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Inledning 

Försöken till att skapa en lyckad skola har varit många och flera nationella 

kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att stärka pedagogers kunskaper gällande 

barns läs- och skrivinlärning. I detta arbete presenteras några pedagogers uttryck för de 

eventuella omformningar som har skett i undervisningspraktiken i samband med Läslyftet.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 har 

förändrats via Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet genom det teoretiska 

perspektivet praktikarkitekturer. 

 

Metod 

Arbetet består av en kvalitativ studie som baseras på fem semistrukturerade intervjuer med 

svensklärare i årskurs F-3.  

 

Resultat 

Studiens resultat visar att föreställningar gällande vilka förändringar som har skett i 

undervisningspraktiken i samband med Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet 

varierar. Den dominerande uppfattningen är att mycket har hänt och att en ökad gemensam 

förståelse och medvetenhet har utvecklats hos pedagogerna rörande barns läs- och 

skrivinlärning. Ett metaspråk och en samsyn har växt fram vilket möjliggör nya djupare 

samtal om lär-, utvecklings- och undervisningsprocesser och till skillnad från tidigare vilar ett 

unisont ansvar gällande elevernas läsning och skrivning på alla pedagoger. I och med 

kompetensutvecklingen har läsningen och skrivandet fått en mer central roll i alla ämnen och 

kritiskt textarbetet sägs vara mer förekommande nu än tidigare. I resultatet framkommer det 

även röster som menar att innehållet i Läslyftet är känt sen tidigare och att satsningen därmed 

inte har bidragit till stora förändringar i undervisningspraktiken.  
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INLEDNING 
I internationella mätningar och jämförelser definieras enskilda länders status, goda resultat 

beundras och eftersträvas i den nuvarande utbildningsvärld som har blivit allt mer 

globaliserad (Langelotz 2013, s. 259). Försöken att skapa en bättre skola med högre 

elevresultat har varit många. Nya läroplaner har införts, olika metoder prövats och flera 

nationella kompetensutvecklingssatsningar har genomförts för att lyfta pedagogers kunskaper 

och medvetenhet gällande barns läs- och skrivinlärning. En fråga som intresserat många 

forskare när det gäller detta är huruvida dessa kompetensutvecklingssatsningar har gett effekt 

på undervisningspraktiken. Det finns olika uppfattningar om vad som har varit lyckat och inte, 

dels framkommer resultat som visar på goda effekter (Buland, Dahl, Finbak & Havn 2008, s. 

73; Elbaum, Hughes, Vaughn & Moody 2000, s. 605) dels resultat som inte visar på stora 

förändringar (Møller, Ottesen & Hertzberg 2010, ss. 16-19).  

  

Forskning gällande Norges PISA-resultat, som har höjts de senaste åren, fokuserar på att 

pedagogerna har haft nära tillgång till forskning som de har kunnat applicera direkt på sin 

undervisning. I artikeln “Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige - en 

forskningsöversikt” avslutar Reichenberg  

(2015, s. 18) med att skriva att det inte finns några liknande svenska satsningar där pedagoger 

knyter forskning direkt till undervisningen. Detta är något som har förändrats då det just nu 

erbjuds ett kunskapslyft för att öka pedagogers kunskaper inom läsning och skrivning. Sedan 

år 2015 har huvudmän kunnat ansöka om statsbidrag för att genomföra Skolverkets 

kompetensutvecklingsinsats Läslyftet på sin skola. Målet med kompetensutvecklingen är att 

öka pedagogers kompetens gällande barn läs- och skrivinlärning (Skolverket 2017). 
  

Enligt grundskolans styrdokument är det skolans uppdrag att ge eleverna rika möjligheter till 

att utveckla sin språkliga förmåga att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva. 

Läroplanen redogör också för att skolverksamheten ständigt ska utvecklas för att svara mot 

nationella mål. Det i sin tur kräver att skolans praktik prövas och utvärderas samt att nya 

metoder introduceras och utvecklas i samverkan med kollegor och det omgivande samhället 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, rev. 2016).  
  

I relation till ovanstående är det uppenbart att det finns stora förhoppningar på de 

kompetensutvecklingsinsatser som genomförs på olika nivåer, lokalt och nationellt. Därför är 

det av vikt att undersöka vad dessa satsningar mynnar ut i och vilka förändringar som sker i 

undervisningspraktiken i samband med dem. Det finns förväntningar på att Läslyftet som är 

aktuellt i svensk skola just nu ska stärka undervisningen och höja elevresultaten. Därför 

undersöker jag i den här studien hur svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 har 

förändrats via kompetensutvecklingsinsatsen.  

 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 har 

förändrats via Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet genom det teoretiska 

perspektivet praktikarkitekturer. 
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TIDIGARE FORSKNING 
För att förstå varför det skulle vara intressant att göra en studie gällande lärares förändringar i 

undervisningen i samband med Läslyftet1 krävs en förståelse för varför en sådan nationell 

satsning görs. I forskning och internationella studier betonas lärarens kompetens som en 

viktig faktor för att elever ska uppnå kunskapsmålen (Liberg 2010, s. 12; Møller, Ottesen & 

Hertzberg 2010, s. 2). Att i tidig ålder arbeta aktivt med läsning och skrivning är 

betydelsefullt för att eleverna ska knäcka läsningen som helhet, inte enbart avkodningen 

(Liberg 2010, s. 12). Reichenberg (2015, ss. 1, 16-19) förklarar att var femte elevs läsförmåga 

i svensk skola inte når upp till den nivå som krävs för att kunna tillgodogöra sig kunskap via 

läsning. Dessutom menar hen att svenska elevers läsförståelse har försämrats på ett 

utmärkande sätt sedan år 2000. 

 

Som tidigare angetts har flera satsningar genomförts på olika nivåer, nationellt och 

internationellt, för att ge lärare kunskap och medvetenhet om barns läs- och skrivinlärning 

(Armour & Makopoulou 2011; Buland m.fl. 2008; Ladd 2017; Tunmer m.fl. 2013; Vestheim 

& Lyngsnes 2016). En fråga som har intresserat många forskare när det gäller skolreformer är 

huruvida dessa gett effekt på lärares undervisning i klassrummet (Buland m.fl. 2008; Elbaum 

m.fl. 2000; Møller, Ottesen & Hertzberg 2010; Tunmer m.fl. 2013). Nedan redogör jag för 

några varierade resultat som framkommit i studier rörande sådana nationella reformer, med 

start i Nya Zeeland som är omtalat för sin tydliga strävan efter förbättrad läsning och för sin 

betydelse internationellt (Elbaum m.fl. 2000; Reynolds & Wheldall 2007; Tunmer m.fl. 

2013). 

    

Nya Zeelands nationella oro gällande elevers visade läs- och skrivkunskaper i början av 1980-

talet mynnade bland annat ut i satsningen Reading Recovery. Metoden avsåg att fånga upp 

elever med läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt stadium genom att erbjuda individuell 

undervisning och den har arbetats med på nationell bas i mer än 25 år, på uppdrag från 

undervisningsministeriet. Den genomfördes till en början nationellt men har spridit sig till 

andra länder. I början av 2000-talet, år 2005 fastställdes återigen ett nationellt mål i Nya 

Zeeland med fokus på elevers måluppfyllelse. Målet innebar att alla elever vid nio års ålder 

skulle kunna läsa, skriva och räkna på den nivå som krävdes för att nå skolframgång. Enligt 

landets litteracitets-arbetsgrupp behövdes det förändringar i den tidiga läsundervisningen. 

Först och främst skulle ingripandet ske i det som redan fanns, däribland Reading Recovery 

(Tunmer m.fl. 2013, ss. 140, 147). Även Norge svarade på början av 2000-talets dåliga 

skolresultat med ett kunskapslyft framtaget av en forskningsgrupp. Den norska skolan 

granskades av flera olika forskare som konstaterade att elevernas läsförmåga inte var på en 

godtagbar nivå och att klyftan mellan starka och svaga läsare var stor. En handlingsplan 

infördes av direktoratet för utbildning på uppdrag från utbildnings- och forskardepartementet 

för att stimulera läs- och skrivkunnigheten i landet. En skolreform med en ny läroplan 

genomfördes år 2006 och läsningen fick en mer central plats i den norska skolan (Buland m.fl. 

2008, s. 21; Vestheim & Lyngsnes 2016, s. 2).  

 

Ett annat land som gjorde stora förändringar i skolsystemet var USA. No child left behind 

blev en del av den amerikanska skollagen år 2002 och den nationella regeringen krävde årliga 

tester i läsning, skrivning och matematik för att säkerställa kvaliteten på skolan och 

                                                 
1 Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats som Skolverket står bakom med målet att stärka pedagogers 

kompetens och kvalitet i undervisningen gällande elevers läs- och skrivinlärning. Läslyftet bygger på kollegialt 

lärande där lärare genom samtal lär av och med varandra och med stöttning av en handledare. Fortbildningen är 

uppbyggd av olika enheter som kallas moduler, och alla dessa innehåller i sin tur olika delmoment som 

deltagarna arbetar med i en given ordning (Skolverket 2017).  
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undervisningen. Tidigare var utbildningssystemet format på så vis att staterna själva satte sina 

kompetensmål och skapade egna tester, men lagen krävde nu en bättre standard på skolorna 

överlag. I samband med detta sattes det högre krav på lärarnas ämnesspecifika kunskaper och 

utbildning vilket nämns som en fördel med reformen då det innebar att flera stater utvecklade 

egna åtgärder för att höja lärares kunskaper (Ladd 2017, ss. 461, 464). I ytterligare ett annat 

professionellt kompetensutvecklingsprogram för lärare i England framkom det i utvärderingen 

att lärarna fick ta del av en stor mängd material och intressanta läraktiviteter, däremot fick de 

inte möjlighet att applicera innehållet på praktiken i så stor utsträckning som de hade önskat. 

Fortbildningen syftade till att stärka pedagoger som kom i kontakt med idrott och sport i 

engelska skolor för att förbättra elevers fysiska hälsa och därigenom höja elevresultaten i 

övriga ämnen. I utvärderingen av kompetensutvecklingsprogrammet framkom det också att 

det kollektiva lärandet var högt värderat av lärarna (Armour & Makopoulou 2011, s. 343).   

   

En grupp studier på ovanstående genomförda internationella reformer visar att dessa delvis 

fungerade slagkraftigt (Buland m.fl. 2008; Elbaum m.fl. 2000, s. 605) . Den nya zeeländska 

satsningen Reading Recovery visade sig effektiv på elevers läsning, vilket Elbaum m.fl. 

(2000) bekräftar i sin forskning. I deras studie analyserades 29 rapporter som utgavs mellan 

1975 och 1998 och det framkom att elever som deltagit i Reading Recovery presterade två 

tredjedelar bättre än den genomsnittliga nivå som förekom bland elever som inte deltog i 

programmet (s. 605). Även Buland m.fl (2008) redogör för att huvudmän i Norge menar att 

insatser som genomfördes i skolorna visade sig vara framgångsrika. I en slutrapport gällande 

kompetenslyftet Ge rum för läsning! i Norge framkom det i enkäter att 91 % av huvudmännen 

på skolorna som deltagit ansåg att lärarna hade god eller mycket god kompetens inom barns 

språkutveckling. Enkäten visade också att rektorerna bedömde att 98 % av pedagogerna 

ansågs vara skickliga inom området den tidiga läsinlärningen (s. 73). 

   

Det finns dock forskning som visar andra resultat, det vill säga som inte ser lika positivt på 

vad fortbildningar eller liknande kunskapslyft har mynnat ut i (Armour & Makopoulou 2011; 

Chapman, Tunmer & Prochnows 2001; Møller, Ottesen & Hertzberg 2010; Reynolds & 

Wheldall 2007). Exempelvis finns det forskning som visar att det norska Kunskapslyftet inte 

gav någon ny riktning i lärares arbete med läsningen. När Møller, Ottesen och Hertzberg 

(2010) intervjuade lärare och rektorer om deras inställning till hur det norska Kunskapslyftet 

förändrat undervisningen visade det sig att reformen inte upplevdes ha lett till stora 

förändringar i skolans undervisning, troligtvis för att lärarna redan sedan tidigare arbetade 

med de grundläggande kunskaper som var mål i den nya läroplanen som blev introducerad år 

2006 (Møller, Ottesen & Hertzberg 2010, ss. 16-19).   

