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SAMMANFATTNING 

Skolverket fick den förra regeringens uppdrag att planera och genomföra Läslyftet, en satsning på 

att ”ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla ele-

vernas läs- och skrivförmåga med syfte att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga”1. 

Satsningen motiveras bl.a. med att svenska elevers läsförståelse successivt sjunkit och att många 

elever måste förbättra läsförståelsen för att klara kunskapskraven i grundskolans alla ämnen och 

för att kunna lyckas med fortsatta studier. Läslyftet bör enligt regeringens problemanalys utformas 

för att stödja såväl enklare, som språkligt mer avancerad, läsförståelse och läsfärdighet.  

I regeringsuppdraget till Skolverket anges att Läslyftet ska erbjudas huvudmännen under peri-

oden 2015-2018 och att satsningen ska föregås av en utprövningsomgång under läsåret 2014-2015 

där ett urval huvudmän och skolor erbjuds att delta. Lärare i svenska i den obligatoriska skolan och 

förskoleklassen samt lärare i svenska i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans första år är enligt 

regeringsuppdraget den primära målgruppen för Läslyftet. Inom ramen för Läslyftet ska handledare 

utbildas som ska kunna handleda grupper av lärare inom läs- och skrivutveckling enligt Läslyftets 

fortbildningsmodell. Skolverket ska också utveckla en särskild webbplattform för fortbildningen 

där det ska finnas relevant forskningsbaserat stödmaterial. Vissa insatser för rektorer ingår också i 

satsningen. Skolverket föreslog senare i sin delrapport till regeringen att även lärare i andra ämnen 

än svenska skulle ingå i satsningen vilket även gällde utprövningsomgången. 

Skolverket utökade även målbilden till att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen på 

skolorna. En utvecklad undervisningskultur innebär att lärare kontinuerligt planerar mer tillsam-

mans och systematiskt prövar, dokumenterar och utvärderar olika didaktiska strategier och under-

visningsaktiviteter. En utvecklad fortbildningskultur innebär ett kollegialt lärande där grupper av 

lärare regelbundet tar sig an relevanta forskningsresultat, diskuterar dessa och utarbetar strategier 

för att omsätta lärdomarna i undervisningen. Målet är att såväl undervisningen som fortbildningen 

ska bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet för språk-, läs- och skrivutveckling utifrån lokala 

behov och förutsättningar.  

Läslyftets utprövningsomgång har bestått av flera olika aktiviteter. I utprövningsomgången har 

Läslyftet omfattat en handledar- och en processledarutbildning, statsbidrag för att frigöra tid för 

handledare att handleda lärare i Läslyftet, olika dialogträffar för huvudmän, rektorer, processledare 

och handledare, samt en webbaserad lärportal, ”Läs- & skrivportalen”, med information och di-

daktiskt stödmaterial i form av specialskrivna texter, samtals- och undervisningsfilmer samt visst 

fördjupningsmaterial till modulen Samtal om text. Mot bakgrund av erfarenheterna från utpröv-

ningsomgången har Skolverket dock beslutat att inte fortsätta utbilda processledare utan kommer 

istället att erbjuda en utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare via Nationellt centrum för 

språk-, läs- och skrivutveckling, som är en del av Skolverket. 

Läslyftets fortbildningsmodell är densamma som i Matematiklyftet. Fortbildningsmodellen in-

nebär att handledarna vägleder grupper av lärare att arbeta sig igenom två så kallade moduler. Varje 

modul är indelad i åtta olika innehållsliga delar och varje del är indelad i fyra moment: (A) Indivi-

duellt tillgodogörande av texter/filmer, (B) diskussion av texter/filmer i handlednings-grupperna 

samt planering av undervisningsaktiviteter att pröva, (C) individuell utprövning av undervisnings-

                                                           
1 Utbildningsdepartementet U2013/7215/S. 2013. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, Regerings-

beslut, 2013-12-05. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s 1. 
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aktivitet med eleverna och (D) gemensam reflektion och återkoppling på de genomförda aktivite-

terna. Fortbildningsmodellen ska appliceras på ett växande didaktiskt stödmaterial som finns till-

gängligt på den webbaserade lärportalen, Läs- och skrivportalen. I utprövningsomgången har det 

endast funnits en modul, Samtal om text, men arbetsgången kommer att vara densamma för samt-

liga kommande moduler.  

Inför utprövningsomgången valde Skolverket ut 72 grundskolor som erbjöds att delta. Dessa 

skolor representerade en jämn fördelning mellan skolor med högre och lägre meritvärden och kom-

munala och fristående skolor. Samtliga skolor i urvalet hade också alla grundskolans årskurser, dvs 

1-9. De skolor som erbjöds att delta fick sedan anmäla sitt intresse. Utprövningsomgången kom då 

att bestå av 29 skolor från 19 olika huvudmän, varav 11 kommuner och åtta fristående huvudmän 

med 42 handledare och cirka 400 lärare.  

