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Sammanfattning 
Inledning 

För att lärare ska kunna utveckla elevers lärande är det viktigt att de får genomgå kontinuerlig 

kompetensutveckling för att utveckla undervisningsmetoderna och sin egen yrkesroll. Det är av 

vikt att kompetensutvecklingen innefattar utveckling av kunskaperna i ämnet som läraren 

undervisar i. Det är även av betydelse att kompetensutvecklingen bidrar till att lära sig reflektera 

kring sin egen undervisning samt att utveckla yrkesspråket kollegor emellan vilket i sin tur 

kommer leda till en personlig utveckling i den egna yrkesrollen.  

Syfte   

Syftet med studien är att få kunskap om svensklärares inställning till kompetensutveckling samt 

svensklärares attityd till kompetensutvecklingen som benämns som Läslyftet och 

svensklärarnas erfarenhet av Läslyftet i undervisning. 

 

Metod  

Metoden som använts för studien är en kvantitativ datainsamling i form av en digital 

enkätundersökning. Detta valdes för att få in ett så stort underlag som möjligt.  

 

Resultat  

Resultatet av studien visar att svensklärarna har en positiv attityd till kompetensutveckling 

överlag och Läslyftet i synnerhet. Resultatet visar även att svensklärare som arbetat under en 

längre tid har större insyn i vilka regler och förordningar som finns inom kompetensutveckling.  
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INLEDNING 

Skolväsendet är i konstant förändring. Läroplaner uppdateras och byts ut, elevernas behov 

förändras och kraven ökar vilket sätter stor press på landets lärare och deras kompetens. 

För att lärare ska kunna utveckla elevers lärande är det viktigt att de får genomgå kontinuerlig 

kompetensutveckling för att utveckla undervisningsmetoderna och sin egen yrkesroll. Det är av 

vikt att kompetensutvecklingen innefattar utveckling av kunskaperna i ämnet som läraren 

undervisar i. Det är även av betydelse att kompetensutvecklingen bidrar till att lära sig reflektera 

kring sin egen undervisning samt att utveckla yrkesspråket kollegor emellan, vilket i sin tur 

kommer leda till en personlig utveckling av yrkesrollen.  

Förutom att kompetensutveckling utvecklar lärarnas yrkesroll bidrar kompetensutveckling även 

till att göra det lättare för landets lärare att förhålla sig till våra nationella styrdokument. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018) redogör för att vårt 

uppdrag som svensklärare är att utveckla elevernas kommunikationsförmåga genom att 

samtala, läsa och skriva. För att kunna lyckas fullfölja detta uppdrag behöver svensklärare 

uppdatera sig med nya metoder, som är baserad på den senaste forskningen, för att utveckla sin 

undervisning. 

Svenska elevers läsförståelse har under senare år blivit sämre. För att bryta det negativa 

mönstret tog Skolverket fram en kollegial kompetensutveckling för utbildade lärare som kom 

att kallas Läslyftet. Läslyftet blev snabbt den viktigaste kompetensutvecklingen för 

undervisande lärare runt om i Sverige. Tanken med Läslyftet var att ge lärare olika metoder 

som har god förankring i forskning för att kunna öka elevernas läs- och skrivförmåga. Detta 

innebär att syftet med Läslyftet är att öka elevernas skrivförmåga och läsförmåga genom att 

utveckla och förbättra kvaliteten i undervisningen (Skolverket 2016 se Langelotz, Hesslow & 

Tyrén 2017, s.2).  

Läslyftet är uppbyggt på ett antal webbaserade moduler med olika typer av teman. På varje 

arbetsplats där Läslyftet genomförs delas svensklärare in i olika handledningsgrupper. I varje 

grupp förväntas lärarna att arbeta med ett specifikt arbetssätt som är gemensamt för alla 

moduler. Varje modul består av åtta olika delar där varje del har fyra olika moment (Langelotz, 

Hesslow & Tyrén, 2017). 

Det finns förhoppningar på de kompetensutvecklingsinsatser som tidigare gjorts och som nu 

görs inom skolväsendet för att förbättra lärares undervisningsmetoder som i sin tur leder till 

elevers förbättrade kunskaper. Det finns en förhoppning om att Läslyftet har haft en positiv 

inverkan på både lärare och elever. Därför undersöker vi i denna studie svensklärares inställning 

och attityd till kompetensutveckling och den kompetensutveckling som benämns som 

”Läslyftet”. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att få kunskap om svensklärares inställning till kompetensutveckling samt 

attityd till den form av kompetensutveckling som benämns som Läslyftet och svensklärarnas 

erfarenhet av Läslyftet i undervisning. 

Antaganden 

1. Det antas att svensklärare som arbetat en längre tid i yrket i högre grad känner till Läslyftet 

än de svensklärare som arbetat kortare tid. 

 

2. Kennedy (2011) anger att svensklärare ser kollegial kompetensutveckling som ett 

privilegium. Det kan antas att svensklärare som arbetat längre i yrket i större utsträckning får 

vara med och bestämma vilken kompetensutveckling som är relevant för dem i jämförelse med 

de svensklärare som arbetat kortare tid. 

 

3. Det antas att svensklärare som genomfört kompetensutvecklingen Läslyftet i större 

utsträckning känner till avtalet HÖK 12 Bilaga M än de svensklärare som inte genomfört 

Läslyftet. 

 

4. Klapwijk (2012) anger att kompetensutveckling inom lässtrategier ökar lärares förmåga 

använda sig av lässtrategier i undervisningen. Det antas att svensklärare som angett att de fått 

tillräckligt med tid för att ta till sig uppgifterna i Läslyftet även är mer positiva till effekterna 

av Läslyftet än de som fått för lite tid. 

FORSKNINGSÖVERSIKT / TEORETISK FÖRANKRING 
Det har gjorts flera studier runt om i världen bland verksamma lärare om deras inställningar till 

kompetensutveckling och hur det påverkar deras undervisning. Kennedy (2011) anger i sin 

studie att när det kommer till kompetensutveckling, och lärares inställning till 

kompetensutveckling, är kollegiet en viktig faktor. Studien bygger på två projekt som utforskar 

perceptioner av kompetensutveckling för lärare i Skottland. Det ena projektet bygger på 

intervjuer med lärare och det andra projektet innehåller undersökningsdata från årskurs 2–6 

lärare. Den insamlade datamängden avslöjar ett pragmatiskt samt yrkesmässigt förhållningssätt 

till kompetensutveckling. 

 

Amour och Makopoulou (2011) bekräftar till viss del att lärarnas inställning påverkar 

kompetensutvecklingen. Studien byggde på ett program där lärare från England fått göra en 

utvärdering av ett nationellt fortlöpande professionellt utvecklingsprogram, CPD (Continuing 

Professional Development). Själva studien utgick från lärarna och deras svar på ett formulär 

som var uppdelat i sex olika sektioner. Formuläret sammanställdes sedan till data som 

resulterade i verktygen som lärarna fick ta del av implementerades i undervisningen, samt gav 

en möjlighet till ett interaktivt lärande. Det kollektiva deltagandet visade sig vara positiva 

faktorer i programmet som lärarna genomförde. Det rapporterades dock att deltagarna hade 

svårigheter med att ta in den stora mängden kunskap för att kunna upprätthålla utvecklingen i 

kollegiet samt utvecklingen i den egna inlärningen. Både Kennedy (2011) samt Amour och 

Makopoulou (2011) anger att lärare uppskattar kompetensutveckling och ser det som ett 

privilegium. 