 

Även Reynolds och Wheldall (2007, s. 213) redogör för sin tveksamhet till Reading Recovery 

och menar att satsningen fungerat väl för vissa elever, men inte för de som löpte störst risk för 

att inte lära sig läsa. Då syftet med satsningen främst var att få elever som kämpade med 

läsningen till en acceptabel nivå på 20 veckor kan resultatet ses som ett misslyckande. När 

Chapman, Tunmer och Prochnows (2001, ss. 147-169) bedömde 32 elevers läsning efter 

genomfört Reading Recovery-program framkom det att eleverna som deltagit fortfarande hade 

brister i sin fonologiska medvetenhet. Reading Recovery hade enligt undersökningen varken 

minskat eller eliminerat dessa brister. Enstaka elever visade små framsteg, men inte i 

betydande grad. Undersökningen visade även att de elever som ansågs ha klarat programmet 

inte visade tecken på förbättrad läsförmåga. De resultat som framkom gick alltså inte i 

riktlinje med det nationella målet att påskynda utvecklingen av läsförmågan hos elever som 

kämpade med läsningen.  
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Det är viktigt att konstatera att forskning har gått via olika aktörer när satsningarna bedömts 

ha varit lyckade eller inte. Exempelvis gick Buland m.fl. (2008, s. 73) via rektorer som 

uttryckte att de var mycket nöjda med de insatser som hade gjorts och att pedagogernas 

kompetens hade stärkts. Enligt dessa huvudmän hade undervisningen utvecklats till det bättre 

vilket också syntes på elevresultat. Forskningsgruppen, som genom intervjuer och 

enkätundersökningar har utvärderat satsningen, är noga med att förtydliga att skolornas 

studieresultat eller arbetssätt säkerligen beror på många olika heterogena faktorer som 

påverkat undervisningen. Ge rum för läsning! är en del av en komplex helhet, poängterar man 

(s. 13). I intervjuer med lärare och rektorer framkom det att lärarnas undervisning inte hade 

förändrats i samband med Kunskapslyftet. De förändringar som den nya läroplanen innebar 

var inte revolutionerande. Främsta förändringen var att pedagogerna efter lyftet i högre grad 

delade ansvar för elevernas läsning (Møller, Ottesen & Hertzberg 2010, ss. 16-19). 

    

En annan faktor som kan kritiseras i samband med nationella satsningar och kunskapslyft är 

lärarnas deltagande och i vilken utsträckning de medverkat. I utvärderingen rörande Ge rum 

för läsning! blev det synligt att lärarnas deltagande i kompetensutvecklingen till stor del 

varierade, vilket har diskuterats. 9 % av rektorerna ansåg att lärarna hade deltagit mycket 

tillfredsställande i satsningen. 59 % ansåg att lärarna hade varit närvarande i tillfredsställande 

grad medan 29 % fann att deltagandet från lärarna hade varit otillfredsställande och 4 % 

mycket otillfredsställande (Buland et al. 2008, s. 76).  

 

Det finns i nuläget viss svensk forskning gällande Skolverkets aktuella kompetensutveckling 

Läslyftet. I den första utvärderingen framkom det att innehållet i fortbildningen ansågs vara 

relevant även om vissa områden inte behandlades tillräckligt grundligt, exempelvis den första 

läs- och skrivundervisningen (Roe & Tengberg 2017). Delrapport två redogör för att 

pedagogerna menade att Läslyftet gav vissa effekter på kort sikt gällande deras ökade 

instinkter, engagemang och intresse för språk-, läs- och skrivutveckling samt kollegialt 

lärande. Det framkom också att det var för tidigt att avgöra pedagogernas egna upplevelser av 

effekter på elevernas språkutveckling (Carlbaum, Andersson & Hanberger 2017).  

 

Den tidigare forskningen visar sammanfattningsvis att flera internationella 

kompetensutvecklingssatsningar har genomförts för att ge lärare kunskap och medvetenhet 

om barns läs- och skrivinlärning med målet att förbättra undervisningspraktiken (Armour & 

Makopoulou 2011; Buland m.fl. 2008; Ladd 2017; Tunmer m.fl. 2013; Vestheim & Lyngsnes 

2016). Vilken effekt dessa satsningar har gett på undervisningen har intresserat många 

forskare och det finns olika resultat gällande vad som varit lyckat och inte, dels framkommer 

det resultat som visar på goda effekter (Buland, Dahl, Finbak & Havn 2008, s. 73; Elbaum, 

Hughes, Vaughn & Moody 2000, s. 605), dels resultat som inte visar på stora förändringar 

(Møller, Ottesen & Hertzberg 2010, ss. 16-19). Utvärderingar gällande det svenska Läslyftet 

fokuserar främst på innehållet och pedagogernas ökade engagemang och intresse för språk-, 

läs- och skrivutveckling samt kollegialt lärande (Carlbaum, Andersson & Hanberger 2016; 

Roe & Tengberg 2016). Därför kommer min studie fokusera på att undersöka hur 

svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 har förändrats via Skolverkets 

kompetensutvecklingsinsats Läslyftet genom det teoretiska perspektivet praktikarkitekturer.  
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TEORETISK RAM 
Med tanke på att tidigare forskning visar att flera internationella reformer har genomförts för 

att stärka pedagogers kompetens och förbättra deras undervisning har jag valt en teori som 

fokuserar på praktiken och de förutsättningar som tycks möjliggöra och hindra förändringar i 

den. Med teorin om praktikarkitekturer som angreppssätt kan undervisningspraktikens 

eventuella förändringar i samband med Läslyftet synliggöras. 

Teorin om praktikarkitekturer 

Teorin om praktikarkitekturer är utvecklad av Stephen Kemmis och Peter Grootenboer. Den 

kan tillämpas för att förstå utbildning och yrkesutövning, men också för att analysera faktorer 

och arrangemang som möjliggör och begränsar praktiken. Teorin kan också användas som en 

resurs för att undersöka hur undervisning och yrkesutövning kan förändras eller har förändrats 

(Mahon, Kemmis & Francisco 2017, s. 2).  

  

Enligt teorin är en praktik uppbyggd av sayings (språk), doings (aktiviteter) och relatings 

(relationer) fångade via inzoomning av en praktik (Mahon, Kemmis & Francisco 2017). 

Nicolini (2012) menar att det är viktigt att både zooma in och zooma ut för att analysera olika 

vinklar av en praktik. I utzoomningen kan förändringar mellan praktiken här och nu jämfört 

med där och då analyseras med hjälp av praktikarkitekturer (ss. 230, 239). Praktiken i sig 

påverkas av en mängd inre och yttre villkor. Dessa villkor, praktikarkitekturer, benämns som 

arrangemang och de synliggörs just via en utzoomning gällande begreppen sayings, doings 

och relatings och utifrån hur arrangemang möjliggör eller hindrar den aktuella praktiken 

(Mahon, Kemmis & Francisco 2017, ss. 2-14). Kemmis (2009, s. 466) framställer 

arkitekturer, arrangemang, som tätt sammanvävda mönster av språk, aktiviteter och relationer 

som avser att möjliggöra eller begränsa praktiken. Kemmis m.fl. (2014, s. 7) använder 

följande ord för att redogöra för en praktik: 

 
A practice is a form of socially established cooperative human activity in which characteristic 

arrangements of actions and activities (doings) are comprehensible in terms of arrangements of 

relevant ideas in characteristic discourses (sayings), and when the people and objects involved are 

distributed in characteristic arrangements of relationships (relatings), and when this complex of 

sayings, doings and relatings ‘hangs together’ in a distinctive project. (Kemmis m.fl. 2014, s. 7). 

 

 

Vidare beskriver Mahon, Kemmis och Francisco (2017) tre praktikarkitekturer som formar, 

möjliggör och hindrar praktiken på exempelvis en skola. Kulturella-diskursiva arrangemang 

innefattar semantiska överenskommelser som traditionellt sett förekommer på en arbetsplats. 

Materiella-ekonomiska arrangemang är de fysiska resurser som finns att tillgå så som 

exempelvis tid, ekonomi, lokaler, personal och material. Sociala-politiska arrangemang 

innefattar relationer som begränsar eller främjar praktiken. Mänskliga relationer mellan 

kollegor påverkar praktiken men också relationen till objekt, det vill säga i föreliggande 

studies falla vilken relation pedagogerna har till läroplanen, Läslyftets moduler och sitt 

läraruppdrag. 

 

Tyrén (2013) menar att praktikarkitekturer bidrar till praktiken utan att bestämma den helt (s. 

68). Praktikens språk, aktiviteter och relationer hänger samman i ett projekt som 

karaktäriserar praktiken och det påverkas i sin tur av de arrangemang som hindrar eller 

möjliggör praktiken (Langelotz 2013, s. 43). I denna studie utgörs projektet av att stärka 

pedagogernas kompetens. Pedagogernas förändringar gällande språk, aktiviteter och 

relationer i samband med Läslyftet studeras och praktiken filtreras genom deras berättelser. 
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Vidare beskrivs respektive arrangemang i relation till sayings, doings och relatings: 

 

• Praktikens språk influerar och influeras av kulturella-diskursiva arrangemang. Detta 

synliggörs genom ett gemensamt yrkesspråk med specifika uttryck (Rönnerman & 

Olin 2013, s. 178). I min undersökning används intervjuer för att ta fast på vad lärarna 

använder för språk i beskrivandet av omformningen av undervisningspraktiken i 

samband med Läslyftet och även vilka idéer och föreställningar som finns samt hur de 

förstår och försvarar praktiken de är verksamma i. 
  

• Aktiviteter påverkas av materiella-ekonomiska arrangemang. Tillgängliga resurser 

påverkar vilka handlingar som är möjliga i en praktik. Ekonomiska resurser, tid, 

material och arbetsfördelning påverkar vilka aktiviteter som genomförs i praktiken och 

på vilket sätt aktiviteter genomförs (Mahon, Kemmis & Francisco 2017, s. 10). I 

kommande studie kan det innebära att undersöka vilka resurser som möjliggör eller 

hindrar eventuella förändringar i undervisningspraktiken.  
 

• Relationer i praktiken påverkar och påverkas av sociala-politiska arrangemang, vilket 

uttrycks genom makt och solidaritet i kommunikation (Rönnerman & Olin 2013, s. 

178). Social-politiska förutsättningar influerar relationer som är involverade i 

praktiken. Attityder, regler, roller och överenskommelser påverkar inflytande i sociala 

sammanhang (Kemmis 2009, s. 466). I studien är det centralt att analysera vilka roller 

rektorer, handledare, lärare och elever har haft i Läslyftet samt vilket inflytande olika 

parter har haft. Relationen till artefakter så som läroplanen och Läslyftets moduler och 

innehåll är centralt. 
 

Studien syftar till att undersöka hur svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 har 

förändrats via Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet. Praktiken kommer att 

analyseras utifrån begreppen sayings, doings och relatings och vissa utzoomningar kommer 

att göras för att synliggöra vilka arrangemang som påverkar praktiken. Med teorin om 

praktikarkitekturer avser jag att fånga eventuella förändringar som har skett i 

undervisningspraktiken.  
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METOD 
En kvalitativ ansats kan anses vara mest lämpad för att analysera eventuella omformningar i 

undervisningspraktiken. Teorin om praktikarkitekturer används främst i studier där det görs 

observationer (se Kemmis et al. (red.) 2014 Appendix) men med tanke på tidsramen för 

studien valde jag istället att genomföra intervjuer. Samtalsintervjuer inbjuder till att ta del av 

pedagogernas beskrivning av undervisningspraktiken och i det här fallet den semantiska, den 

fysiska och den sociala dimensionen. En kvalitativ metod med hjälp av intervjuer som verktyg 

ger chans att uppmärksamma överraskande och oväntade svar, samt möjlighet att ställa 

följdfrågor och be om förtydliganden om så krävs (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, ss. 236, 260), vilket var betydelsefullt i min undersökning för att få ett 

bredare och djupare analysunderlag. Fejes och Thornberg (2015, ss. 33-35) betonar att 

intervju som datainsamlingsverktyg i en kvalitativ metod kan ge forskaren en djupare och 

bredare insikt i fenomenet. Detta är passande då jag vill undersöka vilka eventuella 

förändringar fortbildningen Läslyftet har medfört i undervisningspraktiken genom det 

teoretiska perspektivet praktikarkitekturer. 

