öppna frågor där intervjupersonen ger 

sin uppfattning av fenomenet. Efter transkribering sker den fenomenografiska 

analysen i fyra steg; att få ett helhetsintryck av intervjuerna, uppmärksamma likheter 

och skillnader, kategorisera uppfattningarna och studera den underliggande struk-

turen. Detta har skett genom en induktiv process där vi har sorterat materialet och sett 

mönster som sedan har utgjort våra kategorier. Dessa kategorier har sedan 

organiserats och ställts i relation till varandra och har bedömts i ljuset av existerande 

forskning och teorier som finns i vår studie (Patel & Davidson, 2019).  

4.2 Specialpedagogik 

Specialpedagogik är till sin natur tvärvetenskaplig, som del av pedagogik, psykologi, 

sociologi och medicin enligt Björck-Åkesson, Granlund & Simeonsson (Persson 2013). 

Författarna menar att specialpedagogik främst handlar om att skapa optimala för-

hållanden och inlärning i en skola för alla. Specialpedagogik är idag en blandning av 

individfokuserad forskning och miljöorienterad forskning (Persson, 2013). 

En ideologisk grund har specialpedagogik i Salamanca-deklarationen5 som bygger på 

FN:s mänskliga rättigheter. Den internationella överenskommelsen har grundtankar i 

jämlikhet och allas rätt till inkluderande undervisning. Men elever i behov av särskilt 

stöd ska ges ytterligare hjälp (Ahlberg, 2013). Specialpedagogisk forskning enligt 

Ahlberg (2013) är att utveckla teorier av människors lärande och delaktighet på – 

individ, grupp- skol- och samhällsnivå. Ahlberg beskriver förutsättningar och villkor för 

lärande och delaktighet med begrepp som bl.a. likvärdighet och social rättvisa. Genom 

                                                 
5 UNESCO är Förenta nationernas organisation för främjande av undervisning, vetenskap och kultur. 

1994 slöt 92 länder en överenskommelse kring inkludering och särskilt stöd, Salamanca-deklarationen.   
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kritisk analys av utbildning och undervisning kan det skapas kunskap och hand-

lingsberedskap för att organisera lärmiljöer som möjliggör lärande och delaktighet.  

I det svenska utbildningsväsendet fanns under perioden 1990–2008 ingen utbildning 

till speciallärare (Bruce, 2018). Alla elever skulle hanteras inom klassens ram och 

lärarna handledas av specialpedagog. Förstelärare har också kunnat vara stöttande i 

kollegialt lärande på skolenheterna.  

Från och med 2008 gavs återigen studier för speciallärarexamen på svenska 

universitet. I examensordningen står det: 

”För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov 

av särskilt stöd.(SFS 2011:688) 

Arbetsuppgifterna kan delas i tre grupper: utredning, undervisning och utveck-

ling. Dessa arbetsuppgifter varierar dock i storlek mellan olika arbets-platser och 

över tid. Undervisningsdelen är den största för specialläraren och utvecklings-

uppdraget är sällan preciserat, enligt Bruce (2018). Både specialläraren och 

specialpedagogen har uppdraget med utveckling på skolenheten.  

Det är specialläraren som arbetar med eleven medan specialpedagogen har mer 

övergripande och organisatoriska arbetsuppgifter. Utredningsuppdraget innebär 

att kunna ta reda på ”varför, hur och när svårigheter uppstår” (Bruce, 2018, s. 

20). Individuella utredningar av språklig sårbarhet som läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi är ett självklart uppdrag. 

Speciallärarens uppdrag innefattar också att vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare (SFS 2011:688) till elever, föräldrar, kollegor, elevhälsoteam m.m. i 

arbetet för att möta alla elevers behov (Bruce 2018). Kvalificerad innebär att be-

sitta vetenskapliga kunskaper inom inlärningsproblematik.   

4.3 Internationell forskning 

I en amerikansk studie från 2010 belystes fyra kartläggningsmaterial dels gällande vilka 

delar av läsinlärningen de berörde och hur kostnadseffektiva de var i fråga om lärares 

tid vid kartläggning och sammanställning (Mc Bride, J R, Ysseldyke, J, Milone, M & Stickney, 

E,  2010). Fem kritiska komponenter efterfrågades; fonologisk medvetenhet, fonem-

grafemkoppling, ordförråd, läsför-ståelse och läsflyt. ”STAR Early literacy” innehåller 

alla dessa och då det är digitala serverade datorn resultat direkt vid genomförandet. 

Det var således mest kostnads-effektivt när det kom till lärarens arbetsinsats i tid. 

Vid universitetet i Leiden har en grupp forskare, van den Bosch, Espin, Chung och Saab 

(2017) undersökt hur lärare tar till sig bedömningsdata. I studien framhålls att lärare 
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som använder sig av digitala verktyg och som får resultatet i grafer, har kunskaperna i 

att förstå och läsa dessa, men svårigheter i att koppla dem till praktiska instruktioner i 

undervisningen. De menar att de behöver hjälp med att länka graferna till instruktioner 

för hur de ska arbeta med de elever som datan berör.  

Forskarna anser att lärare borde få chans att utveckla denna förmåga och få dessa 

kunskaper under sin utbildning eller att det sker en nationell satsning på kompetens-

utveckling inom området. De menar att denna brist på kunskap leder till att den önsk-

värda utveckling som bedömningsdatan syftar till att ge, uteblir. För elevens del leder 

det till att de förbättringar som görs är bra, men små. Det finns utrymme för att 

utveckla undervisningen på både individ och gruppnivå (van den Bosch et al. 2017).  

4.4 LegiLexi i forskning 

Nordström, Andersson, Fälth och Gustafson belyser i sin artikel Teacher inquiry of 

using assessment and recommendations in teaching early reading (2019) hur låg-

stadielärare använder sig av bedömningsmaterial för att möta elevers individuella 

behov. Genom att förse lärare med bedömningsmaterial om hur elevens läsutveckling 

ser ut, kan eventuella behov i en elevgrupp synliggöras. Att ha metoder för att i tidig 

ålder synliggöra individuella behov, underlättar för att fler resurser och åtgärder sätts 

in och arbetssättet har en stor potential för att förbättra elevers läsutveckling.  

Forskarna menar att lärare ofta tar fasta på bedömningsmaterialet och på de 

rekommendationer som tillhandahålls och använder materialet som underlag för 

utvecklingssamtal, kollegialt arbete eller skolans kvalitetsarbete. Forskarnas intresse 

ligger i vad som händer mellan de tre testperioderna som finns i materialet LegiLexi. 

Nordström, Andersson, Fälth och Gustafson (2019) belyser att forskning om hur lärare 

använder sig av bedömningsmaterial är ett relativt nytt och outforskat område som 

kräver mer kunskap. Enligt författarna tenderar lärare att fokusera på staplar som 

exempelvis tillhandahålls av LegiLexi och svårigheten blir att omvandla dessa till 

praktiska instruktioner hur undervisningen ska ske. Lärare får bedömningsdata och ska 

ständigt översätta dessa till instruktioner för varje elev, samt ta beslut om den fort-

satta undervisningen. Forskarna menar att lärare i svensk skola är bra på att förstå 

data som presenteras via staplar och diagram men att de sedan misslyckas med att 

omarbeta data till praktiska instruktioner. Detta beror på en kunskapsbrist hos lärarna. 