 

3 

 

Klapwijk (2012) anger att lärare som engagerade sig i kompetensutveckling inom språk och 

texttyper lättare kunde implementera lässtrategier i undervisningen. Det kan även bekräftas av  

de Vries, van de Grift och Jansen (2012) som anger att engagemang för att utveckla sitt lärande, 

samt utveckla elevernas kunskaper, är en viktig faktor för att lärarna ska anse att 

kompetensutveckling är en betydelsefull del i arbetet vilket citatet nedan indikerar. 

 

“The positive association between student-oriented beliefs and participation in CPD 

indicates that the more teachers are student oriented, the more they participate in 

updating activities, reflect on their work, and collaborate with their colleagues. 

Because we found no relationship between subject-matter-oriented beliefs and 

teachers’ participation, we assert that these beliefs do not influence, positively or 

negatively, teachers’ participation in CPD” (de Vries, van de Grift & Jansen 2012, 

s.224.) 

 

de Vries, van de Grift och Jansen (2012) lyfter fram att elevinriktade lärare blir mer motiverade 

till att genomgå kompetensutveckling för att utveckla elevernas kunskaper.  Detta bekräftas 

även av Concannon-Gibney och Murph (2012) som redogör för att lärares positiva inställningar 

kan ha ett samband med viljan att använda nya arbetssätt. 

 

“The teachers’ positive approach to collaboration may have a significant impact on 

implementation as collaboration has been found to increase teachers’ willingness to 

implement new practices in mote creative and thoughtful ways” (Concannon-Gibney 

& Murphy 2012, s.14). 

 

Att ha en mer positiv inställning till att samarbeta med sina kollegor resulterade enligt 

Concannon-Gibney & Murphy (2012) i att lärarna i sin tur fick en mer positiv inställning till att 

genomgå en kompetensutveckling. Utifrån samarbetet med kollegorna blev lärare även mer 

positivt inställda till att använda de nya verktygen, som de fått till sig under 

kompetensutvecklingen, i undervisningen.  

 

Skolverket (2018) anger att det är rektors ansvar att se till att lärarnas behov blir tillgodosedda 

och att de får adekvat kompetensutveckling. Skolverket har för tillfället en rad olika sorters 

kompetensutvecklingar till lärarnas förfogande, både ämnesspecifik kompetensutveckling och 

kollegial kompetensutveckling. Skolverket samt rektorn ansvarar för att tillgodose lärarnas 

behov, för att detta skall kunna ske har bidraget alternativt ekonomin hos varje enskild skola en 

roll för vilken kompetensutveckling lärarna skall få genomgå.  

 

Resultatet från Langelotz, Hesslow och Tyrén (2017) visar att flertalet av lärarna som 

genomgått Läslyftet anser att det är både viktigt samt en bra kompetensutveckling. En nackdel 

är dock att Läslyftet sker i ett väldigt högt tempo, vilket i sin tur innebär att lärarna inte får 

tillräckligt med tid att ta till sig de olika momenten i kompetensutvecklingen.  

 

Det pågår en utvärdering gällande Skolverkets aktuella kompetensutveckling som fått 

benämningen Läslyftet. Det framkom i den första delrapporten att innehållet i 

kompetensutvecklingen ansågs vara relevant även om en del områden inte behandlades nog 

grundligt, till exempel den första läs- och skrivundervisningen (Roe & Tengberg, 2016). I 
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delrapport två uppger (Carlbaum, Andersson & Hanberger, 2016) att lärare menade att Läslyftet 

gav en del effekter på kort sikt när det kommer till deras ökade engagemang, instinkter och 

intresse för språk-, läs- och skrivutveckling samt det kollegiala lärandet. I delrapporten 

framkom det även att det var för tidigt att avgöra lärarnas egna upplevelser av effekterna på 

elevernas språkutveckling. Resultatet av utvärderingen beräknas att publiceras våren 2019 

(Carlbaum, Andersson & Hanberger, 2016). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärares attityder och inställning till olika typer av 

kompetensutveckling har en inverkan på arbetet med kompetensutvecklingen samt att det 

påverkar lärares egen undervisning. Forskningen visar, att genom att ha en positiv inställning 

till ett samarbete mellan kollegorna, genereras en positiv påverkan på kompetensutvecklingen. 

Lärare som engagerar sig i kompetensutveckling tenderar även att lättare implementera bland 

annat lässtrategier samt andra verktyg i undervisningen. Resultat av flera studier, både 

internationellt och nationellt, visar att tidsaspekten är betydande för att lärare ska kunna ta till 

sig de nya metoderna från kompetensutvecklingen och senare kunna implementera dem i 

undervisning. Då det är rektors ansvar att tillgodose lärarna med kompetensutveckling är det av 

vikt att rektor har en god kontakt med sitt kollegium.  

 

METOD 
Studien använder kvantitativ metod och digital enkät (Google forms) som verktyg för 

datainsamling. Enkät som verktyg har fördelen att en stor mängd data kan samlas in och att 

detta möjliggör jämförelser mellan grupper.  

Urval  

Enkäten lades ut i en Facebook-grupp för svensklärare med 14 000 medlemmar. Det är svårt att 

ange svarsprocent, då länken med frågorna sändes till en så stor grupp. Det var 108 svensklärare 

som svarade på enkäten. En enkät uteslöts eftersom endast två frågor var besvarade. Detta 

resulterade i att 107 enkäter analyserades och av de som svarade var 94 kvinnor (88%), 12 män 

(11%) och en lärare (1%) svarade under alternativet annat. 

 

Enkätutformning 
Enkäten består av 26 frågor och inleds med en beskrivning av studiens syfte samt information 

om anonymitet och frivilligt deltagande av enkäten. Den är uppdelad i två delar vilket innebär 

att fråga 1–13 riktar sig till alla behöriga svensklärare och fråga 14–26 riktar sig endast till de 

svensklärare som genomgått kompetensutvecklingen Läslyftet.  Enkäten består av fem rubriker 

som baseras på studiens forskningsöversikt. Flertalet svarsalternativ är på nominal- och 

ordinalskala utom attitydfrågorna som ligger på en 7-gradig Likertskala. Enkäten inleds med 

fem bakgrundsfrågor om exempelvis årtal för behörighet som svensklärare och attityd till 

arbetsklimat. I kategorin kompetensutveckling handlar frågorna om svensklärarnas möjlighet 

att påverka sin kompetensutveckling och hur denna används. Den tredje kategorin handlar 

specifikt om Läslyftet. Exempel på frågor är ”Var fick du kännedom om Läslyftet” och ”Var 

det ett krav från arbetsgivaren att genomgå Läslyftet?” Det finns även två öppna frågor som 

berör lärarnas erfarenheter av genomfört Läslyft. Den sista kategorin består dels av påståenden 

om attityder till Läslyftets effekter, till exempel ” ”En fördjupning av didaktiska samtal” och 

dels av attityd till Läslyftet, till exempel ”Alla lärare borde genomgå Läslyftet”.  
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Genomförande 

En förfrågan skickades till förvaltningschefen i Borås Stad om det fanns ett sätt att nå ut till all 

personal på skolorna i kommunen på ett effektivt sätt och om det gick att skicka ut en digital 

enkät till samtliga svensklärare. Vi fick beskedet att det inte var möjligt, vilket resulterade i att 

vi kontaktade rektorerna på respektive skola med förfrågan. Flertalet rektorer svarade att det 

inte fanns tid eller möjlighet för svensklärarna att svara på enkäter vid tidpunkten då 

arbetsbelastningen var hög. Detta var skälet till att enkäterna skickades ut digitalt till 

svensklärare i en Facebookgrupp vid namn “Svensklärarna”.  