Urval  

Då studien fokuserar på att undersöka hur svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 

har förändrats via Läslyftet genom det teoretiska perspektivet praktikarkitekturer valdes till 

urvalsgruppen pedagoger som genomfört kompetensutvecklingen, undervisar i svenska samt 

arbetar i årskurs F-3. Samtliga fem respondenter arbetar på skolor i Västsverige och har tagit 

del av samma Läslyft. Trost (2010, ss. 137–141) poängterar att urval kan ske på olika sätt och 

ett strategiskt urval baseras på att pedagogernas profil stämmer överens med undersökningens 

syfte. Det faktum att alla pedagoger stämmer in på kriterierna för deltagande innebär att valet 

av respondenter delvis ska anses vara strategiskt. Valet av deltagande pedagoger grundar sig 

även i ett bekvämlighetsurval då pedagogerna som valdes fanns lättillgängliga på skolor som 

jag knutit kontakt med under min lärarutbildnings gång. Det var i förväg svårt att veta hur 

många respondenter som behövdes för att uppnå studiens syfte och problematiken gällande 

detta är något som Bryman (2011, s. 436) lyfter. Det kan som forskare vara svårt att veta hur 

många intervjuer som behövs för att få ett tillräckligt brett underlag. I min studie valde jag i 

förväg ut fem respondenter, men var öppen för att fler eventuellt skulle behövas för att svara 

på studiens syfte. Efter ett antal intervjuer lyftes färre nya aspekter i svaren och jag uppfattade 

att en mättnad hade uppstått. De fem respondenterna som har deltagit i studien benämns 

vidare som Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3, Pedagog 4 och Pedagog 5 i resultatet. 

Genomförande  

Till en början kontaktade jag den aktuella urvalsgruppen via telefon eller mail för att fråga om 

eventuellt deltagande. Ett missivbrev (Bilaga 1) skickades ut för att delge mer information om 

studien och studiens syfte och pedagogerna fick kontakta mig för att boka en tid för intervju 

om de ville delta. I missivbrevet fanns även information om de forskningsetiska principerna, 

det vill säga att deltagandet var frivilligt, anonymt och närsomhelst kunde avbrytas. Samtliga 

fem pedagoger som blev tillfrågade tackade ja till att bidra med sina beskrivningar av 

undervisningspraktiken.  

   

Inför intervjun skapades en intervjuplan (Bilaga 2) med frågeområden som Lantz (2013, ss. 

70-76) förespråkar. Denna fungerade som ett stöd vid intervjutillfället. Intervjuplanen inleds 

med uppvärmningsfrågor för att skapa ett tillåtande klimat och därefter radas frågorna upp i 

den följd de ska ställas under intervjun. Intervjufrågorna går i linje med teorin om 

praktikarkitektur då de fokuserar på sayings, doings och relatings i undervisningspraktikens 
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förändringar. Till exempel anknyter frågan angående vilka roller olika personer har haft i 

Läslyftet till relatings (Bilaga 2). Intervjuerna är öppna och riktade med syftet att låta 

respondenternas erfarenheter av eventuella omformningar i undervisningspraktiken komma 

fram. Intervjuplanen innehåller frågeområden som avgränsar fenomenet men ändå ger 

pedagogerna möjlighet att svara öppet inom ramen. Öppna svar med en viss fördjupning 

efterfrågas och beroende på vad respondenten svarar kan följdfrågor ställas för att förtydliga 

svaret.   
  

Inför intervjuerna med deltagande pedagoger genomfördes en pilotstudie för att testa 

intervjufrågorna och därigenom minska risken för missförstånd vid det verkliga 

intervjutillfället. Lantz (2013, s. 78) menar att en pilotstudie är att föreslå för att stärka 

trovärdigheten i intervjuerna. Trots ett gediget förarbete kan det vara problematiskt att veta 

exakt vad man är ute efter och varför. När frågorna i intervjuplanen hade testats förtydligade 

jag frågan angående vilka roller olika personer haft i Läslyftet genom att jag exemplifierade 

olika aktörer såsom exempelvis rektor, handledare och lärare. 

    

Det verkliga intervjutillfället startade med att jag beskrev syftet och bakgrunden för studien 

samt berättande om intervjuns ramar. Respondenterna fick veta hur svaren skulle användas 

och att de skulle få ta del av en kort sammanställning av intervjun innan jag analyserade 

resultatet. De fick också information om att de skulle få den färdiga uppsatsen mailad till sig. 

Eftersom det fysiska rummet är en aspekt att ta hänsyn till vid datainsamlingen så 

genomfördes intervjuerna i ostörda klassrum och grupprum. Lantz (2013, ss. 95-96) menar att 

rummet bör inbjuda till kommunikation snarare än att hindra och helst ska platsen vara 

skonad mot störande ljud och intrång. Studiens intervjusituationer dokumenterades med hjälp 

av ljudupptagning på en mobiltelefon och den totala intervjutiden för de fem intervjuerna blev 

95 minuter. 

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2011, s. 6) beskriver en samling med fyra etiska regler gällande forskning i 

vetenskapliga sammanhang. De forskningsetiska principerna utgörs av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras 

uppgift och vilka villkor som gäller deras deltagande (Vetenskapsrådet 2011, ss. 7-8). Innan 

respondenterna gav samtycke till att delta fick de ett missivbrev med information för att 

synliggöra studiens syfte och villkor (Trost 2012, s. 110).  

    

Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom att deltagande respondenter hade rätt att 

närsomhelst avbryta sin medverkan utan medförande konsekvenser (Vetenskapsrådet 2011, 

ss. 9-11). Respondenterna fick innan intervjun ge sitt samtycke för deltagande i studien.  
  

Konfidentialitetskravet respekterades genom att jag såg över potentiella uppgifter som på 

något sätt skulle kunna identifiera deltagarna, för att sedan modifiera dessa (Vetenskapsrådet 

2011, ss. 12-13). Deltagarna fick information om att deras identitet skulle vara skyddad 

genom hela studien, både i missivbrevet och i introduktionen till intervjun.  
  

Nyttjandekravet innebär att insamlad information enbart får användas i det angivna 

forskningssyftet (Vetenskapsrådet 2011, ss. 12-13). Deltagarna delgavs information om detta 

för att skapa trygghet gentemot mig som intervjuare. 
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Samtliga principer har alltså tagits hänsyn till i studien genom ett etiskt ansvar i min 

forskarroll.  

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Begrepp som har en central plats i kvalitativ forskning är trovärdighet och tillförlitlighet. 

Begreppen representerar att studien är korrekt och att resultatet som skrivs fram är trovärdigt 

(Thurén 2014). Därför behöver studiens datainsamling problematiseras i relation till den 

metod som använts för att öka trovärdigheten i det resultat som beskrivs. 

    
Trovärdigheten har beaktats genom att jag har erbjudit respondenterna en genomläsning av en 

kort sammanställning av intervjun för att eliminera eventuella missförstånd gällande 

pedagogernas beskrivning av undervisningspraktiken. Bryman (2011, ss. 354-355) konstaterar 

att trovärdigheten är beroende av att studiens resultat speglar det som pedagogerna har 

uttryckt under intervjun. Trovärdigheten har tagits hänsyn till ytterligare genom att jag 

genomförde en pilotintervju inför de riktiga intervjuerna. 

    
Intervjuerna spelades in med en mobil för att jag senare skulle kunna göra tillförlitliga 

transkriberingar. Dessa genomfördes nära inpå intervjun och med ljudupptagningens hjälp 

kunde jag gå tillbaka och lyssna på intervjuerna för att försäkra mig om att jag uppfattat 

svaren riktigt och transkriberat korrekt. Bjørndal (2005, ss. 86, 117-118) menar att det finns 

möjlighet att bearbeta data på ett betydligt mer systematiskt sätt om man fryst sinnesintrycken 

genom exempelvis ljudupptagning. Esaiasson et al. (2017, s. 64) anser att bristande validitet 

och tillförlitlighet ofta orsakas av slarvfel under datainsamlingen och databearbetningen, 

exempelvis genom hörfel vid transkribering eller missförstånd under intervjutillfället.   

  
Bryman (2011, s. 355) lyfter betydelsen av att resultatet inte är färgat av personliga 

värderingar eller förutfattade meningar för att liknande data skulle kunna samlas in av någon 

annan. I och med att en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som verktyg har 

genomförts i studien har det varit särskilt angeläget för mig som intervjuare att vara objektiv 

vid insamlandet av data. Intervjuformen ger pedagogerna möjlighet och utrymme att styra 

svaren beroende på vad de vill berätta och därmed finns det ingen garanti för att liknande data 

skulle kunna samlas in av en annan intervjuare, men det beror snarare på respondenten än på 

den som intervjuar.  

Analys och bearbetning 

Teorin om praktikarkitekturer, utvecklad av Kemmis och Grootenboer, ligger till grund för 

analysen av undervisningspraktiken (Mahon, Kemmis & Francisco 2017, s. 2). Teorin kan ses 

som en resurs för att uppfatta och synliggöra faktorer som möjliggör och begränsar 

undervisningspraktiken (Rönnerman & Olin 2013, ss. 176-177). Datamaterialet som samlades 

in under fem intervjuer består av 95 minuters ljudinspelning. Till en början transkriberades 

alla intervjuer för att få datamaterialet utskrivet och syftet med det var att få en överblick över 

de mönster som förekom i intervjuerna. Därefter lästes transkriptionerna igenom ett par 

gånger. Genomläsningen skedde förutsättningslöst, alltså objektivt och fördomsfritt. Vidare 

skapades ett analysprotokoll för att strukturera analysen.  

   

Att analysera innebär att förenkla, klassificera, jämföra, kartlägga mönster och hitta orsaker 

till mönster samt bedöma konsekvenserna av mönstren. Det går inte att fokusera på allt i en 

analys, utan centrala och särskilt relevanta delar får väljas ut och vissa aspekter får bortses 

(Bjørndal 2005. s. 118). Analysbegrepp som var centrala i den här studien var: språk, 

aktiviteter och relationer. Nicolini (2012, s. 239) menar som tidigare nämnts att det är viktigt 
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att zooma in och zooma ut för att analysera olika vinklar av en praktik, dels inifrån praktiken, 

dels utifrån hur arrangemang hindrar eller möjliggör. Därför zoomade jag både in och ut i 

analysen för att urskilja hur praktiken här och nu skiljer sig från där och då.  
  

För att systematisera analysen valde jag att göra ett analysprotokoll (Bilaga 3). 

Analysprotokollet är skapat och förfinat utifrån aspekter hemmahörande i studiens teoretiska 

ramverk (Kemmis 2009; Nicolini 2012; Rönnerman & Olin 2013). För att zooma in på 

praktiken sorterade jag insamlad data under tre rubriker: språk, aktiviteter och relationer. 