I artikeln hänvisas till en avhandling av Tomas Nordström (2018) som har gjorts inom 

samma område: Measure that matters: Facilitating literacy through targeted 

instruction and assistive technology. Studien innehåller fyra olika delar och syftar till 

att utforska metoder för att förbättra elevers möjligheter att utveckla en funktionell 

läs-och skrivkunnighet. Han påvisar i studien vikten av tidiga screeningar och tidiga 

insatser. 
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En av delarna i avhandlingen, studie II, är en lärarintervention som syftar till att visa 

hur lärares arbete med bedömningsdata och rekommendationer leder till ökad 

medvetenhet om elevernas lärande. Utgångspunkten för studie II är LegiLexis material 

och han belyser hur bedömningsdatan har effekt på planering samt utförande av 

undervisningen och det avspeglas i individuella behov. Att kunna läsa och skriva är en 

demokratisk rättighet men alltför ofta har individuella behov bemötts med en vänta-

och-se-attityd. Nordström (2018) menar att problematiken kring screeningar är att de 

ger information om elevernas läsförmåga, men materialen tillhandahåller inga 

rekommendationer för planering av undervisning. För att tolka bedömningsdatan 

behövs kompetens som kan översätta materialet till individuella undervisnings-

rekommendationer och tid för att genomföra arbetet.  

Resultatet av studien presenterades i olika teman som bland annat innefattade 

kunskap om elevens lärande och hur lärarna förstod kopplingen mellan elevens 

läsutveckling och berörda lärares undervisning. Ett annat tema var förändringar i 

undervisningen och ytterligare ett blev en stärkt yrkesroll. Resultatet visade att lärare 

som deltog i studien upplevde att de hade blivit stärkta i sin yrkesroll, vilket främst 

noterades i kommunikation med föräldrar och i samarbete med kollegor (Nordström, 

2018).  

Forskare i ovanstående studier menar att det finns behov av fortsatta studier i ämnet 

som berör lärares arbete med att kunna analysera och sätta in rätt insatser. Tidigare 

forskning motiverar att ytterligare studier genomförs då mer kunskaper ger bättre 

förutsättningar för att stärka de elever som är i behov av särskilt stöd. Detta poäng-

teras inte bara av forskare, utan även av Skolverket (2019) som eftersträvar 

skyndsamma insatser vid behov.  

4.5 Övrig forskning 

Tjernberg (2013) belyser i sin avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En 

praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken vilka faktorer som är av 

betydelse när lärare omsätter teori till praktik. För att få en framgångsrik läs och skriv-

utveckling är den tidiga kartläggningen viktig och att arbetet inte utgår ifrån en vänta-

och-se-attityd. I sin forskning poängterar hon vikten av att kompetens omsätts i 

praktiken och att lärares fortbildning ska leda till pedagogiska handlingar. Hon menar 

att det pedagogiska samtalet är av stor betydelse vilket ger förutsättningar till ett 

reflekterat yrkeskunnande. 
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5. Metod  
 
Eftersom LegiLexi-materialet är nytt behövs ett belysande av hur användandet ser ut 

och därför antar vår studie en deskriptiv ansats. Detta syftar till att skapa förståelse 

och beskriva problemområdet (Karlsudd, 2018). Eftersom materialet endast har ingått i 

ett fåtal studier behövs ytterligare forskning och vi befinner oss så att säga på 

”jungfrulig mark”, (Wigblad, 1997).  

Då testmaterialet vänder sig till elever i årskurs 1-3, väljer vi att avgränsa vårt urval till 

pedagoger som är verksamma inom åk 1-3. Studien är tvådelad med ett kvantitativt 

insamlande av fakta genom en enkät som belyser arbetet med LegiLexi. Genom en 

kvantitativ utgångspunkt eftersträvas att förklara, klassificera och se samband 

(Eriksson Barrajas, Forsberg & Wengström, 2013). Den kvalitativa delen av studien ger 

ett narrativt underlag genom djupintervjuerna. Enligt Ahlberg (2013) innebär den 

narrativa ansatsen en öppenhet inför vad människor, enskilt eller i grupp, har att 

berätta om erfarenheter och upplevelser, som de vill dela med sig av. Narrativ kan 

således förklaras med berättande.  

I denna studie har vi valt att definiera begreppet analys som ett arbete där lärare inte 

enbart använder resultatet summativt, utan arbetar med det formativt. Detta kan 

innebära att läraren utgår ifrån resultaten och felrapporten för att bedöma och sätta in 

insatser på olika nivåer. Denna definition är framtagen utifrån vår egen uppfattning om 

vad analys innebär. 

I Metodpraktikan– Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2017) betonas 

att problemområdet ska kunna knytas samman i ett samhälleligt intresse och för den 

inomvetenskapliga debatten (Esaiasson et.al 2017). Det motiverar vår studie genom 

nyttan för samhället då insatser tidigt är avsevärt mer kostnadseffektivt och att läs-

förmåga är en grundsten för demokratin. Att stötta det enskilda barnets och 

barngruppens läsutveckling är kärnan i undervisningen och en del av systematiskt 

kvalitetsarbete i skolan.  

5.1 Enkäten 

Den kvantitativa delen av studien som enkäten utgjorde, genomfördes för att få en 

kartläggning av underlaget. Att använda sig av enkät som metod lämpar sig när syftet 

är att få in ett stort antal svar, vilket vi bedömde var viktig för att kunna kartlägga 

användningen (Dahmström, 2011). Enkät som metod används som ett mätinstrument 

där man mäter människors beteende, åsikter och känslor. (Trost, 2007 s.11). Vid 

användandet av enkät som metod för att få in ett underlag för en studie är huvud-

regeln är att utforma frågorna neutralt (Håkansson, 2017). Enkäten skapades digitalt 

vilket underlättade datainsamlingen.  
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Enkätens frågor (bilaga 3) utarbetades för att få en överblick av pedagogers använd-

ning av LegiLexi. Eftersom vårt arbete involverade ett samarbete med stiftelsen 

LegiLexi gjorde de vissa tillägg av enkätfrågor som skulle svara upp till deras avsikt med 

vårt samarbete, att få en utvärdering av användarnas inställning till materialet. Dessa 

frågor valde vi att inte ta med i analysen av vårt arbete, då de inte svarade upp till vårt 

syfte. 

Vi inledde med att genomföra ett provutskick av enkäten till pedagoger i vår närhet. 

Dessa valdes ut genom att vi använde oss av pedagoger i vår närhet som var an-

vändare av LegiLexi. Efter respons från dem och handledare på universitetet 

reviderades formuleringen i ett antal frågor. Vår kontaktperson på LegiLexi fick ge 

förslag på vissa förändringar och efter det utarbetades en ny enkät som innehöll 15 

frågor. 6 av frågorna innehöll en skala från 1–6 där pedagogen skulle skatta LegiLexi-

materialet. 11 frågor hade ett öppet svar där pedagogen kunde skriva sina åsikter och 

synpunkter.  

Efter att vi ansåg att enkäten svarade upp till vårt syfte, vände vi oss åter till LegiLexi. 

