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Sammanfattning

Denna studie möjliggörs med ett nytt sätt att mäta läsförmågan på som börjat 
användas inom skolor runt om i Sverige. Mätningen bygger på artificiell intelligens 
och eyetracking och ger därför för första gången helt objektiva och jämförbara 
resultat. Analysen visar att elever som har föräldrar med en högre utbildningsnivå 
statistiskt har en högre läsförmåga. En förklaring kan vara att elever med 
utbildade föräldrar får mer hjälp att utveckla läsförmågan i hemmet. Föräldrarnas 
utbildningsnivå har enligt analysmodellen den största positiva effekten på elevernas 
läsförmåga. Analysen visar även att det vid skolor som har en högre andel 
legitimerade och behöriga lärare finns en högre andel elever med högre läsförmåga. 
Det kan förklaras av att legitimerade och behöriga lärares höga kompetens gör att 
elevernas behov möts i större utsträckning och resulterar i en ökad läsförmåga. Men 
det kan också förklaras av att skolor med bättre förutsättningar har betydligt lättare 
att rekrytera och behålla behöriga lärare. 
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Om studien 

Bakgrund
Lexplore är ett företag som säljer verktyg och tjänster till skolor och skolhuvudmän 
avseende kartläggning och utveckling av elevernas läsförmåga i årskurs 1–4. De 
använder sig av en vetenskapligt beprövad metod, baserad på ögonrörelsemätning 
och artificiell intelligens (AI), som på några minuter kan kartlägga elevens läsförmåga. 
Syftet med verktyget är att få en överblick över och hjälpa elevers läsutveckling samt 
att tidigt identifiera lässvårigheter. Verktyget hittar också eleverna som behöver 
utmanas och ger en digital överblick över tid och mellan elever, klasser och skolor. 

Inom EY finns en enhet som arbetar med offentlig verksamhet. EY:s skolspecialister 
arbetar dagligen med rådgivning och utbildning till kommuner och deras 
skolverksamhet och de är specialiserade på kartläggning, analys och utveckling 
kring skolfrågor. Vanliga frågeställningar EY hanterar rör bland annat elevernas 
måluppfyllelse, elever i behov av särskilt stöd, skolverksamhetens organisation, 
resursfördelning och likvärdighet samt skolornas och huvudmannens kvalitetsarbete. 
EY:s skolspecialister har de senaste åren genomfört uppdrag i över femtio kommuner, 
såväl stora som små.

Syftet med studien 
Hösten 2018 beslutade Lexplore och EY att inleda ett samarbete och genomföra 
en studie där Lexplores data analyseras av EY:s skolspecialister. Syftet med 
samarbetet är att nyttja varandras erfarenhet av skolutveckling för att se hur 
datadrivet beslutsfattande kan användas för analys och ökad kunskap kring den 
bästa skolutvecklingen – ända från klassrummet och upp på kommunnivå. 

Denna studie är ett inledande försök att analysera den data som samlats för att 
upptäcka eventuella samband mellan elevers läsförmåga och skolornas skilda 
förutsättningar. 

Genomförande 
Studien har genomförts med hjälp av dataanalys och intervjuer. Ett urval av 
kommuner har gjorts bland de kommuner som använt Lexplores screeningverktyg. 

I genomförandet av analysen har data jämförts med offentliga statistikuppgifter på 
skol- och kommunnivå. Variabler som har beaktats är andel (%) elever med utländsk 
bakgrund för årskurs 1-9, andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning, 
andel tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, 
samt antal elever per lärare. Därefter har en regressionsanalys genomförts 
för att beräkna hur elevernas läsförmåga påverkas av elevers och skolors olika 
förutsättningar. Allt material har stämts av under intervjuer med företrädare för 
kommunernas skolverksamhet. 
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Av Lexplore sammanställda rådata har samtliga elevers 
läsförmåga (uttryckt i percentil), läsförståelse (uttryckt i 
andel korrekta svar) samt läshastighet använts. Tillgängliga 
screeningdata avser tidsperioden läsåren 2017/2018, 
samt 2018/2019. Skellefteå kommun, Mjölby kommun och 
Staffanstorps kommun har genomfört screeningar på minst 
en skolenhet för respektive läsår. Lidingö stad har genomfört 
screeningar på samtliga skolor i urvalet under 2018–2019.