Begreppen är centrala för teorin om praktikarkitekturer och utifrån indelningen blev 

pedagogernas praktik beskriven utifrån tre dimensioner. Analysen utgår enbart från det som 

pedagogerna berättar under intervjun. Jag zoomade ut genom att i vissa fall beskriva de 

kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska och sociala-politiska arrangemangen som sätter 

praktiken på plats för att fördjupa analysen. Det betyder att jag belyste de yttre villkor som 

formar undervisningspraktiken. Slutligen reflekterade jag över hur dessa villkor möjliggjorde 

eller begränsade projektet.   
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RESULTATBESKRIVNING OCH ANALYS 
Under denna rubrik återges resultatet av studien i en analys. Före den huvudsakliga analysen 

presenteras en översikt av Läslyftet i en ramberättelse. Syftet med studien är att undersöka 

undervisningspraktikens eventuella omformning i samband med Läslyftet genom det 

teoretiska perspektivet praktikarkitekturer.  Att använda teorin om praktikarkitekturer som 

angreppssätt innebär att undervisningspraktiken förstås som utformad av, och formande av, 

olika arkitekturer. Pedagogernas språk (sayings), aktiviteter (doings) och relationer (relatings) 

grundar praktiken. Utifrån studiens teoretiska inramning analyseras hinder och möjligheter för 

omformningen av undervisningspraktiken, dels utifrån språk, aktiviteter och relationer, dels 

utifrån kulturella-diskursiva-, materiella-ekonomiska- och sociala-politiska arrangemang. 

Filtrerat genom pedagogernas berättelser analyserar jag här hur pedagogernas 

undervisningspraktik har förändrats via kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet samt vilka 

arrangemang som har hindrat eller möjliggjort projektet att stärka pedagogernas kompetens.  

  

I undersökningen kunde tre åtskilda och framträdande teman urskiljas:   

• Mycket har hänt  
• Det här gjorde vi innan  
• Det här kunde ha varit bättre  
 

För att redogöra för undervisningspraktikens omformning i samband med fortbildningen 

väljer jag att i analysen nedan ordna innehållet efter respektive tema. Under varje tema 

sammanflätas språk, aktiviteter och relationer samt vilka arrangemang som i en utzoomning 

möjliggjort eller hindrat praktiken. Detta görs för att praktiken är ihopvävd och för att det är 

svårt att hålla isär enskilda isolerade faktorer som påverkar undervisningspraktiken.  

 

Ramberättelse 

Målet med kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet är att öka pedagogernas kompetens och 

kvalitet i undervisningen gällande barns läs- och skrivinlärning. Det huvudsakliga syftet med 

att utbilda pedagogerna är att förbättra deras undervisning och därigenom elevers läsande, 

skrivande och lärande. Läslyftet bygger på kollegialt lärande där lärare genom samtal och 

diskussioner lär tillsammans och med stöd av en handledare. De huvudmän som på lokal nivå 

finner det intressant att fortbilda sina pedagoger kan ansöka om statsbidrag för att genomföra 

satsningen och det är kommunen som har det övergripande ansvaret för fortbildningen. Om 

statsbidraget godkänns är det rektorerna tillsammans med huvudmännen som ansvarar för att 

skapa organisatoriska förutsättningar för att genomföra Läslyftet på ett bra och fungerande 

sätt. Fortbildningen genomförs på arbetstid under ett helt läsår med stöd av kollegiala träffar, 

handledaren och material som finns att hämta på Lärportalen. Läslyftet är uppbyggt av olika 

enheter som kallas för moduler, och alla dessa innehåller i sin tur olika delmoment (A-D) som 

deltagarna arbetar med i en given ordning.  

  
A: Individuell förberedelse genom att ta del av materialet på Läs- och skrivportalen.   

B: Kollegialt arbete, gruppen samlas för att diskutera och gemensamt planera.  

C: Undervisningsaktivitet, varje lärare genomför en “Läslyfts-lektion”.   

D: Gemensam uppföljning och utvärdering av varandras lektioner.   

  

Varje modul innehåller individuell förberedelse, diskussion, reflektion, gemensam planering 

och uppföljning av undervisningsaktiviteter. De kommuner som sökt statsbidrag för Läslyftet 

ska genomföra två valfria moduler. Det finns flera att välja mellan och de är framtagna av 

högskolor och universitet runt om i Sverige. Skolverket beskriver att varje modul tar minst 
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30-40 timmar för en grupp att genomföra, inklusive enskilt och kollegialt arbete. Vidare 

beskrivs att valet av moduler bör utgå från vilka behov som finns på skolorna i kommunen 

(Skolverket 2017). 

    

Kommunen, i vilken intervjuade pedagoger jobbar, har deltagit i den statliga satsningen 

Läslyftet som har skapat förutsättningar för den eventuella omformning av 

undervisningspraktik som jag har studerat. Pedagogerna har deltagit i satsningen läsåret 2016-

2017 och den har beräknats ta 64 timmar totalt, 32 timmar varje termin (Bilaga 4). Varannan 

vecka har det varit organiserat för en timmes enskild inläsning och en timmes utvärdering i 

grupp, den andra veckan har det varit två timmars kollegialt lärande i grupp. Tiden som 

pedagogerna lägger på Läslyftet får de ta ut i kompensationsledigt vid tio bestämda tillfällen 

under läsåret. I Läslyfts-grupperna, där det kollegiala lärandet sker, träffas ungefär tio 

pedagoger i mixade grupper med personal från kommunens sju grundskolor.   

Mycket har hänt 

Följande del rör de förändringar som har skett i undervisningspraktiken i samband med 

Läslyftet. Förändringarna ställs i relation till praktikarkitekturens sayings, doings och 

relatings.   

Ökad gemensam förståelse 

Den genomförda analysen visar att förändringar har skett i pedagogernas 

undervisningspraktik i samband med Läslyftet. Pedagogerna ger uttryck för en idé (sayings) 

om att det nu finns en medvetenhet och ett ändrat förhållningssätt gällande läs- och 

skrivundervisning. En pedagog beskriver att det finns ett metaspråk bland kollegorna rörande 

läsning och läsförståelsestrategier, som inte funnits tidigare. I intervjuerna framkommer det 

också att pedagogerna använder sig av specifika begrepp som de har tillägnat sig i 

fortbildningen. Begrepp som uttrycks under intervjuerna är att göra kopplingar, att läsa mellan 

raderna, sokratiska samtal och Läsfixarna. Det som uttrycks (sayings) är exempelvis att 

pedagogerna tidigare arbetat med läsförståelsestrategierna som läsfixarna står för, men inte 

med Läsfixarna i sig. Så här formulerar en pedagog sin definition av arbetet med Läsfixarna: 

   
Att förutspå och se inre bilder, alltså det där med Läsfixarna. Det har vi fått med oss från Läslyftet. 

De har inte funnits med innan. Men vi har ändå jobbat med att förutspå, fast jag har inte sagt att 

det är Spågumman. Men strategierna har funnits med och det är något som vi kommer fortsätta 

med (Pedagog 1).   
  

Den vokabulär som pedagogerna har kan ses som en följd av de kulturella-diskursiva 

arrangemang som Läslyftet har erbjudit i form av semantiskt innehåll. Läslyftet har vissa 

grundidéer i modulen som heter “Läsa och skriva i alla ämnen” som i sin tur kan ses som 

följden av ett vidare kulturellt-diskursivt arrangemang. Modulen som behandlar läsning och 

skrivning i alla ämnen beskriver hur elevers aktiva läsande kan stödjas genom att använda 

olika läsförståelsestrategier utifrån modellen Reciprocal teaching2. Genom Läslyftets moduler 

                                                 
2 De senaste åren har Läsfixarna, som grundar sig i RT (Reciprocal Teaching), varit en diskurs i den svenska 

skolan och ofta omnämnts i satsningen ”En läsande klass” då pedagogers läsundervisning kritiserats efter dåliga 

resultat i internationella tester. I forskning som gjorts på svensk undervisning framkom det att pedagoger i 

svensk skola främst ger elever verktyg för att lära sig att läsa på raderna (Lundberg & Reichenberg 2013). För att 

undersöka alternativa undervisningsmetoder gjorde forskarna Reichenberg och Löfgren (2014) en 

interventionsstudie baserad på RT, för att undersöka vilken effekt läsförståelseundervisningen hade på elevers 

läsning. Eleverna fick träning i strategierna som fokuserar på att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter samt 

summera det viktigaste i en text. Studien genomfördes två gånger i veckan i tolv veckor och det framkom att 

elevernas läsförståelse förbättrades markant och att förbättringen var långvarig. 
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och innehåll har de berörda pedagogerna fått forskning introducerad för sig och sedan har de 

testat att applicera forskningen i sitt klassrum. Detta arrangemang tycks ha haft en positiv 

effekt ifråga om praktikens förändring då det tycks ha gett pedagogerna förståelse för 

metaspråkets betydelse för att beskriva och förstå undervisningen.  
  

Den vokabulär och de idéer som uttrycks i det språkliga rummet (sayings) anges också ha 

påverkat relationerna i praktiken (relatings) på så vis att det medfört en gemensam 

medvetenhet. Detta innebär en förändring gällande ett gemensamt yrkesspråk, vilket i sin tur 

ger möjligheter till att samtala om lär-, utvecklings- och undervisningsprocesser på ett nytt 

sätt. En pedagog uttrycker följande:   
  
Det jag tycker är en stor förändring när alla kollegorna på skolan går det här Läslyftet är att man 

liksom har samma språk och man pratar på ett sätt i arbetslaget som utgår från den grunden som 

finns i Läslyftet. Om vi pratar om att läsa mellan raderna så har alla samma förståelse för vad det 

innebär att läsa mellan raderna (Pedagog 2). 

    

Pedagogerna uttrycker alltså att de har fått ett gemensamt metaspråk och en gemensam 

förståelse. Det finns numer ett yrkesspråk att dela erfarenheter på. Denna omständighet kan ha 

haft en positiv effekt på undervisningspraktiken då ett yrkesspråk ger pedagogerna 

möjligheter att beskriva sin undervisning mer specifikt vilket kan komma till användning i 

bedömningssituationer där kriterier och bedömningsmallar genom metaspråket kan bli 

tydligare.   
  

Ett annat konstaterande (sayings) bland pedagogerna är att det finns en gemensam förståelse 

för att en text inte kan stå för sig själv, vilket sägs vara en förändring från tidigare. Vikten av 

att presentera en text och tänkandet kring att erbjuda verktyg för att eleverna ska förstå texten 

anses ha utvecklats i samband med Läslyftet.  

   
Vi behöver vara rädda om texten. Det är viktigt att vi som lärare pratar om texten, levandegör den  

och sen kan man läsa texten utan att hacka sönder den (Pedagog 2).   
  

Pedagogen beskriver vidare att de har fått med sig många goda exempel på hur man kan 

arbeta med texter och textbearbetning i klassrummet, vilket har stärkt samsynen gällande 

vikten av att presentera texter väl och genomtänkt. Talet om förändringen rörande 

medvetenhet och gemensam förståelse för presentationen av texter kan ses som en 

konsekvens av de idéer och tips som beskrivs i Läslyftets moduler. I en vidare bild bidrar 

kulturella-diskursiva arrangemang på så vis att den forskning som ligger till grund för 

kompetensutvecklingen influerar utformandet av praktiken. Genom modulerna har en 

gemensam medvetenhet för textarbete utvecklats och prövats i klassrummen, vilket anses ha 

haft en möjliggörande verkan på projektet att stärka de bemälda pedagogernas kompetens. 

    

Sammanfattningsvis beskrivs det finnas en enighet bland respondenterna att 

kompetensutvecklingsinsatsen har medfört vissa förändringar. Det har bland annat utvecklats 

en ökad gemensam förståelse och en gemensam medvetenhet hos personalen gällande läs- och 

skrivundervisning. Modulerna har påverkat hur undervisningen har tagit form och vilket fokus 

den har haft. Det uttrycks att ett metaspråk har växt fram hos pedagogerna och det 

gemensamma yrkesspråket har möjliggjort diskussioner gällande undervisningen på en högre 

nivå. De kulturella-diskursiva arrangemangen bidrar till att pedagogerna har fått ta del av de 

grundidéer som Läslyftets moduler innehåller.  
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Förstärkt kollegialt lärande  

Analysen redogör för att diskussioner och reflektioner har lyfts fram som en viktig del av 

Läslyftet. Gällande det kollegiala lärandet förekommer det vissa nyanser i uppfattningen 

rörande meningsfullheten i gruppträffarna. Den framträdande uppfattningen är att mötet med 

kollegor (relatings) har varit givande och utvecklande för läs- och skrivundervisningen. Det 

förstärkta kollegiala lärandet talas det om (sayings) som en av de största vinsterna med 

kompetensutvecklingen, med undantag för en pedagog talar om att gruppdiskussionerna inte 

har varit lika givande som hen hade önskat.  