Enkäten distribuerades genom dem och de hjälpte till med utskicket som var 

representativt, då det vände sig till populationen aktiva användare av LegiLexi. Genom 

vårt samarbete med dem ägs resultatet av oss två studenter och LegiLexi tillsammans. 

Enkäten skickades ut till ca 6000 aktiva användare och antalet svara blev 584, vilket är 

ca 10%. Bortfallet av svar kan ha påverkats av att enkäten skickades ut i maj, vilket är 

en hektisk tid för lärare.  

Under perioden då enkäten var öppen för användarna, fick vi kontinuerlig uppföljning 

av svarsfrekvensen. Dessa kunde följas i realtid av oss och av LegiLexi. I slutet av 

svarstiden skickades en påminnelse ut vilken distribuerades av LegiLexi. När svarstiden 

var slut kunde det konstateras att 584 personer hade deltagit i enkätundersökningen. 

Deras svar fick vi att tillgå som en Excelfil och därefter skapades tabeller i Excel.  

5.2 Intervjuer 

Med enkätsvaren som grund utarbetades en intervjuguide med frågor (bilaga 4). Dessa 

frågor hade för avsikt att ge en djupare insyn av hur pedagoger använder LegiLexi och 

anpassar undervisningen, samt ett tillfälle att ställa följdfrågor och få djupare svar 

(Ahrne & Svensson, 2015). Om intervjuer genomförs med 6–8 personer ökar 

säkerheten att materialet är mer oberoende av enskilda personers uppfattningar 

(Ahrne & Svensson, 2015) och genom att göra flera intervjuer hoppades vi kunna se 

generella drag i svaren, vilket skulle kunna underlätta en analys och höja reliabiliteten 

(Dahmström, 2011). 

Vi kontaktade speciallärare och specialpedagoger vid ett antal skolor med olika 

förutsättningar och dessa satte oss i kontakt med 9 lärare som använder LegiLexi. Via 
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mail meddelades de om förutsättningar och frivillig medverkan. Intervjuerna 

genomfördes på eftermiddagstid i slutet av terminen. De tre första intervjuerna 

genomfördes med oss två intervjuare och två informanter, med motivet att inte uppta 

tid och för att visa hänsyn till deras tidspress i slutet av terminen. Då vi fått rutin 

tillsammans kunde vi genomföra var sin intervju med två informanter vardera. Vid 

intervjuerna där vi båda deltog, turades vi om att ställa frågor och leda samtalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fakta över de lärare som deltog i intervjun. 

Vid intervjustarterna var vi tydliga med att försäkra deltagarna om forskningsetiska 

överväganden (Dahmström, 2011) och att utlova anonymisering i uppsatsen. Vi 

startade med frågor om utbildning och yrkesbakgrund, samt vad den aktuella tjänsten 

bestod av. Samtalen spelades in och transkriberades för att kunna analyseras. Att 

transkribera innebär att analysfasen påbörjas redan vid renskrivandet (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

5.3 Bearbetning 

Genom att göra både enkät och intervju fick vi ett kvantitativt och ett kvalitativt 

resultat (Ahrne & Svensson, 2015). För att tolka enkätsvaren utgick vi ifrån de för oss 

mest relevanta enkätfrågorna som bäst svarade upp till syftet att belysa pedagogernas 

användning av LegiLexi. Efter att ha tagit del av enkätsvaren valde vi att jämföra detta 

materialet med de intervjusvar som berörde samma område. På så vis kunde vi få fler 

belägg för de indikationer som enkäten visade, samt öka reliabiliteten i våra slutsatser 

och därefter se eventuella mönster. Vi valde att göra analysen av enkätresultatet 

oberoende av LegiLexi för att kunna hålla en oberoende ställning i arbetet. Efter att ha 

samlat in enkätsvaren har samarbetet med LegiLexi avslutats.  
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5.4 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som togs i beaktning under arbetet var att de 

personer som deltog i studien fick information om vilket syfte som studien hade. De 

fick även information om att de har rätt att avstå ifrån medverkan, vilket Håkansson 

(2017) påpekar är en viktig aspekt för att motivera till deltagande. Enkäten genom-

fördes anonymt och vi valde att avidentifiera djupintervjuerna och använda bokstäver 

istället för namn. Detta gjordes för att kunna försäkra informanterna om att deras 

identitet inte skulle kunna röjas och för att få en ärlig upplevelse av kartläggnings-

arbetet (Fangen & Sellerberg, 2013). 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen har genomförts på ett sånt sätt att 

onödiga felregistreringar undviks. Reliabiliteten kan kontrolleras genom att samma 

test genomförs flera gånger. För vår del kontrollerade vi reliabiliteten genom att göra 

ett provutskick på enkäten. När det gällde intervjuerna kunde reliabiliteten säkerställes 

genom god planering och att de genomfördes på ett noggrant sätt med ett manus med 

frågor (Fangen & Sellerberg, 2013). 

Validitet handlar om i vilken grad man mäter det som avses mätas. För att säkerställa 

validiteten använde vi oss av triangulering som innebär att flera metoder används. 

Triangulering är en kombinationsstrategi med olika typer av data (Hjelm & Lindgren, 

2014) och då en forskare använder sig av flera metoder för att undersöka ett fenomen 

styrks resultaten (Eriksson Barajas et.al. 2013). Detta medför att validiteten ökar då 

problemet belyses ur flera synvinklar (Ahrne & Svensson, 2015).  

Då vi tittar på LegiLexi-användningen från olika perspektiv och samlar in data på olika 

sätt kan vi säga att vi använder ”the constant comparative technique”(Hjelm et.al. 

2014). Vi jämför med tidigare forskning samt med resultaten av både kvantitativ och 

kvalitativ insamling.  

5.6 Metoddiskussion 

Vi genomförde de första intervjuerna tillsammans, men de två sista genomfördes av 

endast en intervjuare. Detta kan innebära en risk, att en person missar information. 

Genom att transkribera alla intervjuer blev vi insatta i samtliga, även de som endast 

genomfördes av en intervjuperson. Då enkäten genomfördes genom ett samarbete 

med LegiLexi medförde det viss risk att inte vara opartiska. Vi ansåg dock att enkäten 

fyllde ett syfte att kartlägga problemområdet. De frågeställningar som lades till av 

LegiLexi valde vi att bortse ifrån. 
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Vårt samarbete med LegiLexi syftade till att få en grund för fortsatt intervjuarbete och 

ett brett underlag. Genom samarbetet fick vi möjlighet att göra ett utskick till aktiva 

LegiLexi-användare, vilket vi anser inte hade varit möjligt på annat sätt. Den låga 

svarsfrekvensen (10%) gör att vi inte kan dra generella slutsatser. Antalet gör dock att 

det går att urskilja en tendens.  
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6. Resultat 

6.1 Användarnas inställning 

584 lärare har besvarat enkäten och 9 lärare har deltagit i intervjuerna. Både enkät och 

intervjusvar presenteras i följande resultat. 

Den första frågan i enkäten visar den allmänna åsikten om LegiLexi i en skala på 1–6, 

där 1 är lägst skattning och 6 är högst. Det är en mycket positiv inställning till test-

materialet. Cirka 85% ger LegiLexi de två högsta värdena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Allmän inställning till materialet. 