Etiska aspekter 

Denna studie har förhållit sig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(2002) Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om studiens syfte. Det 

uppfylldes genom att deltagarna fick information om syftet med studien genom en 

inledningstext i enkäten. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt samt att 

respondenterna har till att avbryta sin medverkan när de vill. Det uppfylldes genom att 

deltagarna fick information om att de hade rätt till att avbryta sin medverkan om de önskade. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som användes i enkäten behandlades med 

säkerhet samt sekretess. Det uppfylldes genom att inga personuppgifter förekom i studien. 

Nyttjandekravet innebär att respondenterna skall informeras om att de insamlade uppgifterna 

endast kommer nyttjas för studiens ändamål. Det uppfylldes genom att efter avslutad studie 

förstördes samtliga dokument. 

Reliabilitet och validitet  

Validitet förklaras genom att man mäter det man vill mäta medan reliabilitet uttrycker 

noggrannheten i mätningen. Korrespondensvaliditet innebär att resultatet förväntas att stämma 

överens med tidigare studiers resultat. För att kunna uppnå denna validitet ställdes antagandet 

att lärarna förväntades ha en positiv inställning till kompetensutveckling. Begreppsvaliditet 

innebär att man använder korrekt formulerade frågor som avser att få svar på det som studien 

fokuserar på. Den kommunikativa validiteten innebär att det måste finnas en väl beskriven 

metod. I metodbeskrivningen exemplifieras hur valet av respondenter togs fram samt hur det 

genomfördes. Avslutningsvis finns pragmatisk validitet där man frågar sig om kunskapen man 

får fram kommer till användning. Den pragmatiska validiteten kan sägas vara uppfylld i 

avsnittet didaktisk reflektion. (Christoffersen & Johannessen, 2015) 

Analys 

De oberoende variablerna var om lärarna genomgått Läslyftet (ja eller nej) samt årtal då lärarna 

började arbeta som svensklärare. Dessa årtal grupperades i två lika stora grupper med 51 lärare 

i varje grupp; de som arbetat som svensklärare längre tid (1979-2002) och de som arbetat som 

svensklärare kortare tid (2003-2018).  På några frågor slogs svarsalternativen ihop för att kunna 

användas i analyser. Fråga 5 som handlar om arbetsklimatet har fem svarsalternativ som slogs 

samman och bildar tre alternativ; ganska dåligt, neutral och ganska bra. Fråga 10, ”Hur nöjd är 

du med att ha 13 dagar kompetensutveckling per verksamhetsår?”  med svar på intervallskala 

på 1–7 kodades om med svaren; nej, tveksam, ja för att användas i analyser.  

 

För att få möjlighet att använda svar på intervallskala som oberoende variabel, indexerades data 

så att kategorier kunde användas i analyserna. Attitydfrågorna indexerades i kategorierna 

negativ attityd, ”neutralattityd” och positiv attityd. De negativa attitydfrågorna (påstående 1, 3, 



 

6 

 

4, 6, 9, 10) vändes för att få alla påståenden i samma riktning för att kunna beräkna reliabilitet 

på attitydfrågorna. Cronbach’s alpha för attitydfrågorna beräknades till α=80. 

  

Flertalet frågor ligger på nominal- eller ordinalskala och är analyserade med Pearsons χ2 test 

eller Fisher’s exakta mått (vid två variabler). Korrelation av data på ordinalskala analyseras 

med Spearmans rangkorrelation (η). För variabler på intervallskala så används Pearsons 

korrelationskoefficient (ρ). För jämförelser mellan olika grupper används t-test (när den 

oberoende variabeln har två kategorier, t.ex. kön). Envägs variansanalys används då det finns 

fler kategorier i den oberoende variabeln (t.ex. liten, mellan, stor). Slutligen har även tvåvägs- 

variansanalys använts, vilket innebär att det finns två oberoende variabler i analysen, till 

exempel kön och ålder som oberoende variabel, och attityd till verksamheten som beroende 

variabel. 

RESULTAT 
Analyserna är genomförda i statistikprogrammet SPSS. Resultaten presenteras under fyra 

rubriker: Lärarnas bakgrund, kompetensutveckling, Läslyftet samt attityd till Läslyftet. 

Lärarnas bakgrund 

Det var 85 svensklärare som hade genomgått Läslyftet och 22 lärare som inte genomgått 

Läslyftet. Det är en ganska stor skillnad mellan gruppernas storlek och alla analyser nedan som 

jämför de två grupperna måste tolkas med försiktighet. Nästan alla (97%) var behöriga  

svensklärare och årtal för behörighet varierade i hög grad, från 1978 till 2018. Figur 1 visar 

fördelning för behörighet som lärare. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelning av årtal för behörighet, frekvens 

 

Figur 1 visar att flertalet lärare blev behöriga år 2008 följt av åren 2003 och 2013. Uppdelade i 

kategorier så är det 30 respondenter som blev behöriga 1978 till 1999, 46 blev behöriga mellan 

2000 och 2009 och 27 fick behörighet mellan 2010 och 2018. Fem svensklärare angav inte när 

de blev behöriga.   

 

Lärarna tillfrågades även om årtal då de började arbeta som svensklärare. Spridningen i årtal 

var stor, från 1979 till 2018. Den största gruppen (10 lärare) började arbeta som svensklärare år 
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2000. Lärarna tillfrågades i vilken grad de kände till Läslyftet och resultatet visar att fyra 

procent av lärarna inte alls kände till Läslyftet, nio procent hade hört talas om det och 87% 

kände till det ganska väl. Fördelat på de två grupperna arbetat längre tid och arbetat kortare tid 

så var det fyra procent i vardera grupp som svarade att de inte kände till Läslyftet. Det var något 

fler lärare i gruppen som arbetat kortare tid (14%) som hade hört talas om Läslyftet än i gruppen 

som arbetat längre tid (4%).  92% av de som arbetat som svensklärare längre tid kände till 

Läslyftet ganska väl jämfört med 82% i gruppen som arbetat kortare tid. Pearsons chi visar 

ingen skillnad mellan de svensklärare som arbetat längre tid i yrket och de som arbetat kortare 

tid. Antagande 1, att svensklärare som arbetat längre i yrket i högre grad känner till Läslyftet 

än de som svensklärare som arbetat kortare tid, kunde inte bekräftas i denna studie.  