   
För att jag skulle tycka att det skulle ge mer hade jag velat ha lite mer spetsade frågor i gruppen 

som utmanar mig lite mer i mitt tänkande (Pedagog 3).   
  

Pedagogen uttrycker alltså att frågorna och gruppkonstellationen (doings) inte har genererat 

lika mycket som hen önskat. Det driv och engagemang som krävs för att samtal ska bli 

inspirerande och givande har saknats i gruppen och diskussionerna har varit korta. Norrström 

och Rosvall (2016) menar att möten som innehåller många ämnen under kort tid genererar 

svårigheter i att analysera, problematisera eller fördjupa resonemangen (s. 21). En 

utzoomning visar att gruppen (relatings) är en följd av sociala-politiska arrangemang 

sammanflätat med materiella-ekonomiska arrangemang som påverkar deltagarna. I det här 

fallet har arrangemangen hindrat projektet att stärka den berörda pedagogens kompetens.  

   

Vidare framkommer det en idé (sayings) om att det kollegiala mötet kollegor emellan 

(relatings) har varit betydelsefullt under fortbildningen då de har haft möjlighet att träffas 

(doings) en gång i veckan under två terminer. Att resonera och diskutera med andra 

pedagoger utanför det egna arbetslaget är en förändring som skett i samband med Läslyftet. 

En pedagog konstaterar betydelsen av att ventilera med andra och det framstår som en stor 

fördel med Läslyftet.   
  
Mycket är sånt som man alltid gjort, men inte varit medveten om det. Men vet inte hur bra sakerna 

man gör är. Det är inte alltid man tänker på vilka detaljer man gör som är riktigt bra utan det är 

mycket man gör av bara vana. Därför är det viktigt att få tiden till att reflektera och diskutera runt 

hur många saker som faktiskt är bra som man gör. Reflektionen är en väldigt viktig del i detta 

(Pedagog 1).   
  

De fördelarna som uttrycks gällande givande reflektioner i grupp kan ses som ett resultat av 

de materiella-ekonomiska villkor som Läslyftet erbjudit. Deltagarna, platsen och tiden kan 

sätta hinder eller ge möjligheter för praktiken och i detta fall tycks arrangemanget ha haft en 

positiv effekt på projektet att stärka pedagogers kompetens.  

 

Gruppens deltagare och handledaren betonas som en viktig aspekt för innehållet, lärandet och 

träffens meningsfullhet. En pedagog uttrycker handledaren som ordförande, dennes främsta 

roll (relatings) är att hålla ihop och strukturera samtalet samt att se till att alla pedagoger får 

samtalstid i en sokratisk anda. Flera av respondenterna förklarar sin handledare som positiv, 

påläst och utmanande då hen ställer frågor som får hjärnan att tänka ett varv extra.   

 

Sammanfattningsvis är den dominerande bilden av de kollegiala träffarna i samband med 

Läslyftet att de har varit meningsfulla för att utveckla kompetens inom barns läs- och 

skrivutveckling. Men det framkom också invändningar mot detta där träffarna och samtalen 

inte upplevdes lika givande och utmanande som önskat.  
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Mer läsande och skrivande i alla ämnen  

Analysen visar att det talas (sayings) i termer av att läsning och skrivning är alla pedagogers 

ansvar och uppdrag samt att det är något som ska förekomma i alla ämnen (doings). Det visar 

på en förändring i samband med Läslyftet. Pedagoger som arbetar i förskoleklass berättar att 

de arbetar med att få in läsning och skrivning i leken på ett lustfyllt sätt, exempelvis genom att 

skriva lappar med meddelanden på. En annan pedagog uttrycker läsningens och skrivningens 

centrala plats i alla ämnen som den största förändringen i undervisningspraktiken. 

Svenskämnet ansvarar inte längre enskilt för elevernas förmåga att lära genom läsning och 

skrivning, verktygen och strategierna behöver utvecklas i alla ämnen.   

 
Man tänker verkligen att läsning och skrivning är något som hör till alla ämnen. Det är en jättestor 

skillnad från innan. Och forskningen bekräftar att det vi gör är bra (Pedagog 2).   
  

Pedagogen uttrycker att det finns en skillnad i praktiken här och nu mot där och då gällande 

undervisningspraktiken precis som Nicolini (2012, s. 230) lyfter fram. Hen exemplifierar 

konkret med att beskriva att en idrottslärare blivit inspirerad att introducera sokratiska samtal 

rörande hälsa i idrottsundervisningen. Det framkommer också en uppfattning om att det är 

alla pedagogers ansvar att ge eleverna verktyg för att utveckla sina tankar gällande läsning 

och skrivning. Läslyftets modul, innehållande idéer gällande sokratiska samtal, har möjliggjort 

nya metoder i idrottsundervisningen som i sin tur kan utveckla elevernas tänkande gällande 

hälsa. 

    

En annan pedagog förklarar att metoden EPA, som hen blivit introducerad för i Läslyftet, har 

fungerat bra i klassrummet när det kommer till att arbeta med texter (doings). Metoden ger 

pedagogerna möjlighet att komma åt alla elevers tankar, även de som inte är bekväma med att 

prata högt inför klassen. EPA, innebär att man först funderar enskilt, sen i par och till sist så 

pratar alla i helklass. Pedagogen uttrycker att det är ett inkluderande arbetssätt på så vis att 

alla elevers funderingar och åsikter kan komma upp till ytan.   
  
EPA är inspirerat från Läslyftet och vi tyckte det blev väldigt bra efter att vi hade gjort det första 

gången. Så det har vi fortsatt med. Och just för de eleverna som inte tycker om att prata inför grupp 

så kan man på så vis även fördela deras uppfattning och åsikter om texter (Pedagog 3).   
  

Än en gång ges det uttryck för att det som sker i klassrummet kan ses som en följd av de 

kulturella-diskursiva arrangemang som Läslyftet erbjudit. De kulturella-diskursiva villkoren 

har verkan på de materiella-ekonomiska arrangemangen i ett vidare perspektiv då de påverkar 

de aktiviteter som sker i undervisningen. En pedagog poängterar att modulens innehåll ibland 

varit för svårt och inte anpassat efter den aktuella årskursen vilket lett till att man inte kunnat 

genomföra allt i klassen. Skolverket, som tillsammans med forskare står bakom materialet och 

modulerna i Läslyftet, påverkar vad som sker i klassrummen i svensk skola. I relation till 

projektet att stärka pedagogers kompetens kan för svåra moduler vara ett hinder, då 

pedagogerna inte ges tillfälle att prova dessa i undervisningspraktiken.   

   

Pedagogerna uttrycker sammanfattningsvis att de har fått en gemensam syn på att läsning och 

skrivning är en central del i alla ämnen. Det finns numer kunskap om hur texter kan bearbetas 

i samtal, diskussioner och reflektioner.  Denna omständighet kan ha haft en positiv effekt på 

undervisningspraktiken då samsynen ger pedagogerna möjlighet att dela på ansvaret att 

utveckla elevers läsning och skrivning. 
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Ett nytt kritiskt öga 

Analysen visar ytterligare att pedagogerna uttrycker sig ha ett nytt kritiskt öga för texter, 

vilket visar sig vara en förändring sedan tidigare. En pedagog menar att den största skillnaden 

i undervisningen i samband med Läslyftet är att tänka kritiskt kring texter (doings). Material 

som används (doings) och väljs till undervisningen granskas nu utifrån olika aspekter och det 

är inte ett enda läromedel som dominerar.  

  
Vi jämför texter mycket mer. Vi vet att det inte bara finns ett läromedel som man kan lita blint på. 

Läromedlet kan vara ett perspektiv. Men man kan också utgå från andra källor och se vilken fakta 

man kan hitta (Pedagog 4).   
  

Det som uttalas är att Läslyftets innehåll anges ha påverkat valet av material i undervisningen, 

det finns en skillnad här och nu mot där och då i och med att det finns en medvetenhet om att 

olika källors innehåll varierar och att valet kräver reflektion. Som en följd av den statliga 

läromedelsgranskningen som tidigare förekom i Sverige har lärare generellt förlitat sig på att 

läromedel är heltäckande. Pedagogen uttrycker att det i samband med Läslyftet har blivit mer 

angeläget att välja texter med ett kritiskt öga, i alla ämnen. På så vis bidrar 

kompetensutvecklingen till att pedagogerna och eleverna får en vidare bild av texter och 

läromedel samt utvecklar en källkritisk förmåga, vilket är positivt för eleverna som framtida 

demokratiska samhällsmedborgare. 

    

Med utgångspunkt i Läslyftet sker förändringar i undervisningspraktiken gällande vilka 

aktiviteter (doings) som sker i klassrummet, de skiljer sig från hur saker och ting gjordes 

tidigare. Det framkommer att pedagogerna modellerar mer i undervisningen och bygger upp 

stödstrukturer för att stötta eleverna i sitt lärande. Kompetensutvecklingen bidrar också med 

mod till att prova nya metoder. En pedagog beskriver att de hade ett sokratiskt samtal 

gällande en delfinshow utifrån en modul om kritiskt textarbete. Först fick eleverna sätta sig in 

i publikens perspektiv och därefter fundera över delfinernas situation. I diskussionerna 

framkom det flera olika aspekter att ta hänsyn till. Reflektionerna mynnade ut i en djupare 

diskussion om utrotningshotade djur och djurs rättigheter. Andra pedagoger dramatiserade en 

älgjakt utifrån samma modul, dels utifrån jägarnas perspektiv, dels utifrån älgarnas 

perspektiv. Att dramatisera en älgjakt från två olika perspektiv är ett exempel på hur kritiskt 

textarbete tar form i undervisningspraktiken. Eleverna uppskattade aktiviteten och “ville gärna 

leka det där med älgjakten igen”. Pedagogerna uttrycker (sayings) alltså att de har fått nya 

metoder att prova i undervisningen (doings).  

  
Vi testade några grejer som vi inte hade gjort innan, till exempel att tänka kritiskt utifrån ett drama 

(Pedagog 5).  

    

Läslyftet har gjort att pedagogerna uttrycker (sayings) att de har blivit säkrare på att modellera 

(doings) mer i undervisningen och på så vis får eleverna mer stödstrukturer i undervisningen. 

Detta faktum innebär att ett sociokulturellt perspektiv för lärande, stödstrukturer och 

scaffolding framkommer som centrala begrepp i undervisningspraktiken (Säljö 2012). Det i 

sin tur tycks ha gett möjligheter för elever som inte brukar synas. 

    
Vi har en som verkligen visar att han är klipsk när det kommer till att göra kopplingar. Han 

kommer fram väldigt mycket under de här övningarna, vissa elever blir tydliga som man inte tror. 

Det hade vi nog inte sett om vi inte gjort uppgifter från Läslyftet (Pedagog 1).   
  

Pedagogerna uttrycker (sayings) en förståelse för konsekvenser av fortbildningen och deras 

betydelse för elevernas lärande. De uttalar att de nuvarande eleverna kommer att ha med sig 
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mer kunskapsmässigt att bygga vidare på i sin framtida skolgång och att de visar sig säkrare 

och säkrare på olika läsförståelsestrategier. På så vis har projektet att stärka pedagogernas 

kompetens möjliggjort en undervisningspraktik som är utvecklande för eleverna. Forskning 

som har gjorts rörande andra nationella reformer har gått via olika aktörer för att bedöma 

satsningarnas framgång. Exempelvis visade sig Kunskapslyftet i Norge vara mycket givande 

och stärkande enligt huvudmän i Norge (Buland et al. 2008, s. 73) medan pedagogerna själva 

menar att reformen inte lett till stora förändringar i undervisningen (Møller, Ottesen & 

Hertzberg 2010, ss. 16-19). Idéerna om undervisningspraktikens förändringar i samband med 

Läslyftet utgår i den här studien utifrån vad de berörda pedagogerna berättar. 