Enligt lärarna är stora fördelarna med programmet att det är ett bra verktyg för att 

identifiera elever som ligger i farozonen att inte nå målen i svenska. Lärarna menar att 

eleverna upplever att det är ett roligt test att genomföra eftersom det sker digitalt. 

Flera av intervjupersonerna påpekar att det, med fördel, kan genomföras under en 

halvklasslektion. 

Återkommande ord i både enkätkommentarer och intervjuer är lättanvänt, lättill-

gängligt och lättförståeligt. En annan stor fördel är tidsvinsten som läraren får. På kort 

tid ges en tydlig dokumentation av läsningen på detaljerad individnivå samt en översikt 

över klassens läsförmåga. Rättningsmomentet försvinner tack vare det digitala 

verktyget och dessutom ges mycket resultat i form av diagram som ger en tydlig 

överblick över dagsläget. Då fler testningar gjorts syns framstegen tydligt. I intervju 5 

framhåller lärare J: 

”Jag tycker att det är bra att man får det färdigt, med resultaten, så att man 

slipper den här rättningsdelen själv. Och jag tycker ändå att det tar in många 
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delar i det. Att man får det tydligt, uppdelat i tabellen man får sen.”…”och även 

att man kan klicka på tips hur man jobbar vidare.” 

Användarnas negativa åsikter betonar främst vissa ordval i ordförståelsedelen, som 

ordet farstukvist. Det är flera av lärarna som återkommer till vissa teknikbekymmer, 

exempelvis att svaren inte sparats så att eleven får göra om samma sak. Att tolka 

bilderna kan också ställa till problem. Ett dilemma som understryks i intervjuerna är då 

eleverna fastnar i ett dataspelsagerande och bara klickar vidare utan att tänka efter. En 

farhåga är också att eleverna kan memorera svaren då det är exakt samma uppgifter 

som görs tre gånger per läsår och totalt 9 gånger. Detta förklaras dock av LegiLexi-

materialet, som väsentligt för det vetenskapliga i att jämföra exakt samma innehåll 

över tid. 

Ett önskemål som framkommer är att duktiga elever inte ska behöva göra om det 

första fonologiska delarna då de redan är läsare. De elever som är läskunniga och 

klarar alla delar tidigt skulle behöva få möta nya texter och nya ord. Det finns också 

elever som har behov av att sitta enskilt tillsammans med en lärare under testningen, 

som kan stötta och lägga in pauser. Då blir det mer resurskrävande, framför allt om det 

finns flera elever med dessa behov. 

I intervjumaterialet framkommer att då kravnivåerna med avsikt satts högt kan det 

medföra att läraren tar resultatet som en värdemätare på dennes undervisning, ett 

misslyckande, då eleverna inte nått upp till kravnivån. De höga kravnivåerna gör också 

att det är svårt att jämföra resultat från andra tester som standardiserats på annat sätt 

med normalfördelningskurvan och staninevärden som måttstock (lärare G).  

Lärare på skolor med svenska som andraspråkselever, upplever att testet inte är an-

passat för de eleverna. Trots att dessa elever kan vara fonologiskt medvetna kan de 

falla på att förståelsen inte räcker till.  

Vid intervju 3 nämner lärare E analysen och anser att det faktum att materialet är 

gratis påverkar inställningen. Läraren menar att arbetet med testningen löper på och 

analysen väger inte så tungt. Lärarens inställning är att ett material som är obliga-

toriskt och kostar, tas på större allvar. Flera pedagoger anser tvärtemot att lättill-

gängligheten är bra för likvärdigheten då den lokala skolans ekonomi inte påverkar 

tillgången till testmaterialet. 

6.2 Antal testningar läsåret 18/19 

I instruktionerna till LegiLexi uppmanas användarna att genomföra tre testningar per 

läsår. Enkäten visar att cirka hälften av 584 svaranden, genomfört alla tre omgångarna. 

27% har gjort det två gånger och 14% en gång.  
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Figur 5. Antalet testningar under läsåret 18/19. 

Av intervjuerna framgår att bilden är densamma för de lärare som intervjuades. Alla 

har inte gjort alla tre testningarna höst, vinter och vår. Detta läsår testades hälften av 

eleverna hos svaranden, fullt ut, se figur 6. Vid flera intervjuer framkommer att lärarna 

inte följer alla LegiLexis rekommendationer utan väljer att använda eller utelämna 

delar efter eget tyckande. Lärare G motiverar det med att verktyget är nytt och läraren 

genomför det för första gången. Lärare D i intervju 2 uttrycker att: 

”…de här som är duktiga behöver inte göra det tre gånger. Men det är ju sånt 

man lär sig när man gjort det flera gånger”. 

6.3 Att analysera LegiLexi 

Av enkätsvaren framgår att 247 av de 584 lärarna sitter ensamma och gör analysen. 

Många som gör analysen själv har dock specialpedagogisk kompetens. Sammantaget är 

det vanligast att analysen genomförs tillsammans med någon, vilket 288 svar visar. Det 

är väldigt få som har någon annan personal som analyserar materialet (se figur 5). 

Intervjusvaren visar en osäkerhet om vad analysarbete innebär. Osäkerheten syns t.ex. 

i intervju nummer 5, när vi ställer frågan om det görs en analys av testresultatet. 

Informant J svarar: 

”Det beror på hur man tänker […] Då har vi ju suttit med specialpedagogen och… 

så här ska vi jobba med detta gänget och så här ska vi jobba med det. Så det är 

väl en analys? Det blir det ju!” 
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Figur 6. Vilka deltar i analysarbetet. 

 

Informant A i intervju 1 menar att resultatet kan vara svårtolkat:  

”Det är ju vissa saker som jag har svårt att förstå. Det är ju de här kurvorna. 

Ibland har det inte stämt med resultatet. Där tycker jag ibland att det ser 

konstigt ut… ibland är det svårt att förstå.” 

I samma intervju menar informanten att: 

”Man testar och testar, och ibland leder det inte till så mycket mer. Det 

hänger på mig, hur jag jobbar vidare.”  

På frågan om det görs en analys av testresultatet svarar informant B: 

”Så kan man ju se att det är rätt på de första frågorna och sen dippar det. 

Jättemycket. Då är det ju kanske mest koncentrationen det har fallit på. Så 

den sortens analys gör man ju, när nånting ser avvikande ut. Den analysen gör 

man ju. […] Vi har ju inte gått in på varje barn och tittat på, vad det är de gör 

fel på.” 

6.4 Insatser 

Vi ställde frågan: I vilken utsträckning är testningen ett stöd för undervisningen? På en 

sexgradig skala svarade 68 % med skattning 5 och 6, att testresultaten var ett stöd för 

planering av vidare lektioner.  
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Figur 7.  Testningens inverkan på undervisningen. 

 

Exempelvis ger klassresultatet en hänvisning om områden som behöver behandlas i 

helklass. Resultatet på elevnivå kan resultera i stöd och extra anpassningar då det ger 

en detaljerad inblick i hur långt eleven kommit i sin läsutveckling. LegiLexi ger förslag 

på fokusområde för den enskilde eleven. Resultatet ger också ett underlag för att ge 

ökade utmaningar för högpresterande.  