Om kommunerna 
Valda kommuner har olika geografiska och demografiska 
förutsättningar. De kommuner som har valts ut är Skellefteå, 
Lidingö, Mjölby och Staffanstorp.  

Mjölby
Mjölby kommun har i urvalet sämre socioekonomiska 
förutsättningar än såväl Lidingö som Staffanstorp. Förväntad 
andel obehöriga till gymnasieskolan för 2019 är 12,5 procent. 
Totalt fem skolor har genomfört screeningar och ingår i 
studien, varav en av skolorna har en noterbart lägre andel 
tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne, på 57,1 procent. Totalt för kommunens 
grundskolor är andelen 81,3 procent. 

Staffanstorp
Befolkningsmässigt minst i urvalet finner vi Staffanstorp 
kommun. Strax efter Lidingö stad har Staffanstorp lägst  

förväntad andel obehöriga till gymnasieskolan med 8,2 
procent för 2019.  Totalt sju skolor utgör underlaget i studien. I 
kommunens grundskolor finns det 82,1 procent tjänstgörande 
lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. 

Skellefteå
Nordligast belägen kommun i urvalet har även störst glesbygd 
och sämst socioekonomiska förutsättningar enligt Skolverkets 
socioekonomiska index för 2019. Andelen obehöriga till 
gymnasieskolan för 2019 är 14,5 procent. Totalt har fyra 
skolor ingått i underlaget. För tre av kommunens skolor 
förväntas över 30 procent av eleverna vara obehöriga till 
gymnasieskolan. Ingen av dessa skolor har dock genomfört 
screening av elever. För kommunens grundskolor finns det 
77,9 procent tjänstgörande lärare (räknat i heltider) med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Lidingö
Lidingö stad har bäst socioekonomiska förutsättningar i urvalet, 
enligt Skolverkets socioekonomiska index för 2019. Kommunen 
har även lägst förväntad andel obehöriga till gymnasieskolan 
(7,2 procent). Totalt tio skolor har ingått i underlaget. Av dessa 
skolor sticker särskilt en ut med anledning av en hög andel 
elever som beräknas vara obehöriga till gymnasieskolan (23 
procent). För kommunens grundskolor finns det 68,4 procent 
tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne. 
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Vad menas med läsförmåga? 
Baserat på den data som samlas in delas eleverna in i fem 
grupper efter läsförmåga. Grupp 1 har lägst läsförmåga 
och grupp 5 har högst läsförmåga. Data från de enskilda 
screeningarna sparas och kan avidentifieras för att se mönster 
på klassrumsnivå, skolnivå och kommunnivå. Testet som 
mäter ögonrörelser är normerat mot tester på cirka 3 000 
elever i åldern 7–10 år. Det är inte ögonens rörelser som 
påverkar hur svårt eller lätt en elev har för att läsa. Rörelserna 
speglar de kognitiva processer som sker då eleverna avkodar 

skrivna ord och meningar, det vill säga läser. Testet mäter 
såväl ordavkodning och läsflyt som läsförståelse. I bilden 
nedan framgår den nationella grupperingen utifrån de fem 
benämnda läsgrupperna. Analysen till grund för grupperingen 
är baserad på 90 olika variabler. Läshastighet är en av dessa 
variabler. Percentilfördelningen i diagrammet nedan bygger 
på Lexplores underlag. Resultatet av skolornas percentil kan 
exempelvis vara lägre trots en högre läshastighet. Variation i 
relation till resultat på nationella prov kan även förekomma då 
bedömningsgrunderna inte är desamma.
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Resultat

Vi har genomfört en regressionsanalys för att beräkna hur elevernas läsförmåga 
påverkas av elevers och skolors olika förutsättningar. I vår analys finns det två 
förklaringsvariabler som får en statistiskt signifikant effekt:
• andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning 
• andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. 

Analysen visar att elever som har föräldrar med en högre utbildningsnivå statistiskt 
har en högre läsförmåga. En förklaring kan vara att elever med utbildade föräldrar 
får mer hjälp att utveckla läsförmågan i hemmet. Vi noterar att föräldrarnas 
utbildningsnivå enligt vår modell har den största positiva effekten på elevernas 
läsförmåga.    