    

De ovan beskrivna förändringarna i undervisningspraktiken utgår från de idéer som 

pedagogerna berättar att de har fått i samband med Läslyftet. Det arbetas mer med läsning och 

skrivning i alla ämnen, nya metoder har introducerats och tankar kring kritiskt textarbete har 

väckts. Pedagogerna visar på förståelse för att fortbildningen i ett vidare perspektiv får 

positiva effekter på elevernas lärande. 

Det här gjorde vi innan 

I den här studiens syfte ingår det att identifiera de eventuella förändringar som har skett i 

undervisningspraktiken i samband med Läslyftet. I de intervjuer som genomförts och 

analyserats visar det sig parallella föreställningar om undervisningspraktikens förändringar. 

Pedagogerna ger uttryck för att det som sker nu inte skiljer sig vidare mycket från innan 

samtidigt som de berättar om förändringar som har skett i undervisningen. Flera pedagoger 

beskriver att Läslyftets innehåll ligger nära den senare lärarutbildningen och fortbildningar 

som genomförts under senare år. Det som uttrycks (sayings) nedan är att Läslyftet inte tillfört 

så mycket nytt.  

   
Jag kan inte säga att det är Läslyftet som har gjort att vi jobbar på ett visst sätt, utan det har funnits 

med i våra utbildningar som en naturlig del (Pedagog 3).  
  

Pedagogen förklarar att Läslyftet och den kunskap som hen fått med sig från sin 

lärarutbildning som genomfördes relativt nyss går i linje med varandra. Fortbildningen 

uppmuntrar bland annat till dialog i klassrummet och att bygga stödstrukturer, vilket är och 

har varit centralt i hens klassrum från start. Pedagogen menar att det märks större skillnad på 

en del äldre pedagoger som har fått ”blomma ut” och blivit inspirerade av innehållet i 

Läslyftet. Lärarutbildningar påverkar i en vidare bild vad som sker i klassrummet och den 

undervisning som pedagoger bedriver.    
  

Analysen om pedagogernas idéer om praktiken och dess förutsättningar visar att de ger 

uttryck (sayings) för att undervisningen (doings) inte har genomgått några större förändringar 

i samband med Läslyftet. Det finns ingen markant skillnad på undervisningen här och nu 

jämfört med där och då. Däremot beskriver en pedagog att Läslyftet är ett bra tillfälle att bli 

påmind om goda metoder och arbeta med dem i klassrummet igen.  
  

Mycket av det som kommer upp i Läslyftet har jag läst på tidigare fortbildningar. Jag känner igen 

många saker man provat för längesen men som man slutade med av någon anledning. Det kan ha 

varit att man bytte klass och att det inte fungerade på samma sätt i den nya klassen. Men i och med 

Läslyftet blir man påmind om bra metoder (Pedagog 4).   
  

Den idé som pedagogen uttrycker kan ses som en följd av kulturella-diskursiva arrangemang 

som fortbildningar och lärarlyft har erbjudit. Vad som är en effekt av Läslyftet eller någon 

annan fortbildning är svårt att urskilja i intervjusituationen. Kompetensutvecklingar har vissa 
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grundidéer som i sin tur kan ses som följden av ett vidare kulturellt-diskursivt arrangemang. 

Det som har skett i klassrummet genom Läslyftets moduler och innehåll behöver inte enbart 

vila på en isolerad insats likt Läslyftet. När Møller, Ottesen och Hertzberg (2010) intervjuade 

lärare och rektorer om deras inställning till Kunskapslyftet i Norge framkom det, som tidigare 

nämnts, att reformen inte lett till stora förändringar i undervisningen, troligen för att 

pedagogerna sedan tidigare arbetat med de grundläggande kunskaper som var mål i den nya 

läroplanen (ss. 16-19). Förändringarna som har skett i den svenska skolan de senaste åren är 

ihopvävda av många olika arrangemang som påverkat hur undervisningspraktiken har tagit 

form. Några av respondenterna uttrycker i intervjuerna att Läslyftet inte har erbjudit särskilt 

mycket nytt, vilket har påverkat projektet att stärka pedagogernas kompetens. Däremot 

uttrycks igenkänningen av innehållet inte som ett hinder, utan snarare som en möjlighet till att 

komma igång med bra metoder igen. 

   

Undersökningens resultat tydliggör också att pedagogerna inte arbetade med läsning och 

skrivning i alla ämnen på samma sätt tidigare. Ansvaret för elevernas avkodning och 

läsförståelse vilade mestadels på svenskläraren och svenskämnet. I intervjuerna framkommer 

det att pedagogerna fokuserade mer på avkodning och “frågor på raderna” tidigare. Det som 

uttrycks nu är att läsförståelsestrategier får större utrymme och att det är mer fokus på att läsa 

för att lära.   
  
I svenskundervisningen förväntades eleverna få de kunskaper de behövde för att ta till sig svårare 

texter med mer komplicerat innehåll under sin senare utbildning. När eleverna kommer upp på 

mellanstadiet blir texterna betydligt svårare och de förväntas ha strategier för att ta till sig texterna 

(Pedagog 2).   
  

Den syn som fanns tidigare uttrycks ha förändrats i och med att läsningen och skrivningen  

beskrivs vara mer central i alla ämnen efter Läslyftet. Dessutom är pedagogerna nu eniga om 

att ansvaret är gemensamt. Det är alla pedagogers plikt att utveckla eleverna till goda läsare 

och skrivare.   
  

Sammanfattningsvis uttrycker pedagogerna att det inte har skett så stora förändringar i 

undervisningen och att mycket är sig likt sen innan Läslyftet. Men det framkommer ändå stora 

förändringar i intervjuerna, såsom att Läslyftet har påverkat uppfattningen kring läsning och 

skrivning som en mer central del i alla ämnen. Fortbildningen har också medfört att 

pedagoger plockar fram gamla metoder och material som tidigare använts, vilket tycks ha haft 

en positiv effekt på undervisningen.  

Det här kunde ha varit bättre 

Den genomförda analysen visar att engagemanget i Läslyftsgrupperna (doings) varierar och 

att det i sin tur genererar vissa spänningar i gruppen. Pedagogerna talar om att en del lärares 

bristande engagemang påverkar diskussionerna och relationerna (relatings) i gruppen. En 

pedagog beskriver att det finns olika uppfattningar bland kollegorna rörande Läslyftets 

moduler och innehåll.   

 
Det känns som att vissa går Läslyftet bara för att de måste och inte gör det bästa av det. Vilket 

känns lite onödigt med tid (Pedagog 4).  
  

Läslyftets genomförande har bestämts på en lokal nivå, oavsett pedagogernas eget intresse 

vilket i sin tur kan ses som en följd av ett vidare socialt-politiskt arrangemang där 

huvudmännen har makt att bestämma vad pedagogerna ska göra. Det kan också ses som en 

konsekvens av materiella-ekonomiska arrangemang som styr deltagarna, platsen och tiden. 
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Norrström och Rosvall (2016, ss. 16, 21, 26) förklarar i sin forskning om specialpedagogers 

samverkansuppdrag att samverkan är ett svårdefinierat och spretigt begrepp. För att 

samverkan ska vara lyckad och meningsfull krävs ett gemensamt mål och ett tydligt syfte 

samt en enighet om ansvarsfördelningen i gruppen. I studien framkom det att god samverkan 

ställer krav på en likartad uppfattning om uppdraget hos aktörerna som deltar. I utvärderingen 

från den norska satsningen Ge rum för läsning! blev det synligt att lärarnas deltagande i 

kompetensutvecklingen till stor del varierade (Buland et al. 2008, s. 76). Genom Läslyftets 

gruppträffar har alltså de berörda pedagogerna fått möjlighet att diskutera och samtala om 

innehållet i modulerna och genomförda lektioner. I intervjuerna framkommer det att den 

fysiska närvaron på Läslyfts-träffarna har varit hög även om intresset har varierat. Detta 

arrangemang tycks ha haft en negativ effekt ifråga om praktikens förändring då det tycks ha 

varit en börda för vissa pedagoger att ses och dela med sig av tankar och erfarenheter av 

undervisningen. 

    

I intervjuerna framkommer det åsikter om upplägget av Läslyftet. Pedagogerna ger uttryck för 

en idé om att organisationen (relatings) inte är fördelaktig för projektet och att det finns för 

lite tid mellan träffarna för att hinna genomföra lektionerna (doings) på ett bra sätt.   

  
Kommunen och facket har bestämt att vi ska ses två timmar den ena veckan och en timma den 

andra veckan. Vi hade nog föredragit att träffats tre timmar varannan vecka. Men vi kunde inte 

påverka hur upplägget skulle vara, det bestämdes på kommunal nivå (Pedagog 1).  
  

Det som pedagogen uttrycker kan ses som en följd av de materiella-ekonomiska arrangemang 

som Läslyftet erbjudit. Fortbildningens organisatoriska upplägg har inneburit att de berörda 

pedagogerna inte alltid har hunnit genomföra det som har förväntats av dem. Utzoomningen 

innebär också en överlappning till sociala-politiska arrangemang då huvudmännen har 

ansvarat för att skapa förutsättningar för att genomföra Läslyftet. Fortbildningens upplägg får 

konsekvenser av att alla pedagoger inte alltid hinner genomföra det som ska göras till nästa 

träff. Detta kan därför ses som följden av en överlappning till materiella-ekonomiska villkor 

då det är rektorerna som har bestämt hur mycket tid pedagogerna får för att genomföra 

fortbildningen. Genom Läslyftets upplägg har de berörda pedagogerna hindrats i att förändra 

praktiken då de tycks ha haft för lite tid för att genomföra aktiviteter mellan träffarna. Som 

tidigare nämnts redogör Armour och Makopoulou (2011, s. 343) för ett 

kompetensutvecklingsprogram för lärare i England, och det framkommer även där att 

innehållet har varit bra men att pedagogerna önskar mer tid att applicera sina nyförvärvade 

kunskaper i undervisningen.  

   

Pedagogerna talar om (sayings) att det är betydelsefullt att rektorn förankrar (relatings) 

satsningen Läslyftet hos sin personal för att motivera fortbildningen. Tre pedagoger ger 

uttryck för att deras rektor förankrar, följer upp och engagerar sig i Läslyftet medan två andra 

talar om att rektorn inte har varit en del av satsningen.  

  
Rektorn har inte varit så värst driven och inte förankrat varför vi gör den här satsningen. Hen har 

mest varit en polis med tid och sånt (Pedagog 3).    
  

De delade meningar som pedagogerna uttrycker gällande rektorns roll kan ses som en följd av 

sociala-politiska arrangemang. Rektorerna har ingen given roll i Läslyftet förutom att skapa 

organisatoriska förutsättningar för genomförandet.  

   

Det finns olika attityder (relatings) till Läslyftet i intervjuerna. Några pedagoger uttrycker att 

rektorn har motiverat pedagogerna till att stärka sina kunskaper inom läsning och skrivning. 
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Andra talar om att det har varit roligt och nyttigt med Läslyftet samtidigt som det har tagit 

mycket ork. Materiella-ekonomiska arrangemang påverkar vilka förutsättningar som finns för 

att utföra aktiviteter och i det här sammanhanget är det främst tiden som framkommer som ett 

hinder för projektet.   

 
Man tycker det är positivt innehåll, men att det också är lite småkämpigt när det är under ett helt år 

och att man ses varje vecka. Man ska dels läsa in sig på en text till vartannat tillfälle och titta på 

filmer, samt genomföra en lektion. Det känns lite knappt med tiden (Pedagog 2).  
  