 

En enkätfråga handlade om hur svensklärarna såg på sitt arbetsklimat. Sex procent svarade att 

arbetsklimatet var ganska dåligt, fem procent ansåg sig vara neutrala och 89% ansåg att 

arbetsklimatet var ganska bra. Svensklärarna som arbetat längre tid i yrket ansåg i något högre 

grad (92%) att de hade ett ganska bra arbetsklimat jämfört med svensklärarna som arbetat 

kortare tid (86%). Det var ungefär lika stor andel i båda grupperna som var neutralt inställda 

(4%) resp. (6%). Slutligen angav åtta procent av svensklärarna som arbetat kortare tid att 

arbetsklimatet vara ganska dåligt jämfört med svensklärare som arbetat längre tid (4%). 

Pearsons chi visar inga skillnader mellan grupperna. 

Lärarnas kompetensutveckling 

Svensklärarna fick ange i vilken utsträckning de fått var med att bestämma om sin egen 

kompetensutveckling. Hälften av svensklärarna angav att de fått vara med och bestämma i låg 

utsträckning, 34% angav i lagom utsträckning och 16% av svensklärarna ansåg att de i hög 

utsträckning får vara med och bestämma. Svensklärare som arbetat längre i yrket fick i lägre 

utsträckning vara med och bestämma om sin kompetensutveckling (54%) jämfört med de 

svensklärare som hade som arbetat kortare tid i yrket (45%). 38% av svensklärarna som arbetat 

längre i yrket ansåg att de i lagom utsträckning fick vara med och bestämma om sin 

kompetensutveckling jämfört med de som hade arbetat kortare tid (29%). Svensklärare som 

arbetat en kortare tid ansåg att de i hög utsträckning fick vara med och bestämma om sin 

kompetensutveckling (26%) jämfört med de som arbetat en längre tid (8%). Antagande 2, att 

svensklärare som arbetat längre i yrket i högre utsträckning får vara med och bestämma vilken 

kompetensutveckling som är relevant för dem i jämförelse med de svensklärare som arbetat en 

kortare tid kunde inte bekräftas i chi2 analys. Det fanns dock en svag tendens i denna riktning 

(p=.06).  

 

Avtalet (HÖK 12 Bilaga M) mellan lärarförbundet, lärarnas riksförbund och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har avsett tid för kompetensutveckling utifrån riktmärket 13 

hela arbetsdagar á 8 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Det ställdes en fråga till 

svensklärarna om det kände till detta avtal. 48% av svensklärarna kände till avtalet, 37% av 

svensklärarna angav att de inte kände till avtalet och 15% var tveksamma. Figur 2 visar 

fördelningen av kännedom om avtalet beroende på när svensklärarna började arbeta.  
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Figur 2. Kännedom om avtalet beroende på när lärarna började arbeta, procent 

 

Figur 2 visar att 56% av svensklärarna som arbetat under längre tid angav att de kände till 

avtalet jämfört med de svensklärare som arbetat kortare tid (41%). 49% av de lärare som varit 

svensklärare kortare tid angav att de inte kände till avtalet jämför med 24% av de som varit 

svensklärare längre tid. De som varit svensklärare under längre tid var mer tveksamma (20%).  

till om de kände till avtalet jämfört med de som varit svensklärare under kortare tid (10%).  Den 

största skillnaden finns mellan svensklärarna som arbetat kortare tid som inte kände till avtalet 

och de svensklärare som arbetat längre och inte kände till avtalet, χ2
(2) =7.23, p=.03.  

 

Frågan analyserades även med de två grupperna deltagit i Läslyft och inte deltagit i Läslyft. 

Svensklärare som genomgått Läslyftet svarade ja på frågan om de kände till avtalet (55%) i 

högre utsträckning än de svensklärare som inte genomgått Läslyftet (18%). 55% av 

svensklärarna som inte hade genomgått Läslyftet svarade nej på frågan om de kände till avtalet 

jämfört med de som genomgått Läslyftet (31%).  Av de svensklärare som angivit att de var 

tveksamma så var det 14% som hade genomgått Läslyftet och 27% som inte genomgått 

Läslyftet. Den främsta skillnaden finns mellan de som genomgått Läslyftet och inte kände till 

avtalet och de som inte genomgått Läslyftet och inte kände till avtalet, χ2
(2)=9.38, p=.00. 

Antagande 3, att svensklärare som genomfört Läslyftet i större utsträckning kände till avtalet 

än de svensklärare som inte genomfört Läslyftet bekräftades i denna studie. 

 

På frågan om svensklärarna använder sina kompetensutvecklingsdagar är det fler svensklärare 

(62%) som inte använde sina 13 dagar kompetensutveckling som de har rätt till än svensklärare 

(38%) som använde sina 13 kompetensutvecklingsdagar. Lärare som arbetat längre i yrket var 

något mer nöjda (M=4.94, s=1.79) jämfört med de lärare som arbetat kortare tid (M= 4.90 s= 

1.82).  Det fanns inga skillnader i t-test med den oberoende variabeln antal år som svensklärarna 

arbetat och beroendevariabeln hur nöjda svensklärarna var med 13 dagars 

kompetensutvecklingstid.  

 

Inte heller den oberoende variabeln Läslyft visar skillnad mellan grupperna med avseende på 

nöjdhet. Lärare som inte genomgått Läslyftet var mer nöjda (M=5.27 s=1.45) med 13 

kompetensutvecklingsdagar jämfört med lärare som genomgått Läslyftet (M=4.80 s=1.84).    
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Frågan följdes av en öppen fråga där svensklärarna kunde skriva kommentarer. 34 av 

svensklärarna kommenterade frågan och majoriteten (32 lärare) önskade att de fick bestämma 

själva över sina dagar då en stor del går åt till kompetensutveckling som styrs av ledningen. 

Exempel på svar från den öppna frågan var exempelvis: “skulle vilja få utnyttja all tid för det 

JAG anser ha nytta av, inte bara det ledningen har bestämt.” 

 

Läslyftet 

Resultaten under denna rubrik kommer endast från de svensklärare som genomgått Läslyftet, 

det vill säga 79% av det totala antalet deltagare. Alla lärare som deltagit i Läslyftet var behöriga 

svensklärare och det var endast en svensklärare som uppgav att Läslyftet inte utfördes på 

arbetsplatsen. 74% av lärarna angav att det var ett krav från arbetsgivaren att genomgå Läslyftet. 

Den största delen av svensklärarna (94%) fick kännedom om Läslyftet på arbetsplatsen, fyra 

procent av respondenterna fick kännedom om Läslyftet via lärarutbildningen och två procent 

fick sin kännedom via kommunen. 

 

På den öppna frågan om vad svensklärarna hade för inställning till Läslyftet innan 

kompetensutvecklingens start så svarade 79 svensklärare. En majoritet av svensklärarna (77%) 

som svarade på frågan angav att de hade en positiv inställning och kommenterade det med 

“positiv”. Resterande svensklärare (23%) var neutrala i frågan och gav svar så som “inga 

särskilda förväntningar”.   