Lärarna uttrycker att elevprofilerna ger en bekräftelse på lärarens uppfattning om 

elevens läsförmåga och det är ett stöd för hur vidare lästräning ska ske.   

”…för elever som man väljer att visa det för, är det väldigt motiverande att se 

sin egen utveckling. För föräldrar också.” (Lärare F, intervju 3). 

Likaväl kan ett testresultat visa att det behövs intensivträning varje dag men läraren 

anser att det är svårt att leva upp till. Det leder till stress och dåligt samvete, då man 

ser behoven men inte har resurser att åtgärda. Lärare A menar:  

”Jag har ingen som kommer in och jobbar. Det vore ju drömmen då, att det 

fanns folk som kunde jobba med de här eleverna! Men sen då? Testa av dem 

och vad händer sen? Det känner jag mig kritisk till att vi inte får de resurserna 

till de eleverna som faller.” 

Enkätsvaren visar att lärarna till största del anser att testningen är ett stöd för under-

visningen. Genom intervjuerna framgår det dock att stödet främst rör insatser på 

gruppnivå. De individuella intensivsatsningarna sker i mindre utsträckning och i mån av 

resurs och speciallärarkompetens på de olika skolorna.  
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6.5. Ytterligare utbildning 

Vi ställde frågan i både enkäter och intervjuer om lärarna ansåg sig behöva mer 

utbildning för att använda materialets alla delar. Figuren nedan visar hur lärarna 

skattar sitt behov av ytterligare utbildning i användningen av programmet. Resultatet 

är mer utbrett på alla 6 parametrar jämfört med övriga frågor. Svarsalternativ 1 

innebär inte alls, medan 6 innebär i mycket hög grad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. I vilken grad önskas ytterligare utbildning i LegiLexi 

Figur 7 visar att ca 250 personer har uppskattat behovet till 1 eller 2, alltså lite behov 

eller inget behov av ytterligare studier i materialet. Medan den andra hälften kan 

tänka sig viss utbildning. De kommentarer som belyser vidare utbildning handlar till 

stor del om hur resultaten ska analyseras.  

”Inom varje deltest kan jag uppleva att jag i analysen skulle vilja ha mer 

verktyg för att kunna vara en bättre detektiv i vad eleven har svårigheter med. 

Detta för att ännu bättre kunna ge eleven förutsättningar att utvecklas.” 

Den föreläsning användarna inledningsvis har fått har handlat om LegiLexis bakgrund 

och det praktiska genomförandet av testerna. Utav kommentarer i enkäten framgår 

dock ett önskemål om utbildning av analys och insatser. 

”Framför allt för att få ännu större utväxling av analysen gällande de fortsatta 

arbetsuppgifterna som eleverna behöver göra för att utvecklas på bästa sätt. 

Vilka övningar? Hur mycket? Vad ska vi lägga störst vikt vid?” 

”Inte för att använda men för att än bättre tolka och analysera hur jobbar jag 

vidare utifrån resultaten. 
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“Utbildning behövs för att sätta in rätt insatser utifrån resultat.” 

”Vill gärna lära mig än mer kring hur vi kan analysera och dra lärdom för att 

utveckla vår undervisning.” 

Kommentarerna visar på en önskan om att kunna utveckla undervisningen och att få 

mer kunskap för att kunna tolka resultatet ytterligare och veta vad som är rätt insatser. 

6.6 Att dela och delge resultatet 

Vi ansåg det relevant att ställa fördjupande frågor angående hur resultatet används på 

olika nivåer. På individnivå används resultatet för att motivera elever och delge 

föräldrar vid utvecklingssamtal. Informant B berättar:  

”Sommarlovstappet blev ju väldigt tydligt, när vi gjorde första testet efter 

sommarn! Det är ganska bra…jag visade någon förälder…det är ju väldigt 

tydligt.” 

Informant D berättar om en annan situation: 

”För att föräldrarna var av den åsikten att det inte var några problem 

överhuvudtaget…och den andre klassläraren hade försökt påvisa att det 

faktiskt var det. Då gjorde vi det (LegiLexi-testet) och det visade sig att det var 

stora behov av stöd. Så då kunde vi visa det här lite snabbt så, vid 

utvecklingssamtal som ett samtalsstöd eller påvisa att nu har vi gjort det här 

också. Som ett redskap helt enkelt.” 

Lärarna visar exempel på samverkan inom arbetslag, samråd med speciallärare och 

användning av resultatet vid överlämningar. Det syns även en önskan om att diskutera 

resultatet med en specialpedagogisk kompetens men den finns inte alltid på skolan.  

Informant D menar i intervju 2, att rektorn får ta del av det, men det sker ingen 

diskussion om resultatet. I intervju 1 menar lärare A att: 

”Men det är ju ingen som vill se, eller har tid att se det! Utan det hänger på 

oss att vi har det som underlag. Det kan ju bli till specialpedagog för de barn 

som vi behöver söka resurser för. Men det är ju ingen som är intresserad av 

att se klassens resultat så.” 

Informant G i intervju 4, menar att om materialet vore obligatoriskt skulle det kunna 

ingå i skolans kvalitetsarbete. På så vis skulle det kunna fungera som en uppföljning 

över tid och rektor skulle kunna delge förvaltningen. Genom att förvaltningen delges 

skolans SKA-arbete skulle resultatet nå förvaltningen och ge en övergripande bild. 
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6.7 Sammanfattande analys 

Speciallärarens roll blir mycket betydelsefull då dennes kunskap innefattar djupare 

kunskap om elevers läsinlärning samt vilka insatser som ger eleven bäst stöd. Genom 

specialläraren finns fördjupad kompetens vid analysarbetet vilket ger större möjlighet 

till att rätt insatser sätts in i tidiga skolår. Vår bedömning är att materialet är en god 

grund när det kommer till att upptäcka elever som är i behov av anpassningar och 

särskilt stöd. Vikten av specialpedagogiskt stöd är väsentligt då materialet är stort och 

webbsidans innehåll omfattande. För att få en överblick behövs en person med spets-

kompetens som har förkunskaper och kan sätta sig in i materialets alla delar. Det skulle 

ge bättre förutsättningar för att stöd, som eleverna har rätt till, tillhandahålls.  

 
Genom intervjuerna som gjordes i vårt arbete framkom att lärare hade tendens att 

tolka testresultatet som en indikation på sin egen prestation på arbetet med läsningen 

i klassen. Ytterligare en aspekt som framkom, var att intervjupersonerna ansåg att man 

fastnade i ”lärares ständiga dilemma” som en person uttryckte sig: att man som lärare 

kartlägger, ser vilka åtgärder som borde göras men inte har resurser att genomföra 

anpassningar och särskilt stöd. Även ur den aspekten blir speciallärarens roll betydelse-

full då planering av stödinsatser ska ske tillsammans med specialpedagogisk 

kompetens.  