Analysen visar även att det vid skolor som har en högre andel legitimerade och 
behöriga lärare finns en högre andel elever med högre läsförmåga. Det kan förklaras 
av att legitimerade och behöriga lärares höga kompetens gör att elevernas behov 
möts i större utsträckning, vilket resulterar i en ökad läsförmåga. Här bör även 
nämnas att det i vår data ingår lärare som är behöriga i andra ämnen än svenska. 
Det är därmed möjligt att effekten är ännu starkare om det funnits möjlighet att 
isolera effekten av lärare i svenska, eller andra ämnen som är starkt utvecklande för 
läsförmågan. 

De övriga variablerna i regressionen är inte statistiskt signifikanta. Enligt vår 
uppfattning är det däremot inte uteslutet att även dessa variabler har en effekt på 
elevernas läsförmåga om statistik på individnivå eller annan modell används. 

 
 
En regressionsanalys innebär att vi gör en statistisk modell som estimerar effekten av respektive 
förklaringsvariabel (till exempel andel behöriga lärare) på elevernas läsförmåga. Hur stor effekten 
är anges av respektive koefficient och tecknet visar om effekten är positiv eller negativ. P-värdet 
anger hur stor sannolikheten är att vi estimerat en effekt som endast beror på slumpen (inte 
signifikant). I vår analys har vi valt en signifikansnivå på 5 procent, vilket innebär ett P-värde under 
0,05 för att vi ska bedöma att effekten inte bara är slumpmässig.   

Koefficienter p-värde

Andel (%) elever med utländsk bakgrund, åk 1-9 -0,088 0,576

Andel (%) elever med föräldrar med eftergymnasial utb., åk 
1-9

0,296 0,010*

Elever per lärare 0,677 0,383

Andel (%) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne

0,142 0,045*

Andel (%) med specialpedagogisk högskoleexamen 0,222 0,493

Regressionsresultat* indikerar att den skattade koefficienten är signifikant på 5-procentsnivån.
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Lidingö

Lidingö stad har hittills utfört 1 460 screeningar på tio olika skolor. 

Lexplores data visar att den största andelen elever (49 procent) i Lidingö har en 
medelgod läsförmåga och hör till grupp 3. Utmärkande för Lidingö är att andelen 
elever med en läsförmåga över medel (30 procent i grupp 4 och 5) är större och 
andelen elever med en läsförmåga under medel (21 procent, grupp 1 och 2) är 
mindre än den nationella fördelningen. Det innebär att elevernas läsförmåga är 
generellt bättre i Lidingö stad än i riket som helhet. 
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Diagram: fördelning i grupper utifrån läsförmåga, skolnivå.
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Lexplores data visar att skola A utmärker sig med högst andel 
elever med läsförmåga under medel (totalt 48 procent i grupp 
1 och 2). Vidare har skola A minst andel elever med läsförmåga 
över medel (11 procent i grupp 4 och 5). Skola A har därmed 
en gruppfördelning av läsförmågan som är sämre än den 
nationella fördelningen, trots att Lidingö stad som helhet 
presterar bättre än riket. Vi ser att även skola C skola har 
en hög andel elever med en läsförmåga under medel. Övriga 
skolor har en hög andel elever med en läsförmåga över medel. 
Av dessa har skola B skola högst andel elever med läsförmåga 
över medel (ca 35 procent i grupp 4 och 5). Skolan har även 
lägst andel elever med läsförmåga under medel (endast 5 
procent i grupp 1 och 2). 

Vi har undersökt om vi kan förklara skillnaderna i läsförmåga 
med skillnader i socioekonomiska och personalmässiga 
förutsättningar.   

Vår analys visar att andelen för de båda variabler som 
hade en signifikant effekt på elevernas läsförmåga i vår 
regressionsanalys är högre för skola B än skola A. Även Andel 
elever med utländsk bakgrund är lägre på skola B. Effekten av 
denna variabel blev inte signifikant i vår regressionsanalys, men 
har en effekt på elevernas måluppfyllelse enligt Skolverkets 
regressionsanalys (SALSA). 