 

På frågan om i vilken uträckning lärarna fått tillräckligt med tid (fråga 21) att ta till sig de olika 

uppgifterna i Läslyftet svarade 42% att de fått tillräckligt med tid i lagom utsträckning, 38% i 

liten utsträckning och i hög utsträckning 20%. Nedanför frågan fick respondenterna möjligheten 

att kommentera dess svar vilket 31 lärare gjorde. Kommentarerna visar att de som angivit att 

de i hög utsträckning fått tillräckligt med tid varit handledare för Läslyftet då detta uppdrag har 

betytt nedsättning i ordinarie tjänst. De svensklärare som endast deltagit i Läslyftet, alltså inte 

varit handledare, har i stor utsträckning angivit att de inte fått tillräckligt med tid för att ta till 

sig de olika uppgifterna i Läslyftet. Exempel på kommentar är följande “Eftersom min 

planeringstid gick åt under perioden så blev det många timmar med extra hemarbete” samt 

“Svårt att hinna med då arbetsbelastningen redan var tung” 

 

För att undersöka om det fanns skillnader i uppfattning om Läslyftets effekter (fråga 25) mellan 

de tre alternativen på frågan om de fått tillräckligt med tid (fråga 21) genomfördes envägs 

variansanalys med tillräckligt med tid som oberoende variabel och de fyra påståendena om 

effekter som beroende. Tabell 1 visar fördelning av svar. 

 
Tabell 1. Tillräcklig tid och attityd till effekter, medelvärde, standardavvikelse 

Påstående Lite tid Lagom tid Mycket tid 

 M s M s M s 

didaktiska samtal* 4.66 1.58 5.78 1.27 6.12 1.05 

gemensamt yrkesspråk 4.22 1.70 5.06 1.88 5.29 1.49 

lärt dig av kollegor 4.63 1.83 5.11 2.01 5.71 1.31 

planerar undervisning 3.25 1.80 3.97 1.78 4.25 1.80 
*signifikant på 95% nivå 

 

Tabell 1 visar att svensklärare som i hög utsträckning fått tillräckligt med tid (M=6.12 s=1.05) 

att ta till sig uppgifterna i Läslyftet i större utsträckning ökat de didaktiska samtalen jämfört 

med svensklärare som fått lagom med tid (M=5.78 s=1.27) samt svensklärare som i liten 

utsträckning fått tillräckligt med tid (M=4.66 s=1.58), F(2,84)=8.56, p=.00. Svensklärare som fått 
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tillräckligt med tid (M=5.29 s=1.49) har i större utsträckning fått ett mer gemensamt yrkesspråk 

jämfört med de svensklärare som i lagom utsträckning fått tillräckligt med tid (M=5.06 s= 1.88) 

och de svensklärare som i liten utsträckning fått tillräckligt med tid (M=4.22 s=1.70). 

Svensklärare som i hög utsträckning fått tillräckligt med tid (M=5.71 s=1.31) har i större 

utsträckning lärt sig mer av och om sina kollegor jämfört med svensklärare som i lagom 

utsträckning fått tillräckligt med tid (M=5.11 s=2.01) och de svensklärare som i liten 

utsträckning fått tillräckligt med tid (M=4.63 s=1.83). Svensklärarna som angett att de i hög 

utsträckning fått tillräckligt med tid (M=4.25 s=1.80) angav i större utsträckning att de planerar 

undervisningen tillsammans med sina kollegor jämfört med de svensklärare som i lagom 

utsträckning fick tillräckligt med tid (3.97 s=1.78) samt de svensklärare som i liten utsträckning 

fått tillräckligt med tid (M=3.25 s=1.80). Antagande 4, att svensklärare som anser att de fått 

tillräckligt med tid till att ta till sig uppgifterna i Läslyftet är mer positiva till effekterna av 

Läslyftet kunde endast delvis bekräftas.  

 

För att undersöka samband mellan de fyra påståendena (fråga 25) genomfördes Pearsons 

korrelation. Tabell 2 visar korrelationen mellan de fyra attitydfrågorna.  

 
Tabell 2. Korrelation mellan effekter av Läslyftet 

__________________________________________________________________________________ 

Ökade didaktiska  Mer gemensamt Lärt mer av och  Planerar   

samtal yrkesspråk med kollegor  undervisning  

Ökade didaktiska samtal - .647** .671**  .511** 

Gemensamt yrkesspråk  - .594** . .456** 

Lärt med och av kollegor   -   .678** 

Planerar undervisning      .                     - 

signifikant på 99% nivå 

 

Tabell 2 visar att de svensklärare som anser att dess didaktiska samtal har ökat anser även att 

de fått ett mer gemensamt yrkesspråk och att de lärt sig mer av och med sina kollegor samt att 

de i högre grad planerar undervisning tillsammans i kollegiet.  

 

Årtalen som svensklärarna genomgick Läslyftet delades upp i tre kategorier; tidigt (2012–

2014), mellan (2015-2016) och sent (2017-2018), för att ta reda på om det finns någon skillnad 

i vilken utsträckning lärarna fick tillräckligt med tid att ta till sig uppgifterna i Läslyftet 

beroende på vilket år de genomförde Läslyftet. De svensklärare som genomgått Läslyftet sent 

ansåg att de i lagom utsträckning fått tillräckligt med tid att ta till sig uppgifterna i Läslyftet 

(50%) jämfört med de svensklärare som genomgick Läslyftet åren 2015–2016 (37.5%) samt de 

svensklärare som genomgick Läslyftet tidigt (40%). De som genomgick Läslyftet tidigt fick i 

liten utsträckning tillräckligt med tid till att ta till sig uppgifterna (40%) jämfört med de 

svensklärare som genomgick Läslyftet 2015–2016 samt 2017–2018 som både hade en 

svarsfrekvens på 37.5%. 25% av de lärare som genomgick Läslyftet åren 2015–2016 hade i hög 

utsträckning fått tillräckligt med tid för att ta till sig de olika uppgifterna i Läslyftet jämfört med 

de lärare som genomgick Läslyftet tidigt (20%) och de lärare som genomgick Läslyftet sent 

(13%). 

 

Det var 81 svensklärare som svarade på frågan “vilka för- och nackdelar Läslyftet inneburit för 

dig själv som svensklärare?” De flesta, 57 lärare, ansåg att deras arbetssätt har utvecklats vilket 

uttrycktes exempelvis på detta sätt: ”Genomgått förändring i undervisningen till att tänka på 

stöttning, språkutvecklande undervisning, genrepedagogik”. Elva lärare ansåg att de redan 

arbetade språkutvecklande och lämnade exempelvis en kommentar där det stod: ”inte så stor 

skillnad, men som bekräftelse på att jag redan jobbade på ett bra sätt”. Nio svensklärare 

påpekade att nackdelen med Läslyftet var att det var stressigt vilket kommenterades exempelvis 
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på detta sätt: “Tidskrävande, stressigt”. Fyra lärare lämnade inte ett relevant svar De svarade 

exempelvis: “bara att kollegor har större förståelse för svenskämnet och anstränger sig mer 

att dra sitt strå till stacken.” Resterande fyra svar hade ingen koppling till frågan.  

 

På frågan om vilka för- och nackdelar Läslyftet har inneburit för lärarnas undervisning svarade 

54 lärare. 46 av svensklärarna ansåg att dess undervisning har utvecklats ”Mer varierad 

undervisning samt en diskussion med eleverna om varför vi gör dessa övningar” medan 

resterande 8 svensklärare ansåg att de redan arbetar språkutvecklande i sin undervisning vilket 

uttrycktes till exempel på detta sätt: ”Jag använder mig redan av många av de metoder och 

tillvägagångssätt i min undervisning”.  