Vikten av att ge rätt stöd i rätt tid ligger i linje med vad Skolverket (2019) fokuserar i 

sin Läsa-Skriva-Räkna-garanti. I garantin omnämns betydelsen av special-pedagogisk 

kompetens, då en indikation på att en elev är i behov av särskilt stöd ska följas upp av 

läraren i samråd med specialpedagogisk kompetens. Skollagen (2019) poängterar att 

om det framkommer att en elev befaras att inte nå målen i årskurs 1 och 3 så ska det 

ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Detta ger 

ytterligare tyngd åt speciallärarens roll i arbetet och behov av mer specialpedagogisk 

kompetens ut i verksamheten. Enligt forskningen behövs täta avstämningar för att 

minimera risken att elever inte uppnår målen och LegiLexi förespråkar tre 

avstämningar per år. Vårt resultat visar att ca 50 % genomför alla tre testningar.  

Av vårt resultat framgår att övervägande del av användarna anser sig inte vara i behov 

av utbildning för att använda LegiLexis alla delar. I svaren framgår dock att den 

kompetensutveckling som som ändå efterfrågas berör hur analysarbetet genomförs 

och att det även finns en osäkerhet i vad analysarbetet innefattar. Studien visar i figur 

6 att det mest frekventa svarsalternativet är att analys genomförs enskilt, men att 

personen har specialpedagogisk kompetens. 
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7. Diskussion 

I denna studie har vi haft för avsikt att belysa arbetet med testverktyget LegiLexi som 

på kort tid spridits över Sveriges skolor och lärarkår. De tendenser som vi har sett i 

resultatet diskuteras nedan och då vi använder oss av begreppet lärare avser vi de 

lärare som har deltagit i studien.  

7.1 Användarnas inställning 

Vid en summering av resultatsvaren framkommer en klart positiv inställning till 

LegiLexi. Övervägande del av de aktiva användarna anser att elevresultaten är 

lättanvänt och lättöverskådligt. Vi kan se att uppfattningen är att testresultatet ger en 

bra bild över en grupps läsutveckling och det kan bidra till bra förutsättningar för att 

tidigt kunna upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd och riktade insatser. Att 

LegiLexi tillhandahåller ett resultat på elevens utveckling som är lättöverskådligt och 

redan sammanställt gör att det är arbetsbesparande, vilket uppskattas av användarna. 

Innehållet i testet överensstämmer också med de det som efterfrågades av Mc Bride 

(et al). nämligen kartläggning av fonologisk medvetenhet, fonem-grafemkoppling, 

ordförråd, läsförståelse och läsflyt. Ytterligare en positiv aspekt är att materialet är 

avgiftsfritt och ger förutsättning för likvärdighet över landets skolor, då en 

rektorsenhets ekonomi inte kan utgöra ett hinder för användning. 

 

Finns det då inga negativa aspekter? Det som framkom av materialet är vissa ordval i 

ordförståelsedelen. På de skolor som har stort antal SVA-elever kommenteras att 

testmaterialet blir alltför komplicerat på grund av bristande ordförståelse och där 

behövs en medvetenhet om detta. Kravnivåerna är avsiktligt högt satta vilket gör det 

svårt att jämföra med stanine-värden på andra test och detta måste man också vara 

medveten om. Många anger också “strul med tekniken” vilket har inneburit att 

eleverna fått göra om samma deltest flera gånger. Det är också en skillnad att använda 

PC istället för iPad, där det är lite svårare att skrolla i de längre läsförståelse-texterna. 

Av intervjupersonernas kommenterar framgår också att elever har tendens att fastna i 

ett dataspelsagerande och klickar på måfå.   

7.2 Antal testningar läsåret 18/19. 

Av resultatet framgår att av de som svarade på enkäten, genomförde ca 50% av lärar-

na alla tre testerna under läsåret 18/19. Antalet som genomför alla testerna tror vi 

kommer att öka under de närmaste åren, eftersom materialet är nytt och på väg att 

etablera sig hos lärarna. Hos erfarna pedagoger fann vi dock åsikten att man kan välja 

bort delar av testningen för exempelvis högpresterande elever. Vi anser att genom att 
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lärare inte genomför alla tre testningar ökar risken för att felbedömningar görs och att 

rätt insatser uteblir.  

Då arbetsinsatsen är liten och inte ökar väsentligt vid fler testningar bör alla tre 

omgångar genomföras för att kunna lyfta alla elever precis där de befinner sig i sin läs-

utveckling. I den amerikanska forskningen (Mc Bride, 2010) lyftes det faktum att dator-

baserade test är mest kostnadseffektiva, vilket LegiLexi också är. För att underlätta för 

klassläraren och för att använda kompetens på rätt sätt, bör specialläraren vara insatt i 

materialet och delta i analyssamtal. Därigenom får specialläraren använda sin 

kompetens till de områden som enligt Bruce (2018) är utskrivet i uppdraget: att 

utreda, undervisa och utveckla. 

7.3 Att analysera LegiLexi 

En av våra frågeställningar gällde i vilken utsträckning resultaten analyseras i sam-

arbete med specialpedagogisk kompetens. Resultatet visar att över 50 % har special-

pedagogisk kompetens eller får hjälp med analysen av speciallärare eller 

specialpedagog. 24% gör analysen tillsammans med en kollega och 14% genomför 

analysen själv. Vårt resultat visar att det finns en osäkerhet i vad analysarbetet innebär 

och i LegiLexis material finns begränsad information om vad analysarbetet innefattar. I 

både enkäter och intervjuer framgår uppfattningen att analysen syftar på de staplar 

och samman-ställningar som pedagogen har tillgång till efter en testning.  

Den osäkerhet som finns beträffande analysen, anser vi leder till att lärare “nöjer sig” 

med att få resultatet i staplar och sammanställningar. Vi anser att osäkerheten grundar 

sig i okunskap om att analysen bör ske och vad den innebär. För att tolka 

bedömningsdatan behövs kompetens i hur testresultatet översätts till insatser i 

undervisningspraktiken. Kunskapsbristen hos lärarna kan härledas till en bristande 

implementering av materialets delar och ett webbmaterial som är stort och svårt att 

överskåda. Att genomföra testerna är enkelt och därav kan lärare luras i att arbetet 

därmed är gjort. Det innebär att en djupare analys uteblir vilket medför att en mer 

anpassad undervisning som bygger på elevernas faktiska behov, blir alltför liten.  

Vår åsikt är att med en större genomgång av materialet ges kunskap om hur ett 

analysarbete kan vara uppbyggt. Det ger bättre förutsättningar för att ett testresultat 

skulle avspeglas i lärarens arbetssätt. Implementeringens betydelse tas upp av 

Nordström et al. (2019) som menar att en testning ger medvetna lärare men de måste 

analysera för att kunna göra förändringar i undervisningen och anpassa efter indi-

viduella behov. Även Tjernberg (2013) belyser vikten av att kunna omsätta teori till 

praktik för att få ett reflekterat yrkeskunnande.  
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7.4 Insatser 

Det krävs en djupare analys av de staplar och det resultat som läraren får, annars 

riskerar det att leda till att effekten inte blir lika stor som den har förutsättningar att 

bli. Det material som tillhandahålls av LegiLexi efter en testning är bland annat 

individuella rekommendationer. Det ges förslag på övningar som kan öva elevens 

svårigheter, men som lärare får du själv botanisera bland sidorna på LegiLexis 

webbplats för att hitta övningarna. LegiLexi framhåller att det inte ska ges några 

färdiga lektioner, utan enbart övningar som ska ge inspiration. Konsekvenserna av att 

materialet på webben är stort, är att risken ökar för att lärare väljer bort övningar eller 

fördjupning, då man upplever att man inte hinner.  