Även om vi noterar att personaltätheten samt andelen med 
specialpedagogisk högskoleexamen är högre i skola A, har 
skola B en betydligt högre andel lärare med legitimation 
och behörighet i minst ett ämne. Detta, tillsammans med 
föräldrarnas högre utbildningsbakgrund, medför troligtvis 
att eleverna på skola B skola  har högre resultat avseende 
läsförmågan jämfört med såväl skola A som nationellt. 

Enligt utvecklingschef på lärande- och kulturförvaltningen 
i Lidingö stad har förskolorna i staden under några år 
arbetat intensivt med läsutveckling inom Läslyftet. Projektet 
avslutades våren 2019 och denna satsning kan ha gett resultat 
på elevernas läsförmåga. Förutom satsningen på förskolan 
med läslyftet har en kommunövergripande kurs genomförs 
under tre år (STL - skriva sig till lärande). Cirka 50 lärare, med 
tyngdpunkt på årskurs 1-3, har genomgått kursen. Rektorerna 
och lärarna ser skillnader i elevernas skrivförmåga, framförallt 
bland pojkarna, vilket i längden förväntas få effekter på 
läsförmågan.

Utvecklingschefen ser en ytterligare utmaning i att hantera 
små skolenheter som ligger avsides i staden. Utmaningen 
ligger i att rekrytera kompetenta lärare till dessa skolor. 

Diagram: förutsättningar i de två skolor som har högst respektive lägst andel elever med god läsförmåga.
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Mjölby 

Mjölby kommun har hittills utfört 990 screeningar på fem olika skolor.

Lexplores data visar att den största gruppen som väntat är grupp 3. Det innebär 
att största andelen elever (46 procent) har en medelgod läsförmåga. Utmärkande 
är att andelen elever som har en läsförmåga under medel (42 procent i grupp 1 och 
2) är större än den nationella andelen (25 procent). Vidare har Mjölby kommun en 
lägre andel elever med en läsförmåga över medel (13 procent i grupp 4 och 5) än 
den nationella andelen (25 procent). Det innebär att Mjölby kommun har en sämre 
fördelning än riket som helhet och eleverna i de skolor som screenats generellt har 
en lägre läsförmåga. 
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Diagram: fördelning i grupper utifrån läsförmåga, skolnivå.
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Lexplores data visar att skola E har störst andel elever med 
läsförmåga under medel (63 procent i grupp 1 och 2). Även 
skola B har en hög andel elever med en läsförmåga under 
medel, dock är andelen elever med lägst läsförmåga (grupp 1) 
betydligt lägre. Andelen elever med en läsförmåga över medel 
är klart lägst på skola E (endast 4 procent i grupp 4 och 5). 
Det ska dock i sammanhanget noteras att två skolor, skola E 
och B, har ett lågt elevantal och att varje elev därför utgör 
en högre andel i statistiken. Den skola med högst andel elever 
med hög läsförmåga är skola A (16 procent). Skola A har även 
lägst andel elever med läsförmåga under medel (32 procent), 
detta är dock sämre än snittet för riket (25 procent). 

Verksamhetschefen är förvånad över att så många som 42 
procent av eleverna har låg läsförmåga utifrån Lexplores 
underlag för de fem skolorna.  Resultatet beskrivs inte korrelera 
med resultaten på de nationella proven i årskurs 3. Där ligger 
såväl kommunen som helhet och de tre största skolorna 
som deltagit i nivå med eller över riksgenomsnittet i de två 
delproven läsa berättande text respektive faktatext. Det finns 
en relativt hög andel elever med läsförmåga under medel vid 
skola A, trots att denna skola uppvisar högst måluppfyllelse. 

Vi har vidare undersökt om vi kan förklara skillnaderna i 
läsförmåga med skillnader i socioekonomiska och personal-
mässiga förutsättningar.   

Vår analys visar att andelen för de båda variabler som 
hade en signifikant effekt på elevernas läsförmåga i 
vår regressionsanalys (Andel elever med föräldrar med 
eftergymnasial utbildning samt andel lärare med lärar
legitimation och behörighet i minst ett ämne) är högre för 
skola A än för skola E. Den förstnämnda variabeln är dock 
endast marginellt högre. Lärartätheten är lägre i skola A. Vi 
noterar att varken Skolverkets socioekonomiska indexering 
eller andel elever som inte förväntas bli behöriga till 
gymnasieskolan skiljer sig avsevärt mellan skolorna. För båda 
skolorna är de socioekonomiska förutsättningarna relativt 
goda (index ca 44-58) och ca 92-94 procent förväntas bli 
behöriga till gymnasieskolan. Sammantaget har eleverna på 
skola A bättre förutsättningar, främst gällande andelen med 
lärarlegitimation, vilket även syns i läsförmågan som är högre 
än i skola E.