Pedagogen uttrycker alltså att de har fått en tidsbank med två timmar i veckan för att 

genomföra Läslyftet och att det finns möjlighet att ta kompensationsledigt för den tiden 

senare. Respondenterna talar om att satsningen har tagit mer tid än vad de har fått för den 

vilket innebär att det ibland har varit kämpigt att hinna med Läslyftet parallellt med den 

ordinarie undervisningen. Den dominerande uppfattningen är att det har funnits knappt med 

tid för att genomföra Läslyftet på bästa sätt. Men det finns också en pedagog som talar om att 

tiden har räckt för att genomföra fortbildningen. 

    

Sammanfattningsvis uttrycker pedagogerna att det har varit meningsfullt men också kämpigt 

att genomföra Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet. Fortbildningen har tagit 

mycket tid och pedagogerna beskriver idéer om hur organisationen rörande Läslyftet skulle 

kunna förbättras för att satsningen skulle bli ännu mer givande. Det uttrycks en viss 

förhoppning bland pedagogerna att deras stärkta kompetens i och med Läslyftet ska 

generera högre måluppfyllelse och bättre elevresultat i framtida mätningar.   
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DISKUSSION 
Följande diskussion består av tre olika delar. I den första delen diskuteras och problematiseras 

studiens resultat i förhållande till syfte, tidigare forskning och den teoretiska ramen. I den 

andra delen diskuteras valet av metod och studiens genomförande. Avslutningsvis behandlas 

didaktiska konsekvenser för svenskämnet.  

Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur svensklärares undervisningspraktik 

i årskurs F-3 har förändrats via Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet genom det 

teoretiska perspektivet praktikarkitekturer. Resultatredovisningen i studien delades upp i tre 

teman; Mycket har hänt, Det här gjorde vi innan och Det här kunde ha varit bättre. Gällande 

de förändringar som har skett i undervisningspraktiken visar resultatet att det har utvecklats en 

ökad gemensam förståelse och gemensam medvetenhet rörande läsning och skrivning i 

samband med Läslyftet. Detta sägs vara en förändring i undervisningspraktiken här och nu 

jämfört med där och då. Den vokabulär och den medvetenhet som uttrycks anges också ha 

påverkat relationerna mellan kollegorna då ett metaspråk har utvecklats, vilket har gett 

möjlighet att samtala om lär-, utvecklings- och undervisningsprocesser på ett nytt sätt. Liberg 

(2010, s. 12) betonar lärarens kompetens som den viktigaste faktorn för att elever ska uppnå 

kunskapsmålen och det är av vikt att börja tidigt med läsning och skrivning för att elever ska 

utveckla djupare kunskaper. Pedagogerna i studien ger uttryck för att de har fått fördjupade 

kunskaper i att presentera texter och att ge eleverna verktyg för att arbeta med olika texttyper. 

De beskriver också att läsning och skrivande har fått en mer central roll i alla ämnen och att 

pedagogerna delar på ansvaret att utveckla elevernas läsning och skrivande. Den syn som 

utvecklats kan ses som en tillgång i att höja måluppfyllelsen hos elever då de får mer frekvent 

övning och fler strategier för att ta sig an texter. Läslyftet har också medfört en förändring i 

undervisningspraktiken rörande att tänka kritiskt kring texter. Buland et al. (2008, s. 73) 

skriver att rektorer i Norge uttryckte kompetensutvecklingen Ge rum för läsning! som 

framgångsrik medan lärare menade att undervisningen inte hade förändrats. Utvärderingarna 

som har gjorts på det svenska Läslyftet redogör för att innehållet i kompetensutvecklingen har 

varit relevant samt att pedagoger anser att satsningen har gett vissa effekter gällande deras 

engagemang och intresse för språk-, läs- och skrivutveckling. Huruvida Läslyftet hat gett 

effekt på elevernas språkutveckling finns inga upplevelser av hos pedagogerna än, de 

uttrycker att det är för tidigt att avgöra (Carlbaum, Andersson & Hanberger 2017; Roe & 

Tengberg 2017).  Precis som Buland et al. (2008, s. 13) betonar så vilar undervisningens 

utveckling säkerligen på många olika heterogena faktorer som kan ha påverkat 

undervisningen och inte enbart på Läslyftet. I analysen ger deltagande pedagoger uttryck för 

två dubbla spår i sin förståelse för fortbildningens konsekvenser, dels att den möjliggjort 

projektet att stärka deras kompetens, dels att det inte skett så stora förändringar i 

undervisningen då mycket var känt sedan innan.   
  

Den dominerande uppfattning som framkom i analysen var att det kollegiala lärandet har varit 

en stor vinst med fortbildningen. Detta är något som även utvärderingen av Läslyftet bekräftar 

(Carlbaum, Andersson & Hanberger 2016). Rönnerman och Olin (2013, s. 192) menar att 

organiseringen i grupper bidrar till ett kollektivt ansvarstagande och att lojalitet mot gruppens 

arbete utvecklas genom dialog och deltagande. Den generella uppfattning som framkom var 

att gruppträffarna med andra pedagoger hade varit meningsfulla och givande. Likaså var det i 

en kompetensutvecklingsinsats som gjordes i England, det kollegiala mötet som var mellan 

kollegor var högt värderat (Armour & Makopoulou 2011, s. 343). Det fanns ett undantag i 

föreliggande studie genom att en pedagog ansåg att samtalen i gruppen inte varit lika givande 



 

22 

 

och utmanande som önskat. Som tidigare nämnts poängterar Norrström och Rosvall (2016, ss. 

16-26) att möten med mycket innehåll kan medföra svårigheter i att diskutera ämnen på 

djupet. Forskarna påstår också att det krävs ett gemensamt syfte och ett gemensamt mål för att 

samverkan ska bli meningsfull. I undersökningens analys framkom det att intresset och 

engagemanget för Läslyftet hade varierat bland kollegorna på skolorna och likaså attityderna 

till fortbildningen. Detta kan ses som en följd av sociala-politiska arrangemang då 

genomförandet av Läslyftet hade bestämts på en lokal nivå, oavsett pedagogernas enskilda 

intresse för att stärka sin kompetens inom läsning och skrivning. Alla pedagoger får samma 

grundidéer i Läslyftets moduler, men diskussioner och arbetssätt skiljer sig mellan grupperna 

vilket innebär att pedagogerna får olika mycket med sig från kompetensutvecklingsinsatsen 

beroende på vilken grupp de tillhör. Det kollegiala lärandet har både uttryckts som ett hinder 

och något möjliggörande för praktiken. En slutsats som kan dras av detta är att nationella 

satsningar kan få olika utfall beroende på hur de olika arrangemangen formar 

undervisningspraktiken.   
  

Vilka effekter pedagogernas stärkta kompetens kommer att ha för elevernas framtida läsning 

och skrivande vet vi inte ännu. I Läslyftets utvärdering menade pedagogerna som deltog att 

det var för tidigt för att redogöra för upplevelser av effekter på elevernas språkutveckling 

(Carlbaum, Andersson & Hanberger 2016). En respondent i studien gav uttryck för att hen 

tror att eleverna som haft pedagoger som deltagit i Läslyftet har fått mer verktyg för sin 

språkutveckling med sig i undervisningen än vad tidigare elever har fått. Andra nationella 

satsningar har dock visat på både framgång och motgång, angående Reading Recovery-

satsningen som genomfördes i Nya Zeeland visar forskning både att eleverna som deltog 

presterade bättre men att satsningen inte stöttade de elever som löpte störst risk att inte lära 

sig läsa (Elbaum et al 2000, s. 605; Reynolds & Wheldall 2007, s. 213). Reichenberg (2015, s. 

18) menar ändå att Norges applicering av forskning direkt in i klassrummet kan ses som en 

nyckel till deras framgång i internationella studier.  

   

Studiens resultatet visar att det krävs dialog mellan pedagogerna och huvudmännen för att 

utveckla Läslyftet gällande de organisatoriska förutsättningarna. Pedagogerna talar om att 

tiden och de täta gruppträffarna vissa gånger har inneburit att de inte har hunnit genomföra 

övningen på lektionen till nästa träff. Pedagoger i England uttryckte i samband med en 

kompetensutvecklingsinsats liknande åsikter om att de fick ta del av mycket intressant 

material, men inte fick möjlighet att applicera sina kunskaper fullt ut i undervisningen 

(Armour & Makopoulou 2011, s. 343). Detta kan i en utzoomning ses som en överlappning 

mellan sociala-politiska arrangemang och materiella-ekonomiska villkor som styr vilka 

aktiviteter som kan genomföras i praktiken. Trots viss tidsbrist beskrev pedagogerna som 

deltagit i studien hur de satsat på att ta tillvara på den input som de har fått i samband med 

Läslyftet.   
  

Vid en jämförelse av hur undervisningen såg ut innan och efter Läslyftet noteras att många 

pedagoger uttryckte att de kände igen mycket sedan tidigare trots att de ändå inte arbetat 

aktivt med innehållet i sitt klassrum. När Møller, Ottesen och Hertzberg (2010) intervjuade 

lärare och rektorer om deras inställning till hur det norska Kunskapslyftet förändrat 

undervisningen visade det sig att reformen inte lett till stora förändringar i skolans 

undervisning då mycket var bekant sedan tidigare (ss. 16-19). I resultatet uttryckte några av 

pedagogerna att undervisningen och framförallt förhållningssättet till läsning och skrivning 

hade förändrats, även om många av metoderna varit kända sedan förut. Återigen uttrycktes 

dubbla åsikter angående vilka förändringar som hade skett. Det framkommer en indikation på 
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att pedagoger som nyss har gått lärarutbildningen redan hade fått med sig det som forskningen 

i Läslyftet lyfter fram. 
  

I resultatet framgår det sammanfattningsvis en bild av en dubbelhet hos pedagogerna som 

deltagit i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet. De gav dels uttryck för att 

fortbildningen hade bidragit med många goda faktorer för undervisningspraktiken samtidigt 

som de berättade att mycket var bekant sedan tidigare. Förutom uttryck gällande förändringar 

i undervisningspraktiken antyddes det av respondenterna att lärarutbildningens innehåll låg 

nära den forskning som Skolverket erbjuder skolor att ta del av i Läslyftets moduler, vilket 

kan ses som hoppfullt för nästa generation pedagoger.    
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Metoddiskussion 

Enligt Bryman (2011, s. 370) är ett vanligt förekommande problem i en kvalitativ studie likt 

den som genomförts här bristande transparens. Med det menas att studien kan upplevas 

grumlig och dölja något. För att avlägsna misstankar gällande bristande transparens i den här 

studien har jag beskrivit hela processen tydligt för läsaren. I metoddelen motiverades det urval 

som varit aktuellt för studien. Där beskrivs hur informationssökningen har gått till och hur 

data har samlats in. Vidare beskrivs intervjutillfällena och vad som har varit centralt för att 

skapa en trygg intervjusituation. Även bearbetningen av analysen beskrivs, vilket innebär att 

läsaren kan se hur jag gått tillväga när jag klassificerat och sorterat data i mitt analysprotokoll. 

     

En kvalitativ datainsamlingsmetod användes i studien för att undersöka hur pedagogers 

undervisningspraktik har förändrats i samband med Läslyftet. För att få en mer rättvis bild av 

forskningsfältet redogör jag i det tidigare forskningsavsnittet för vikten av att beakta att 

forskning har samlat data via olika aktörer. Jag beskriver att forskare (Buland et al. 2008) som 

vänt sig till huvudmän visat ett lyckat resultat av kompetensutvecklingar medan andra 

forskare (Møller, Ottesen & Hertzberg 2010) visat att lärare och rektorer anser att 

undervisningen inte hade förändrats drastiskt med Kunskapslyftet. Det framkommer vissa 

brister i studier med tanke på att de enbart utgått från en typ av aktör, och liknande svagheter 

finns i denna studie. Resultatet är filtrerat genom pedagogernas berättelser om eventuella 

förändringar i undervisningspraktiken. Kompletterande observationer hade kunnat styrka 

pedagogernas berättelser ytterligare. 

    

En pilotintervju genomfördes innan den första verkliga intervjun precis som Lantz (2013, s. 