Forskare (van den Bosch et al. 2017) belyser att lärare tenderar att stanna vid ett 

ständigt testande men att insatserna uteblir. Vi kan se att användandet tenderar att 

ske summativt, då lärare använder sig av resultatet för att få en bekräftelse på att 

undervisningen fungerar och att använda det som en konkret information av elevens 

läsförmåga. Att använda LegiLexi summativt, anser vi, leder till att stora delar av de 

önskvärda effekterna uteblir och i slutändan blir det eleven som förlorar på detta.  

Ett formativt arbetssätt med test och djupare analys av resultatet behövs, vilket i sin 

tur leder till insatser som är skräddarsydda fullt ut. Av intervjuerna framgår att lärare 

tenderar att missa felrapporten och är därigenom ovetande om elevens kunskper på 

detaljnivå. Med bristande analys uteblir stödinsatserna och de sker främst på grupp-

nivå och uteblir på individnivå. Lärare A är tydlig med en önskan om ytterligare resurs-

er för att genomföra specialundervisning. Läraren menar att det tenderar att sluta med 

ett ständigt testande, utan efterarbete. 

Gällande efterarbetet blir speciallärarens roll betydelsefull men eftersom utbildningen 

var nerlagd under flertalet år, är bristen på speciallärare stor. Med dennes kompetens 

kan insatserna öka både på individnivå och gruppnivå, genom specialundervisning och 

handledning. Genom att ge speciallärare utrymme i sin tjänst att sätta sig in i LegiLexis 

hela material, anser vi att kvaliteten på insatserna skulle kunna stärkas. Att sätta in 

adekvata insatser så tidigt som möjligt ligger i linje med både LegiLexi och läsa-skriva-

räknagarantin, som betonar rätt insats i rätt tid. En kompetent speciallärare ger bra 

förutsättningar för att säkerställa att elever får de särskilda stödinsatser som de är i 

behov av. 

7.5 Ytterligare utbildning 

Vår studie undersökte om lärarna ansåg att de var i behov av mer utbildning för att 

kunna använda materialets alla delar. Den kunskap som lärarna ansåg sig ha fått var 

främst angående LegiLexis bakgrund och användandet. Det framkom att den vidare-
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utbildning som efterfrågades gällde hur resultaten ska tolkas, hur analysen ska 

genomföras och hur det ska leda till rätt insatser.  

Den process som LegiLexi har som utgångspunkt (figur 2) är uppdelad i tre lika 

betydelsefulla delar som beskriver hur arbetet med läsningen bör ske. Processen 

inkluderar det formativa arbetssättet som följer elevens utveckling och utformar 

undervisningen utefter dennes behov. En del av arbetsprocessen innefattar att 

kontinuerligt utveckla sin egen kunskap genom kompetensutveckling, vilken erbjuds 

om läraren klickar sig vidare i materialet efter den individuella rekommendationen. 

Länken till fördjupande artiklar och till den kompetensutveckling som bör ske, 

innefattas i en hänvisning bestående av en mening. Om läraren följer länken finns en 

stor teoretisk bakgrund inom läsinlärning. Då lärarna i vår studie upplever att de inte är 

i behov av ytterligare kunskap, är risken påtaglig att detta uteblir och därigenom blir 

tredjedelen med kompetensutveckling alltför liten. Den utgör därigenom inte en 

tredjedel av arbetet utan är betydligt mindre.  

Denna studie visar att av 584 lärare anser sig ca 250 inte behöva mer kunskap i 

materialet, då de har svarat 1 och 2 på en sexgradig skala. Det som efterfrågas gäller 

dock fördjupade kunskaper i analysarbetet. Det skulle kunna vara en grund för 

kompetensutvecklingen, antingen genom LegiLexi eller lokalt på rektorsenheterna. 

Genom vår studie har vi fått en inblick i att arbetet med materialet LegiLexi sker 

summativt i den bemärkelse att det tenderar att summera elevens prestationer. 

Genom att ge lärare ytterligare kunskaper i hur resultatet ska analyseras kan ett mer 

formativt arbete ske. I enighet med Nordströms et al. forskning (2019), menar vi att 

lärare inte har kompetens eller tid att avläsa resultatet fullt ut och att omsätta dessa 

till praktiska undervisningsinstruktioner. Även van den Bosch et al. (2017) menar att 

lärares brister i att kunna omsätta bedömningsdata är avgörande när det kommer till 

att sätta in rätt resurser i rätt tid. Lärarna i vår studie menar att med dagens förut-

sättningar fastnar lärare i ett ständigt kartläggande och specialpedagogisk kompetens 

efterfrågas. Denna kompetens blir betydelsefull för korrekta, individuella insatser, 

vilket Skolverket eftersträvar i den nya skrivningen om Läsa-, Skriva- Räkna-garantin i 

skollagen (SFS 2018:1098). 

7.6 Att dela och delge resultatet 

Av enkätsvaren framgår att 288 av 584 lärare delar resultatet med en kollega och 

tillsammans görs analysen. Vår studie bekräftar lärares osäkerhet i vad analysarbetet 

är och hur det genomförs. Beträffande insatser efter en testning menar lärarna att 

resultatet kan leda till att insatser sätts in, exempelvis intensivträning, extra anpass-

ningar och utmaningar till högpresterande elever.  
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I intervjuerna ställdes djupare frågor om vem som lärarna delgav resultatet, och svaren 

rörde främst elev, föräldrar, arbetslag och specialpedagogisk kompetens. Materialet 

används för att motivera elever och påvisa vilken inlärning som behövs. Då lärare gör 

flera mätningar finns en grafik över elevens utveckling, vilket kan vara till fördel att visa 

i samtal med elever, föräldrar, kollegor eller rektor. Exempel på tillfällen är vid utveck-

lingssamtal och i samråd med kollegor vid övergångar. Att delge ledningen förekom, 

men inte i strukturerad form t.ex. diskussion om resursfördelning. Lärare D ansåg inte 

att skolledningen hade någon vilja att se resultatet.  

Informant G föreslog att LegiLexis testningar kunde ingå i systematiska kvalitetsarbetet 

och fungera som en uppföljning, till och med upp på förvaltningsnivå. Skolverket 

(2015) poängterar det formativa arbetssättet innebär ett långsiktigt fokus där lärandet 

sker systematiskt och ansvaret ligger hos huvudmannen. Vi anser att det kan finnas 

skäl för kommunerna att använda LegiLexi som en del i det systematiska kvalitets-

arbetet eftersom det är ett vetenskapligt framtaget verktyg. Rätt använt ger LegiLexi 

en överblick över en grupps läsförmåga, men materialet ger även teoretisk grund samt 

praktiska övningar. Genom att speciallärarna blir fler och pedagogisk personal blir mer 

insatta i materialet LegiLexi, kan det utgöra en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  

7.7 Slutsatser 

Läsförmågan hos elever i Sverige har haft en negativ utveckling under flera år. I likhet 

med LegiLexi har andra aktörer kommit att agera och flera av dem har bidragit med 

kreativa idéer. Mc Donalds var tidigt ute med att ta ansvar för ungas läsning och gav 

barnböcker istället för plastleksaker i Happy Meal-boxarna. En win-win situation för 

litteratur och natur. Ytterligare ett exempel på samhällsengagemang är det femåriga 

projektet En läsande klass (Damber & Nilsson, 2014)  där författare tillsammans med 

organisationer deltog i att arbeta läsfrämjande. Det var dock inte vetenskapligt 

framtaget, vilket LegiLexi är. När stora intressenter går in och agerar i pedagogiska 

frågor behövs en debatt om vem som bär ansvaret för exempelvis kvalitet, kompetens-

utveckling och utbildning i materialet. Som SOU-rapporten (2018:57) underströk är det 

ett gemensamt ansvar för hela samhället att på olika sätt bidra till lässtimulerande 

aktiviteter. LegiLexi togs fram på initiativ av privata aktörer och på några år har 

materialet spridit sig över hela Sverige, därav vårt intresse. 