Enligt förvaltningen har samtliga fem skolor såväl en låg 
andel elever med utländsk bakgrund som en låg andel lärare 
med specialpedagogisk examen. Enligt grundskolornas 
verksamhetschef är skolenheternas storlek ytterligare en 
faktor som de upplever kan förklara skillnader i läsförmåga 
och måluppfyllelse hos elever. Skola E och skola B ges som 
exempel på små skolenheter med små klasser vilket ger mindre 
möjlighet till en dynamisk undervisning, men som även gör det 
svårare att hålla en hög nivå av behöriga lärare.  

Diagram: förutsättningar i de två skolor som har högst respektive lägst andel elever med god läsförmåga.
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Skellefteå  

Skellefteå kommun har hittills utfört 1 501 screeningar på fyra olika skolor.

Lexplores data visar att den största andelen elever placerar sig i grupp 3 (47 procent). 
Det innebär som väntat att den största andelen elever har en medelgod läsförmåga. 
Utmärkande för Skellefteå kommun är att en större andel har en läsförmåga under 
medel (36 procent i grupp 1 och 2) än över medel (16 procent i grupp 4 och 5). I 
den nationella fördelningen har lika många elever en läsförmåga under medel som 
över. Vi har även noterat att samtliga skolor har genomfört screeningar för läsåren 
2017/2018 samt 2018/2019 och fått en lägre genomsnittlig percentil vid den senare 
screeningen. Trots att Skellefteå har en större andel elever med läsförmåga under 
medel än den nationella fördelningen, har de en lägre andel under medel än Mjölby 
kommun (42 procent). 
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Diagram: fördelning i grupper utifrån läsförmåga, skolnivå.
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Lexplores data visar att skola C har störst andel elever med en 
läsförmåga under medel (strax över 40 procent  i grupp 1 och 
2). Utifrån underlaget innebär det att på skola C har nästan 
varannan elev en läsförmåga under medel. Vi ser däremot att 
skola C inte har störst andel med lägst läsförmåga (grupp 1), 
det har skola D med en andel på 20 procent i grupp 1. 

Skola A utmärker sig med högst andel elever med en 
läsförmåga över medel (23 procent i grupp 4 och 5). Skola A 
har även lägst andel elever med en läsförmåga under medel 
(29 procent i grupp 1 och 2). 

Vi har undersökt om vi kan förklara skillnaderna i läsförmåga 
med skillnader i socioekonomiska och personalmässiga 
förutsättningar. 

Vår regressionsanalys visar att andelen elever för de båda 
variabler som hade en signifikant effekt på elevernas 
läsförmåga är minst tio procentenheter högre i skola A än i 
skola C. 

Vi ser även att såväl lärartäthet som andel lärare med 
specialpedagogisk högskoleexamen är högre för skola A, vilket 
kan förklara den högre läsförmågan på skola A jämfört med 
skola C. Skola A har inga eller väldigt få elever med utländsk 
bakgrund. Baserat på Skolverkets socioekonomiska index 
kan vi dock notera att skola C, med index 111-116, har sämre 
socioekonomiska förutsättningar än skola A, som har 39 i 
index. Av Skolverkets statistik noterar vi även att för samtliga 

skolor i urvalet, undantaget skola A, har andelen lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne sjunkit mellan 
5–8 procent mellan åren, vilket delvis kan förklara resultaten. 
För skola A har andelen lärare med lärarlegitimation istället 
ökat med 7 procent. 

Sammantaget så har eleverna på skola A bättre förutsättningar 
och även en högre läsförmåga än på skola C.