78) förespråkar. Den gav mig möjlighet att testa intervjuplanen och se över frågorna och 

frågeställningarna, för att upptäcka om det var något som var otydligt. Det upptäcktes att den 

sista frågan gällande aktörers roller i Läslyftet var svår att förstå så den förtydligades genom 

att jag exemplifierade olika aktörer: rektor, handledare och lärare. Den reviderade 

intervjuplanen bidrog till trygghet hos mig som intervjuare då jag kände mig väl förberedd 

även i den första intervjun. För att göra pilotstudien ännu mer meningsfull hade jag kunnat 

transkribera den för att sedan göra en provanalys. Om det hade gjorts hade jag fått ytterligare 

aspekter på hur intervjufrågorna skulle kunna ha omformuleras för att få ännu mer relevant 

data att analysera. 

    

Den riktade öppna intervjuformen visade sig positiv för undersökningen då det vid några 

tillfällen gavs tillfälle för följdfrågor. Om det var något jag inte förstod kunde jag be om 

förtydligande med en gång och att detta har gjorts framgår i transkriberingarna av 

intervjuerna. Respondenternas utförlighet i svaren varierade, en del var mer och andra mindre 

detaljerade i sina beskrivningar om eventuella förändringar i undervisningen. Intervjuerna 

genomfördes i största möjliga mån i ostörda grupprum och klassrum. Under en intervju var 

det någon som knackade på dörren, men jag anser inte att det påverkade innehållet i 

intervjun.   
  

Information om att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följdes gavs i missivbrevet 

och i samband med intervjun. En respondent ringde upp mig efter genomförd intervju och 

dubbelkollade så att hen säkert var anonym med tanke på att vissa namn hade nämnts. Jag 

refererade då till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011, ss. 12-13) och försäkrade 

pedagogen om att potentiella uppgifter som på något sätt skulle kunna bidra till att identifiera 

deltagarna skulle modifieras i undersökningen. Pedagogen gav då på nytt sitt samtycke till att 

delta. 
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Analysen gjordes utifrån ett analysprotokoll för att säkerställa möjligheten att systematisera 

analysen. Bjørndal (2005. s. 118) menar att det inte går att fokusera på allt i en analys, utan att 

relevanta delar får väljas ut. Jag sorterade insamlad data under tre rubriker: språk, aktiviteter 

och relationer. Dessa begrepp och fenomen beaktades för att zooma in på praktiken. För att 

zooma ut hanterades dessa utifrån kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska och sociala-

politiska arrangemang. Analysen är enbart baserad utifrån de förändringar som pedagogerna 

berättat om i undervisningspraktiken. Undervisningen är således inte observerad vilket kan ha 

påverkat resultatet. Risken är att pedagogernas uttalande om praktiken inte stämmer överens 

med det verkliga utförandet av praktiken. Dock upplever jag att samtliga pedagoger var öppna 

i berättandet och beskrivandet av undervisningen med tanke på att de redogjorde för såväl 

svagheter och styrkor i undervisningspraktiken på ett trovärdigt sätt. 
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Didaktiska konsekvenser för svenskämnet 

Studiens syfte var att undersöka hur svensklärares undervisningspraktik i årskurs F-3 har 

förändrats via Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet genom det teoretiska 

perspektivet praktikarkitekturer och det framkom i undersökningen att vissa förändringar hade 

skett i undervisningspraktiken. Det kom fram parallella uppfattningar om vad Läslyftet hade 

tillfört undervisningen i undersökningen, men den dominerande bilden var att fortbildningen 

hade tillfört mycket när det kommer till att utveckla läs- och skrivundervisningen. Projektet 

handlade om att lyfta pedagogernas kompetens för att de skulle kunna erbjuda elever bättre 

läs- och skrivundervisning och enligt pedagogerna så hade det skett en förändring i det 

gemensamma förhållningssättet och det gemensamma ansvaret för läsning och skrivning på 

skolorna. Hur undervisningspraktikens förändringar som respondenterna redogör för påverkar 

elevernas läsning och skrivning i ett längre perspektiv återstår att se. 

    

Uppfattningen gällande modulernas innehåll varierade. Det finns pedagoger som uttryckte att 

materialet var bekant medan andra upplever det som nytt. Variationen beror troligtvis på vilka 

utbildningar pedagogerna har med sig. Läslyftet kompenserar de pedagoger som inte fått del 

av nyare forskning gällande läsande och skrivande i sin utbildning. I studien ges indikationer 

på att Läslyftets innehåll var bekant sedan tidigare, särskilt för nyutexaminerade pedagoger. 

En didaktisk konsekvens av det är att det är viktigt att undervisning om barns läs- och 

skrivinlärning får vara en fortsatt del i lärarutbildningen för att svensklärares undervisning ska 

bli så bra som möjligt.  
  

Undersökningen visar även att pedagogerna som genomfört Läslyftet läsåret 2016-2017 hade 

förslag på hur fortbildningen skulle kunna bli ännu bättre. Det som lyfts fram som mindre 

lyckosamt i min studie kan leda till en didaktisk konsekvens för svensklärare då förslagen på 

förändringar kan beaktas i kommande kompetensutvecklingsinsatser som påverkar 

svenskämnet och svensklärare. Som tydligt visas i den tidigare forskningen angående 

nationella kompetensutvecklingsinsatser har utfallen av satsningarna sett olika ut. För vidare 

studier hade det därför varit intressant att undersöka vad Läslyftet mynnat ut i ytterligare 

gällande elevers läsning och skrivande. Då många kommuner sökt statsbidrag för att 

genomföra fortbildningen lokalt skulle forskning kunna riktas mot att undersöka hur och i 

vilka sammanhang pedagoger använder metoder och modeller inspirerade från Läslyftet. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Missivbrev 
Mitt namn är Elin Kjellsson och jag studerar på Högskolan i Borås. Jag studerar till 

grundskollärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Nu läser jag min åttonde 

termin och skriver det slutliga examensarbetet. Syftet med studien som genomförs är att 

undersöka om och hur lärares svenskundervisning har förändrats i samband med Läslyftet. För 

att undersöka detta har jag som avsikt att genomföra med intervjuer med lärare som har 

deltagit i Läslyftet.  

Jag vill informera om att jag tar hänsyn till de forskningsetiska principerna. Deltagandet är 

frivilligt och det är frivilligt att när som helst avbryta sin medverkan utan påtryckningar från 

mig. Intervjuerna kommer att spelas in för att förenkla bearbetningen och analysarbetet, men 

det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningarna. I examensarbetet kommer 

deltagarnas identiteter att vara skyddade och det kommer inte att gå att identifiera enskilda 

personer eller skolor.  

 

Vänligen kontakta mig via telefon eller mail om du vill vara en del av undersökningen.  

 

Om ni har frågor rörande intervjun är ni välkomna att kontakta mig.  

Med vänlig hälsning,  

Elin Kjellsson  

0730-xxxxxx 

s133584@student.hb.se 

 

Handledare:  

Anita Norlund 

0708-xxxxxx 

anita.norlund@hb.se 
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mailto:anita.norlund@hb.se


 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuplan 
 
Intervjuplan  
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärares svenskundervisning har förändrats i samband 

med Läslyftet.  

 

Uppvärmningsfrågor:  

• Hur länge har du varit verksam svensklärare?  

• I vilka årskurser har du varit i? 

• Har du arbetat på samma skola under hela ditt yrkesliv?  

 

Intervjufrågor:  

• Upplever du att ert arbete har förändrats i samband med Läslyftet? Hur?   

 (Gjorde ni inte det förut?)  

 

• Vilka är de viktigaste förändringarna som har skett i undervisningen?  

• Vad av det ni gör idag gjorde ni inte för 5 år sedan?  

 

Eventuella extrafrågor 

• Hur pratas det om Läslyftet på skolan? Vilka attityder finns? (sayings) 

• Vilka resurser har behövts för att genomföra läslyftet på ett bra sätt? (doings) 

• Vilka roller har olika personer haft i Läslyftet? (relatings) 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Analysprotokoll 
 
Analysprotokoll utifrån teorin om praktikarkitekturer 
 

 

Sayings (språket) 

  

 

Kommentar 

 

Kulturella-

diskursiva 

arrangemang 

 

 

Möjligheter/hinder 

 

Lärarnas ordförråd 

(vilka bestämda 

begrepp de använder 

när de berättar om 

praktiken) 

 

   

 

Lärarnas idéer om 

praktiken och dess 

förutsättningar 

 

   

 

Lärarnas förståelse för 

praktiken och dess 

förutsättningar 

 

   

 

Lärarnas uttryck för att 

försvara praktiken 

 

   

 

Lärarnas förståelse för 

sig själva (individuellt 

och kollektivt), i 

situationerna de verkar 

och konsekvenserna av 

vad de gör 

 

   

 

Doings (aktiviteter) 

 

 

Kommentar 

 

Materiella-

ekonomiska 

arrangemang 

 

 

Möjligheter/hinder 

 

Deltagare 

 

   

 

Plats 

 

   



 

 

 

 

Tid 

 

   

 

Ekonomi 

 

   

 

Aktiviteter som sker 

 

   

 

Sätt att göra saker och 

ting 

 

   

 

Material som används 

 

Lärare 

 

Elever 

 

   

 

Strukturer 

 

   

 

Relatings (relationer)  

 

 

Kommentar 

 

Sociala-politiska 

arrangemang 

 

 

Möjligheter/hinder 

 

Mellan lärare och rektor 

 

Mellan lärare och 

handledare 

 

Mellan lärare och elever 

 

 

   

 

Till artefakter 

ex. Läroplan, Läslyftets 

moduler och innehåll  

 

   

 

Makt och solidaritet 

 

   

 

Gemensam 

förståelse/åtskild 

förståelse 

 

   

    



 

 

 

Roller 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 – Läslyftets upplägg i kommunen 
 
Läslyftet läsåret 2016-2017  
 

v. 33 Inläsning 1 tim  

v. 34 Kollegialt lärande 2 tim  

v. 35 Utvärdering av utförd lektion 1, 1 tim 

v. 36 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 37 Utvärdering av lektion 2 

v. 38 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 39 Utvärdering av lektion 3 

v. 40 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 41 Utvärdering, lektion 4 

v. 42 Kollegialt lärande, 2 tim  

v. 43 Utvärdering, lektion 5 

v. 44 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 45 Utvärdering, lektion 6 

v. 47 Kollegialt lärande, 2 tim  

v. 48 Utvärdering, lektion 7 

v. 49 Kollegialt lärande, 2 tim  

v. 50 Utvärdering, lektion 8 

 

Detta blir 16x2 tim per vecka totalt 32 tim för ht 2016.  

Gällande begränsningsperioden görs 21 tim före v. 44. Det kompas 15 aug, 28 sep och 31okt, 

11 tim görs efter v. 44 och kompas 1 och 2 nov.  

De som jobbar deltid t.ex. 80 % räknar på följande sätt för ytterligare komp, 0.20 x 21 tim = 

4,2 tim för period 1 som ska kompas den 16 aug och 2,2 tim för period 2 kompas 2 nov.  

 

v. 2 Inläsning 

v. 3 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 4 Utvärdering av lektion 1 

v. 5 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 6 Utvärdering av lektion 2 

v. 8 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 9 Utvärdering av lektion 3 

v. 10 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 11 Utvärdering, lektion 4 

v. 12 Kollegialt lärande, 2 tim  

v. 13 Utvärdering, lektion 5 

v. 16 Kollegialt lärande, 2 tim 

v. 17 Utvärdering, lektion 6 

v. 18 Kollegialt lärande, 2 tim  

v. 19 Utvärdering, lektion 7 

v. 20 Kollegialt lärande, 2 tim  

v. 21 Utvärdering, lektion 8 

 

Vårens 32 tim kompenseras för begränsningsperiod tre med 14 tim 10 mars och 2 maj samt 

resterande 18 tim för period fyra den 20-22 juni.  

 

 Från xxx-rektorerna 3 juni 16 
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