Syftet med vår studie är att belysa testverktyget LegiLexi utifrån frågeställningar som 

berör hur efterarbete och analysarbetet ser ut efter en testning, vad testningen leder 

till och att se i vilken utsträckning lärare har tillgång till specialpedagogisk kompetens 

vid analysarbetet.  

 

Av vår studie framgår att användarna anser att det praktiska användandet är lätt och 

resultaten serveras utan större ansträngning. LegiLexi tillhandahåller tester, kompe-
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tensutveckling och rekommendationer. Materialet finns att tillgå via webben, men det 

förutsätter att du är medveten om vad som finns där. Kunskapen om hur man 

botaniserar på LegiLexis hemsida skulle kunna förmedlas via föreläsning eller handbok 

för att med fördel senare förläggas till kollegialt lärande på arbetsplatsen. Genom att 

önskad kompetensutveckling blir alltför liten leder det till att LegiLexis arbetsmodell 

som eftersträvas, blir oproportionerlig. Enligt LegiLexi eftersträvas att en tredjedel av 

arbetet ska utgöras av kompetensutveckling, men vår uppfattning är att den delen är 

väsentligt mindre. Detta kan i förlängningen leda till att kompetensutvecklingen inte 

leder till pedagogiska handlingar och ett reflekterat yrkeskunnande. Därför anser vi att 

det finns en risk för att materialet inte används optimalt, då det är lätt att genomföra 

och administrera och risken är att arbetet sedan stannar vid en snabb översikt av 

resultatstaplarna. Materialet erbjuder dock väsentligt mer för den som är insatt eller 

har tid att läsa in sig på det. Insatserna som följer av testningarna är avgörande om vi 

ska kunna leverera fungerande läsare och med LegiLexi finns förutsättningar för att ha 

underlag för tidiga insatser. Vi anser att det är betydelsefullt att utveckla en 

reflekterande verksamhet där resultat omsätts till undervisning. Forskningen som 

ligger till grund för vår studie visar att kollegiala samtal och kompetens blir viktiga 

faktorer för att binda samman teori och praktik. 

 

För att få en riktad, individuellt anpassad undervisning behövs en djupare analys av de 

data som presenterar elevernas resultat. Genom vår studie har vi fått insyn i att lärare 

har en bristande kunskap i vad analysarbetet innefattar och att det krävs kunskaper för 

att analysera bedömningsdata. Den utbildning som efterfrågas av studiens lärare, 

berör kunskaper i att kunna tolka och analysera resultaten. Genom att utveckla dessa 

kunskaper skulle lärare ges bästa möjliga förutsättningar att agera utifrån elevernas 

behov.  

Specialläraren, alternativt en lärare med specialpedagogisk kompetens, bör vara insatt 

i hela materialet på webbplatsen samt inläst på boken Lära barn att läsa. Det utgör en 

förutsättning för att kunna göra korrekta analyser av siffror och grafer. Med rätt analys 

ges än bättre förutsättningar till rätt insats.  
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 

Enkätfrågor  
  

1. Vilken är din uppfattning om LegiLexi?  
2. Vilka delar av LegiLexis material har du använt dig av?  
3. Har du på något sätt använt LegiLexis testverktyg?  
4. Hur ofta brukar du testa dina elever med LegiLexis tester?  
5. Hur fungerar testningen av eleverna?  
6. I vilken utsträckning gör du analyser av testresultatet?  
7. Vilka delar av analysen i verktyget använder du?  
8. Hur genomförs analysen av testerna?  
9. I vilken utsträckning är testningen (inklusive analysen) ett stöd för 
undervisningen?  
10. Tycker du att LegiLexi kan ersätta andra kartläggningsmaterial som exempelvis 
Läsettan, Fonolek, Vilken bild är rätt mm?  
11. Upplever du det som positiva att få en påminnelse inför varje ny testomgång?    
12. I vilken utsträckning anser du att du behöver mer utbildning för att använda 
LegiLexis alla delar?  
13. Hur lång yrkeserfarenhet inom läraryrket har du?  
14. Vilken är din högsta avslutade utbildning?  
15. Skulle du rekommendera LegiLexi för en kollega?  
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Bilaga 4. 
 
Intervjuguide        
                                                                                  
Information om:  

• Syfte  
• Samtycke  
• Konfidentialitet  
• Berätta om inspelningen  
• ”Har du några frågor innan vi börjar?”  
  

Intervjupersonens bakgrundsfakta:  
Utbildning:  
Antal år i yrket:  
I vilken klass har du undervisat i år?  
Hur länge har hen använt LegiLexi?  
Hur fick du vetskap om LegiLexi?  
  

Frågor:  
1. Berätta om hur testningen går till.      
Följdfråga: används datorer eller iPads? Hur många testningar gör ni, en, två eller 
tre?   
 

2. Hur påverkas undervisningen av testresultatet: på elevnivå: på klassnivå?  
 

3. Vilka tar del av resultatet?                       
Följdfrågor: Andra kollegor, spec. pedagogisk kompetens, ledning  
 

4. Görs det en analys av testresultatet?  
Följdfrågor: Ja- Berätta om analysarbetet.  
                      Nej – Skulle du vilja att det gjordes en analys? Vilka skulle delta 
tycker du?  
 

5. Tycker du att LegiLexis kartläggningsmaterial kan ersätta något annat 
material som du använder idag? Följdfråga: vilket? Varför?  
 

6. Skulle du ha velat ha mer utbildning i materialet innan du började att 
använda det? Följdfrågor: Hur skulle den ha sett ut?  
 

7. Vilka fördelar ser du med LegiLexi?  
 

8. Vilka nackdelar ser du med LegiLexi?  
 

9. Vad anser du om LegiLexis mål: “att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan 
de lämnar lågstadiet”? Följdfrågor: Tror du att det är rimligt? Varför? Tror du att 
det är rimligt?  
 

10.  Vilka är de positiva och negativa konsekvenserna av att det är ett 
gratismaterial?   
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Uppföljning efter:  
Har du något att tillägga som vi inte har fått med?  
  
När personen har gått:  
Reflektera 10 minuter över omedelbara intryck:  
Uttalanden, Tonfall, Kroppsspråk,  
  
Bra frågor:   
Kan du ge något exempel...    Har fler exempel...   Kan du berätta mer om....   När du 
säger så här, hur menar du då?  
  
 
 
 

 
 
 