Enligt skolchefen stämmer resultatet överens med elevernas 
måluppfyllelse och förutsättningar på de skolor som genomfört 
screeningar. Då kommunen ser framtida utmaningar 
med lärarbrist och därmed behov av en större andel 
distansutbildning anses den här typen av verktyg vara särskilt 
viktiga för att nå ut till samtliga elever och erbjuda objektiva 
bedömningsgrunder. Centralt anställda pedagoger ska kunna 
användas för att rikta resurser i relation till resultatet.   

Då genomförande och resultatet mottagits väl på skolenheterna 
och i ledningen kommer samtliga kommunala grundskolor 
genomföra screeningar under läsåret 2019/2020. En central 
projektledare ska på 20 procent av sin arbetstid arbeta med 
screeningresultatet. Mätningar ska genomföras vid skolstart 
och vid årsskiftet. Syftet uppges vara att undersöka hur 
materialet kan användas för att avlasta personalen med övriga 
bedömningsgrunder. Det är en grundläggande faktor att 
verktyget på sikt ska avlasta pedagogerna.     

Diagram: förutsättningar i de två skolor som har högst respektive lägst andel elever med god läsförmåga.
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Staffanstorp  

Staffanstorps kommun har hittills genomfört 1 677 screeningar på sju olika skolor. 

Lexplores data visar att grupp 3 är den klart största, likt övriga kommuner i vår studie. 
Det innebär att största andelen elever har en medelgod läsförmåga. Utmärkande är 
att det är en större andel som har en läsförmåga under medel (31 procent i grupp 
1 och 2) än andelen som har en läsförmåga över medel (23 procent i grupp 3 och 
4). Den totala andelen med läsförmåga under medel är större i Staffanstorp (31 
procent) än den nationella fördelningen (25 procent). Även om Staffanstorp har en 
fördelning som visar en procentuellt sämre läsförmåga än riket så har Staffanstorp 
en lägre andel med läsförmåga under medel än Mjölby kommun (42 procent) och 
Skellefteå kommun (36 procent).
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Lexplores data visar att den största andelen med en läsförmåga 
under medel finns på skola A. Vid jämförelse mellan läsåren 
visar dock skola A på en avsevärd höjning från en genomsnittlig 
percentil på 22,4 läsåret 2017/2018 till en genomsnittlig 
percentil på 39 vid screeningen för läsåret 2018/2019. Trots 
höjningen har skolan störst andel elever med en läsförmåga 
under medel. Den skola som har störst andel elever med en 
läsförmåga över medel är skola B. Skola B har även en väldigt 
liten andel med låg läsförmåga i grupp 1. Det innebär att skola 
B har både högst andel med hög läsförmåga och lägst andel 
med låg läsförmåga av samtliga skolor i Staffanstorp kommun. 

Enligt biträdande förvaltningschef bekräftar ovanstående 
utfall delvis förvaltningens kännedom i relation till elevernas 
måluppfyllelse. Förvaltningen har noterat ett lägre resultat 
i nationella proven i årskurs tre än vad som förväntades 
utifrån elevernas förutsättningar. Därutöver beskrivs 
kommunens grundskolor följa det som förväntas, utifrån 
exempelvis Skolverkets kalkyler, och skolorna lyckas 
därmed inte kompensera i utbildningen så att det framgår 
av måluppfyllelsen. Härtill lyfts svårigheten i att statistiskt 
följa skolorna med ett lågt elevantal då mindre grupper 
anses vara gynnsamma för elevers utveckling, men där det 
kollegiala utbytet beskrivs vara svårare. Denna relation mellan 
måluppfyllelse och skolenhet lyfts särskilt i relation till att 
föräldrar med barn i behov av särskilt stöd i högre omfattning 
väljer att placera barnen vid kommunens mindre skolenheter 
för att eleven ska befinna sig i en lugnare skolmiljö.   

Vi har undersökt om vi kan förklara skillnaderna i läsförmåga 
med skillnader i socioekonomiska och personalmässiga 
förutsättningar.   

Vår analys visar att andelen för de båda variabler som 
hade en signifikant effekt på elevernas läsförmåga 
i vår regressionsanalys (Andel elever med föräldrar 
med eftergymnasial utbildning samt Andel lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne) är betydligt 
högre för skola B än skola A. Även de variabler som inte hade 
en signifikant effekt i vår regressionsanalys är högre för skola 
B och kan kanske förklara den högre läsförmågan. Andelen 
(%) elever med utländsk bakgrund är lägre vid skola B, vilket 
stämmer överens med Skolverkets SALSAmodell, då det 
innebär bättre förutsättningar för måluppfyllelse.  