 

Attityd till Läslyftet   

Enkäten avslutades med tio påståenden om svensklärarnas attityd till Läslyftet. Tabell 3 visar 

medelvärde och standardavvikelse på varje påstående fördelat på antal år som svensklärare.   

 
Tabell 3. Påståenden, fördelat på årtalsgrupperna, medelvärde och standardavvikelse 

Påstående År 79-02 

M 

 

s 

År 03-18  

M 

 

s 

Läslyftet har tagit tid från min ordinarie undervisningstid 

Jag använder metoderna från Läslyftet i min undervisning 

Läslyftet är inte viktigt för min lärarroll 

Jag hann inte genomföra uppgifterna inom tidsramen  

Alla lärare borde genomgå Läslyftet  

Läslyftet har inte påverkat min undervisning  

Elevernas läsförmåga har förbättrats efter … Läslyftet 

Jag trivs med att Läslyftet görs på min arbetsplats  

Det behövdes en handledare för att kunna genomföra Läslyftet 

Vissa uppgifter i Läslyftet var inte relevanta för undervisningen 

3.33 

5.09 

2.70 

4.00 

5.74 

2.44 

4.21 

6.14 

5.81 

3.37 

2.07 

1.54 

2.04 

2.08 

1.61 

2.09 

1.58 

1.66 

1.84 

2.17 

3.28 

5.15 

2.31 

4.00 

5.97 

2.15 

3.87 

5.89 

6.14 

3.74 

1.97 

1.37 

1.67 

2.07 

1.65 

1.33 

1.53 

1.81 

1.64 

2.05 

 

Oberoende t-test med tidigare och senare årtal som svensklärare som oberoende variabel och 

attityderna som beroende variabler visar inga skillnader mellan grupperna. Det påstående som 

visar störst skillnad i attityd är Mina elevers läsförmåga har blivit bättre efter att jag genomfört 

Läslyftet”.  

 

Resultatdiskussion 

Antagande 1, att svensklärare som arbetat längre i yrket i högre grad känner till Läslyftet än de 

svensklärare som arbetat kortare tid, kunde inte bekräftas i denna studie. Detta resultat beror 

troligtvis på att Läslyftet startade, som tidigare nämnt 2014 vilket innebär att svensklärarna inte 

har haft möjlighet att känna till kompetensutvecklingen före år 2014. Det som kan sägas om 

detta resultat är att Läslyftet har fått ett stort genomslag då en majoritet av svensklärarna som 

svarat på enkäten hade kännedom om kompetensutvecklingen Läslyftet.  

 

Antagande 2, att svensklärare som arbetat längre i yrket i större utsträckning får vara med och 

bestämma vilken kompetensutveckling som är relevant för dem i jämförelse med de 

svensklärare som arbetat kortare tid, kunde bekräftas i denna studie. Kennedy (2011) anger att 

lärare ser kompetensutveckling som ett privilegium vilket gör dem mer engagerade. Det kan 

vara en bidragande faktor till att svensklärare får vara med och bestämma om sin 

kompetensutveckling. Vi tror att detta beror på att lärare som arbetat längre i yrket har mer 
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inflytande i kollegiet och att övriga kollegor samt rektor har ett större förtroende för lärare med 

lång arbetslivserfarenhet vilket gör att de får förtroende att bestämma över sin 

kompetensutveckling. På majoriteten av skolorna har även rektorn en större insyn i hur 

verksamheten fungerar och vad lärarna behöver för kompetensutveckling, därav fungerar 

kommunikationen bättre och lärarna får vara med mer och bestämma. En annan teori är även 

att lärare som arbetat längre tid i yrket är medvetna om att de behöver ta till sig mer av den 

senaste forskningen vilket kan göra att de har större benägenhet för kompetensutveckling än de 

svensklärare som arbetat kortare tid som har insikt i forskningen från lärarutbildningen.  

 

Antagande 3, att svensklärare som genomfört kompetensutvecklingen Läslyftet i större 

utsträckning känner till avtalet HÖK 12 Bilaga M än de svensklärare som inte genomfört 

Läslyftet, kunde inte bekräftas i studien men man kan se en tendens till bekräftelse. Detta 

resultat bygger, tror vi, på att svensklärarna får mer insikt i vilka rättigheter de har när de 

tillsammans i kollegiet börjar diskutera kring kompetensutveckling vilket kan ske i högre 

utsträckning när kollegiet genomför någon form av kompetensutveckling som i detta fall 

Läslyftet.  

 

Antagande 4, att svensklärare som angett att de fått tillräckligt med tid för att ta till sig 

uppgifterna i Läslyftet även är mer positiva till effekterna av Läslyftet än de som fått för lite 

tid, kunde delvis bekräftas i denna studie. Det finns en diskrepans mellan lärarnas utsagor när 

det kommer till tidsfördelningen under Läslyftet. De lärare som deltagit som medverkande i 

Läslyftet anser att de inte fått tillräckligt med tid att ta till sig alla delar och att 

kompetensutvecklingen varit stressig. Medan de lärare som handlett Läslyftet har fått 

nedsättning i sin ordinarie tjänst för att kunna ta till sig materialet och känner därför att de fått 

tillräckligt med tid. Hesslow, Langelotz och Tyrén (2017) anger i sitt resultat att lärarna påpekat 

att det haft för lite tid för att kunna ta till sig samt sätta sig in i allt material på bästa sätt. 

Tidsbristen blir en problematik i kompetensutvecklingen Läslyftet eftersom resultatet påverkas 

negativt om lärarna inte har tid att sätta sig in i materialet helt. Flera av respondenterna, uppgav 

i kommentarsfältet, att Läslyftet blev ett påtvingat stressmoment som de inte hann med eftersom 

det fanns en tidspress att hinna med varje moment på en vecka. Amour och Makopoulou (2011) 

anger i sitt resultat att det är kompetensutveckling är viktigt och ger positiva effekter, men när 

lärarna måste ta in stora delar kunskap på kort tid blir det övermäktigt och svårt att ta till sig 

kunskapen.  

Övriga resultat  

Det finns en del resultat som inte ingår i de ställda antagandena ovan. Det framkom i resultatet 

att det finns skillnader i vilket år svensklärarna blev behöriga och vilket år de började arbeta 

som svensklärare. Denna skillnad kan bero på att en del av svensklärarna har tolkat att de blev 

behöriga svensklärare när de tog examen, och andra tolkat det som att de blev behöriga när de 

fick sin lärarlegitimation. Lärarlegitimationen får man alltså inte när man tar examen utan man 

ansöker om legitimationen i efterhand. Detta kan också vara en bidragande faktor till att det 

finns en skillnad i svarsfrekvensen “När började du arbeta som svensklärare?” och “När blev du 

behörig svensklärare?”. 
 