Enligt biträdande förvaltningschef kan resultatet påverkas 
av att skola A har haft svårare att rekrytera behöriga lärare. 
Skolan har dock initierat en satsning och anställt pensionerad 
personal med fokus på läsförmåga, vilket delvis kan beskriva 
variationen i screeningresultatet mellan de två läsåren. Syftet 
med lässatsningen är att skapa en utjämnande effekt. Skola B 
beskrivs ha funnits länge och det har varit betydligt lättare att 
rekrytera lärare till skolan.  

Skola E anses sticka ut i underlaget då det framgår att skolan 
har en relativt hög andel elever i grupp 1-2 (31 procent), 
särskilt eftersom det är en av kommunens större skolor, med 
traditionellt god måluppfyllelse. 

I relation till screeningverktyget som helhet beskriver biträ
dande förvaltningschef att skolenheternas  specialpedagoger 
uppvisat tveksamhet då nuvarande arbetsmetoder anses fylla 
den funktion som Lexplore erbjuder. Därtill uppges övrigt 
underlag som ska sammanställas till Skolverket, exempelvis 
bedömningsgrunder för årskurs 1-2, göra att kartläggningen 
blir en form av extraarbete och att skolenheterna gärna vill 
fokusera arbetet på åtgärder och insatser. 

Diagram: förutsättningar i de två skolor som har högst respektive lägst andel elever med god läsförmåga
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Vidare utblick

Resursfördelning på vilka grunder? 
Skollagen ställer krav på att kommunerna fördelar sina resurser utifrån elevernas 
förutsättningar och behov. Vår erfarenhet är dock att det ofta finns funderingar 
över hur kvalitet och resultat ska mätas i skolorna för att på ett legitimt sätt kunna 
rikta personella och ekonomiska resurser.  

Baserat på vår regressionsanalys noterar vi att skillnader mellan skolor inte 
nödvändigtvis behöver ha samband med elevernas socioekonomiska förutsättningar. 
Resultatet från de screeningar som genomförs med Lexplores verktyg ger en 
objektiv bild av elevernas läsförmåga och faktiska förutsättningar. En annan fördel 
med eyetracking är att lässvårigheter kan upptäckas i ett tidigt skede. Denna tidiga 
upptäckt är viktig för att snabbt kunna kompensera för svårigheterna och således 
undvika en fortsatt, och kanske än mer problematisk, skolgång. En ytterligare 
möjlighet med eyetracking över tid är att vi kan följa upp om de riktade insatser som 
genomförs i skolorna faktiskt ger effekt på läsförmågan. 

Analys av screeningresultat över tid skulle ge oss en bild av skolornas förmåga att 
kompensera för elevernas bakgrundsfaktorer. Först då kan analysen användas för att 
avgöra vilka insatser på organisationsnivå som har effekt för elevernas läsförmåga 
och resultat samt för att justera resursfördelningen. En tankegång att utforska vidare 
är att analysera insamlad läsdata över tid och fördela resurser utifrån detta istället 
för att utforma resursfördelningsmodeller utifrån elevernas bakgrundsfaktorer.

Viktigt att understryka i detta sammanhang är att en likvärdig skola inte enbart 
innebär kompensatoriska inslag, utan också ger utmaningar till högpresterande 
elever. 

Synliggör skilda förutsättningar 
Vi vill betona att det enligt vår erfarenhet är svårt att i många kommuner 
överhuvudtaget prata om, och än mindre visa upp, de skillnader i förutsättningar 
som faktiskt finns mellan skolorna inom kommunen. Vi bedömer dock att detta är ett 
nödvändigt första steg för att en mer likvärdig skola ska vara möjlig. 

Vi vill därför utmana skolans politiker och tjänstemän att: 
• Våga uppmärksamma och diskutera de skillnader i förutsättningar som finns 

mellan elever och skolor – inte enbart utifrån socioekonomiska förutsättningar, 
utan också utifrån faktiska resultat.

• Våga fördela kompetenser och organisera verksamheterna utifrån insamlad 
fakta, till exempel kring läsförmåga. 
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