Resultatet, som visar att det endast var några få svensklärare som fått kännedom om Läslyftet 

via lärarutbildningen, kan bero på att större delen av respondenterna som svarat på enkäten har 

arbetat som lärare i många år. Läslyftet startade, som tidigare nämnt, år 2014 och det var endast 

ett fåtal svensklärare som börjat arbeta 2014 eller senare. Detta gör att det svensklärare som 

utbildat sig tidigare än 2014 inte hade någon möjlighet att få kännedom om Läslyftet via sin 

utbildning.  
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Ett resultat visar att de svensklärare som arbetat i yrket under längre tid i högre drag svarat ja 

på frågan om de kände till avtalet HÖK 12 Bilaga M jämfört med de svensklärare som arbetat 

kortare tid. Detta resultat kan bero på att svensklärare med mer erfarenhet inom yrket har större 

insikt om sina rättigheter i professionen. Detta resultat kan även bero på att svensklärare som 

arbetat längre i yrket i högre grad kan vara mer aktiva inom den fackliga verksamheten än de 

svensklärare som arbetat kortare tid. HÖK 12 Bilaga M är ett avtal gjort mellan SKL, 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, vilket kan vara en anledning till att fackligt anslutna 

svensklärare känner till avtalet.  

  

Resultaten om hur många av svensklärarna som använder sina 13 kompetensutvecklingsdagar 

visar att det är betydligt fler lärare som inte använder dem vilket kan bero på flera faktorer. 

Flera har uppgett att de inte var medveten om denna rättighet vilket troligtvis är en bidragande 

faktor. För de svensklärare som är medvetna om rätten till 13 dagars kompetensutveckling kan 

det vara den ekonomiska faktorn som spelar in. de Vries, van de Grift och Jansen (2012) anger 

att det är den ekonomiska faktorn som i stor grad styr lärarnas kompetensutveckling. Skolverket 

(2018) anger att det är rektors ansvar att se till att lärarna får relevant kompetensutveckling, 

vilket innebär att rektorer måste balansera med att försöka möta alla lärare i kollegiets viljor 

och behov när det kommer till kompetensutveckling och samtidigt få skolors budget att gå ihop.  

 

Ett resultat visade dock att det inte fanns någon skillnad mellan när svensklärarna genomgått 

Läslyftet och i vilken mån de hade fått tillräckligt med tid att ta till sig uppgifterna i 

kompetensutvecklingen. Detta visar att det inte skett något synlig förändring i Läslyftets 

upplägg under åren kompetensutvecklingen har funnits trots att det kommit fler moduler att 

arbeta med. Det pågår en utvärdering om Läslyftet på uppdrag av Skolverket som beräknas vara 

klar våren 2019. Denna utvärdering kan komma att förändra tidsaspekten i Läslyftet. Carlbaum, 

Andersson & Hanberger (2016) anger att de flesta av lärarna som ingår i studien för Skolverkets 

utvärdering gav en positiv bedömning av Läslyftet, men angav att tempot var för högt.  

 

De fyra frågorna om effekterna av Läslyftet visade att lärarna ansåg att Läslyftet har bidragit 

till ökade didaktiska samtal. Ett resultat som även kan bekräftas av Hesslow, Langelotz och 

Tyrén (2017) som anger att de didaktiska samtalen har fortsatt efter att avslutat 

diskussionstillfälle i högre grad än tidigare. Detta bekräftas även av Carlbaum, Andersson & 

Hanberger (2016) som anger att rektorer bedömt att svensklärarnas didaktiska samtal ökat efter 

Läslyftet. Detta, tror vi, kan bero på att lärarna behöver hjälp med att komma igång med de 

didaktiska samtalen med sina kollegor, då de troligtvis inte kommer fram naturligt. 

Anledningen till att de fortsätter kan vara att de ser samtalen som en tillgång för att förbättra 

undervisningen.   

 

Resultatet av attitydpåståendena som jämfördes med när svensklärarna började arbeta visade 

inga större skillnader. Detta kan bero på att de svensklärare som arbetat i yrket längre har mer 

erfarenhet av att implementera nya metoder i undervisningen. En annan aspekt kan vara att de 

lärare som arbetat kortare tid redan har de kunskaper som Läslyftet ger från lärarutbildningen 

vilket kan göra att deras elevers läsförmåga inte har ökat. Attitydpåståendena visar även att 

majoriteten av svensklärarna, oberoende av hur länge de arbetat som svensklärare, instämde i 

hög grad med att alla lärare borde genomgå kompetensutvecklingen Läslyftet. Detta tyder på 

att svensklärarna tycker att Läslyftet är en givande kompetensutveckling, vilket även kan 

bekräftas av Carlbaum, Andersson & Hanberger (2016) som anger att utifrån dess 

delrapportsstudie bedömde lärarna Läslyftet som en positiv kompetensutveckling. De få 

skillnaderna som resultatet visar, tolkar vi, som positivt i den mening att 

kompetensutvecklingen Läslyftet bidragit till ny språkutvecklande kunskap oberoende hur 
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längre man arbetat som svensklärare. Detta visar att Läslyftet är en bred kompetensutveckling 

som passar alla svensklärare, vilket betyder att Skolverket lyckats med att skapa en 

kompetensutveckling som passar större delen av landets svensklärare. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på svensklärares attityd och inställning till 

kompetensutveckling samt den specifika kompetensutvecklingen som benämns Läslyftet, vilket 

gjorde att kvantitativ metod var passande för syftet. Valet att göra en digital enkät uppstod 

genom problem med att komma ut på skolor vid den givna tidpunkten för att personligen dela 

ut enkäten. Den typen av motgång kan i efterhand ha varit bra för oss, då vi insåg att en digital 

enkät kunde effektivisera insamlingen av data. Eftersom vi inte fick tillåtelse att skicka ut 

enkäten via kommunens intranät valde vi istället att lägga ut den på en social plattform avsedd 

för behöriga svensklärare. Svårigheten med att lägga ut en digital enkät på en social plattform 

är att man inte kan kontrollera vilka som svarar samt hur många som svarar. Målet med att nå 

upp till en jämn könsfördelning blev omöjlig med den tidspress vi hade. Enkäten låg ute i fyra 

dagar och, om den fått ligga under en längre tid, så kanske könsfördelningen hade sett 

annorlunda ut och vi hade troligtvis haft en högre svarsfrekvens.  

 

En nackdel med undersökningen var kommentarsfälten under några av frågorna i enkäten, där 

det fanns det en chans att kommentera sitt svar. Det kunde ha förtydligats att kommentarsfältet 

endast gällde den specifika frågan ovanför. Flera av respondenterna använde dessa 

kommentarsfält till att kommentera andra frågor, alternativt kommentera 

kompetensutvecklingen överlag. I efterhand kan vi se att en del frågor hade behövts ses över 

för att inte få ett så pass deskriptivt resultat som vi fick. Frågor som exempelvis “Var fick du 

kännedom om Läslyftet?” gav inte särskilt mycket information som man kunde ställa i relation 

till något. Det enda man kunde ställa den fråga i relation till var när man började arbeta som 

svensklärare. 

Didaktisk reflektion  

Det råder inget tvivel om att svensklärare, och troligtvis alla andra lärare, behöver relevant 

kompetensutveckling. Det optimala, enligt flera av lärarna i studien, är dock inte att 

kompetensutvecklingen styrs på kommunal nivå utan bör styras på lokal nivå, det vill säga på 

varje enhet. Rektorer bör se över vilka kompetenser som finns på skolan för att se till att lärarna 

får rätt kompetensutveckling.  

 

Tidsaspekten inom Läslyftet är en faktor som uppkommit som problematisk både i vår och 

andras studier. Denna problematik skulle kunna lösas med hjälp av planering innan läsårets 

start. Genom att planera upp de olika momenten så att de passar in i lärarnas årsplanering blir 

det lättare för svensklärarna att implementera uppgifterna i ordinarie undervisning.  

 

Majoriteten av svensklärarna anser att Läslyftet är en bra fortbildning både för dem själva och 

för deras kollegor som undervisar i andra ämnen. Flertalet svensklärare menar att Läslyftet både 

gett dem nya verktyg och bekräftat deras undervisningsmetoder, vilket enligt flera av 

svensklärarna har ökat elevernas läsförmåga. Detta kan innebära att Skolverkets satsning 

faktiskt har gjort en positiv inverkan på svenska skolans elever
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BILAGOR 
 

Enkät om Läslyftet 
 

Hej! Vi heter Ida Andersson och Sanne Nielsen och studerar till ämneslärare för årskurs 7-9 på 

Högskolan i Borås. Just nu skriver vi examensarbete som handlar om lässatsningens som benämns 

Läslyftet. Syftet med denna enkät är att få kunskap om hur lärare ser på Läslyftet och deras erfarenhet 

av Läslyftet i undervisning. Enkäten är anonym och kan inte kopplas till dig på något sätt och du har 

rätt att när som helst avsluta din medverkan. Efter studiens slut kommer alla enkäter att förstöras. 

 

Enkäten består av två delar. Frågorna 1 till 13 ber vi er alla besvara. Frågorna 14 till 26 besvaras 

endast av de lärare som genomgått Läslyftet. 

 

Vi uppskattar om du tar dig tid att svara på frågorna nedan. Räcker inte raderna till finns det möjlighet 

att skriva på baksidan av enkäten.  

 

Nedan följer några frågor om din bakgrund.   

  

1. Är du  ❑ Kvinna ❑ Man  ❑ Annat 

 

2. När började du arbeta som svensklärare? Var vänlig ange år ___________________ 

 

3. Är du behörig svensklärare? ❑ Ja   ❑ Nej 

 

4. När blev du behörig svensklärare? Var vänlig ange årtal __________________________ 

 

5. Vad tycker du om arbetsklimatet på din arbetsplats? 

❑ Dåligt  ❑ Ganska dåligt ❑ Neutral  ❑ Ganska bra ❑ Bra 

Följande frågor handlar om kompetensutveckling 

 

6. I vilken utsträckning får du som lärare vara med och bestämma om den 

kompetensutveckling som är mest relevant för dig? 

 

❑ Låg utsträckning  ❑ Lagom utsträckning ❑ Hög utsträckning 

 

7. Avtalet (HÖK 12 Bilaga M) mellan lärarförbundet, lärarnas riksförbund och Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) har avsett tid för kompetensutveckling utifrån riktmärket 13 hela arbetsdagar á 8 

timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. 

 

8. Kände du till detta avtal?  ❑ Nej   ❑ Tveksam  ❑ Ja 

 

9. Använder du de 13 dagarna per verksamhetsår?  ❑ Ja   ❑ Nej 

 

10. Hur nöjd är du med att ha 13 dagar kompetensutveckling per verksamhetsår? 

 
Inte alls nöjd      Mycket nöjd  

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Vill du kommentera ditt svar? _______________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Känner du till Läslyftet? ❑ Nej, inte alls ❑ Hört talas om det ❑ Ja ganska väl  

 

13. Vill du kommentera ditt svar? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Om du inte genomgått den kompetensutveckling som kallas Läslyftet så tackar vi dig för 

dina svar ovan.  

 

 

Vi ber svensklärare som genomgått Läslyftet att fortsätta besvara frågorna nedan 

 

14. Vilket år genomförde du Läslyftet? _______________________ 

 

15. Var du behörig lärare under den perioden du deltog? ❑ Ja  ❑ Nej 

 

16. Var fick du kännedom om Läslyftet?  

 

❑ På arbetsplatsen ❑ I lärarutbildningen  ❑ På kommunen  

 

17. Vad hade du för inställning till Läslyftet innan kompetensutvecklingens start? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

18. Anordnades Läslyftet på din arbetsplats?    ❑ Ja  ❑ Nej  

 

19. Var det ett krav från arbetsgivaren att genomgå Läslyftet? ❑ Ja  ❑ Nej 

 

20. Tycker du att det är bra att din arbetsgivare anordnat lässatsningen? ❑ Ja ❑ Nej 

 

21. I vilken utsträckning anser du att du fick tillräckligt med tid att ta till dig de olika 

uppgifterna i Läslyftet? 

 

❑ Liten utsträckning   ❑ Lagom utsträckning  ❑ Hög utsträckning 

 

22. Kommentera gärna ditt svar ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Resultat av Läslyftet 



 

 

 

23. Vilka för- och nackdelar har Läslyftet inneburit för dig själv som svensklärare? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

24. Vilka för- och nackdelar har Läslyftet inneburit för din undervisning? 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

25. I vilken utsträckning har Läslyftet inneburit något av de följande effekterna. Välj den 

siffra som passar bäst in på din åsikt. 
 I låg   I hög 

 utsträckning     utsträckning 

  

En fördjupning av didaktiska samtal  1 2 3 4 5 6 7 

 

Att du tillsammans med kollegiet fått ett mer  1 2 3 4 5 6 7  

gemensamt yrkesspråk? 

      

Att du lärt dig mer av och dina kollegor?  1 2 3 4 5 6 7   

                               

Att du planerat undervisningen tillsammans med 1 2 3 4 5 6 7  

dina kollegor oftare än tidigare 

 
26. Nedan följer några påståenden om Läslyftet. Vi ber dig att ringa in den siffra som passar bäst in 

på din åsikt  

      Instämmer inte alls           Instämmer helt 

 

Läslyftet har tagit tid från min ordinarie 1 2 3 4 5 6 7 

undervisningstid 

 

Jag använder de metoder jag lärde mig under 1 2 3 4 5 6 7  

Läslyftet i min undervisning 

 

Läslyftet är inte viktigt för min lärarroll 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag tycker inte att jag hann med att genomföra 1 2 3 4 5 6 7 

uppgifterna i Läslyftet inom tidsramen vi hade 

 

Alla lärare borde genomgå Läslyftet  1 2 3 4 5 6 7 

 

Läslyftet har inte påverkat min undervisning 1 2 3 4 5 6 7  

 

Mina elevers läsförmåga har blivit bättre efter att 1 2 3 4 5 6 7  

jag genomgått Läslyftet 

 

Instämmer inte alls           Instämmer helt 



 

 

 

Jag trivs med att Läslyftet görs på min arbetsplats så 1 2 3 4 5 6 7 

att jag slipper åka iväg  

 

Det behövdes en handledare för att kunna genomföra 1 2 3 4 5 6 7 

kunna genomföra Läslyftet 

 

Det fanns flera uppgifter i Läslyftet inte var relevanta 1 2 3 4 5 6 7  

för min undervisning 

 

  

 

 

 

Tack för din medverkan 

 

Ida Andersson & Sanne Nielsen 
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