 

Utvärderingen av utprövningsomgången 

Skolverket gav Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, i uppdrag att utvär-

dera utprövningsomgången tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet. Syftet med utvär-

deringen är att bedöma Läslyftets förutsättningar och genomförbarhet inför huvudomgången och 

omfattar att ”identifiera och sammanställa faktorer som gynnar eller missgynnar genomförandet av 

Läslyftets huvudomgång”. Utvärderingen är utformad som en målutvärdering med intressentper-

spektiv vilket innebär att satsningen bedöms mot statens mål och intentioner och intressenternas 

(dvs. målgrupperna huvudmän, processledare, rektorer, handledare och lärare) uppfattningar och 

erfarenheter. Utvärderingen söker svar på fyra övergripande frågor:  

 

I. Är aktiviteterna i Läslyftet ändamålsenliga för att främja elevers språk-, läs- och skrivut-

veckling? 

II. Vilka förutsättningar bör finnas på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå för att 

Läslyftets mål och intentioner ska kunna uppnås? 

III. Hur har Läslyftet fungerat under utprövningsomgången och vilka resultat anser de in-

blandade att satsningen har haft? 

IV. Vad i utprövningsomgångens aktiviteter bör utvecklas och eventuellt avvecklas inför 

huvudomgången?  

 

Utvärderingens resultat bygger på dokument (styrdokument och texter om Läslyftet), observation 

av handledarutbildningen, intervjuer och observationer med ett urval av huvudmän, rektorer, hand-

ledare och lärare samt webbaserade enkäter till samtliga dessa målgrupper. Även processledare har 

intervjuats, liksom rektorer vars skolor valt att inte delta. Frågor har ställts om utprövningsom-

gångens förutsättningar, genomförande och Läslyftets uppfattade bidrag när det gäller modeller för 

språk-, läs- och skrivutvecklande undervisning samt för kollegialt lärande. Nedan redovisas utvär-

deringens resultat under de fyra övergripande frågorna.  

 

I. Läslyftets ändamålsenlighet 

Den första övergripande frågan handlar om huruvida aktiviteterna i Läslyftets utprövningsomgång 

är ändamålsenliga för att främja elevers läs-, språk- och skrivutveckling. Ändamålsenligheten har 
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dels bedömts genom att granska och bedöma grundantagandena och argumentationen i hela sats-

ningen på Läslyftet (dvs. rekonstruera och värdera Läslyftets programteori, se nedan), dels genom 

att sammanställa och tolka utsagorna från de olika målgrupperna i utprövningsomgången om sats-

ningens ändamålsenlighet. Utvärderingens samlade bedömning är att Läslyftet som helhet är en 

ändamålsenlig insats, såväl för att främja elevers språkutveckling som för att främja en hållbar fort-

bildningsmodell för lärare. 

 

Läslyftets programteori 

Läslyftet är en satsning (ett program) för att förbättra förutsättningarna för elevers språk- läs- och 

skrivutveckling. Läslyftets programteori syftar på en serie grundantaganden om förutsättningar för 

elevers språkutveckling, hur de kan förbättras genom olika insatser och de effekter som insatserna 

förväntas få på elevernas språkutveckling. En programteori är alltså inte en empiriskt prövad ve-

tenskaplig teori utan programmakarnas (i det här fallet den föregående regeringen och Skolverkets2) 

antaganden om hur förutsättningar, insatser och aktiviteter i genomförandet, resultaten av dessa 

och dess effekter sammanhänger med varandra i en verksamhet. En satsning som Läslyftet bör 

bygga på en hållbar programteori, dvs att antagandena är rimliga och att planerade insatser kan 

förväntas leda till önskade effekter.  

Ett av dessa antaganden som den föregående regeringen och Skolverket, utgår ifrån är att PISA 

och PIRLS mätningar och Skolinspektionens granskningar är tillförlitliga och de sjunkande skolre-

sultaten beror på brister i undervisningen. Vidare utgår regeringen och Skolverket från att lärare i 

för hög utsträckning arbetar isolerat från varandra och att lärarnas didaktiska kompetens, vad det 

gäller läsande och skrivande, bör utvecklas kollegialt. Ytterligare ett antagande är att om kollegialt 

lärande utvecklas kommer elevers språk-, läs- och skrivförmågor att successivt förbättras. Ett antal 

förutsättningar måste också finnas såsom att innehållet i Läslyftet ska möta olika skolors, ämnens 

och lärargruppers behov, att huvudmän och rektorer ger stöd och tid för handledare, processledare 

och lärare att genomföra Läslyftet och tid för kollegialt lärande. Läslyftets aktiviteter måste även 

genomföras på ett framgångsrikt sätt: handledare måste ges utbildning i att handleda lärare i ge-

nomförandet av Läslyftet, huvudmän och rektorer måste informeras om Läslyftets idé och om 

deras ansvar i genomförandet av Läslyftet, ett forskningsbaserat stödmaterial med moduler som 

svarar mot olika elevgruppers, ämnens och årskursers behov måste utvecklas av forskare i samver-

kan med Skolverket och handledare måste i praktiken också stödja lärare i att genomföra Läslyftet 

och underlätta kollegialt lärande.  

På kort sikt förväntas Läslyftet bl.a. leda till att handledare har teoretisk förståelse och är prak-

tiskt kompetenta att handleda olika lärargrupper, det kollegiala lärandet har stimulerats och utveck-

lats, undervisningen har utvecklats och elever har utvecklat sina språk-, läs- och skrivförmågor och 

lässtrategier.  På längre sikt fortsätter huvudmän, rektorer och lärare att utveckla ett systematiskt 

kvalitetsarbete inom språk-, läs- och skrivutveckling utifrån lokala behov och förutsättningar. 

Undervisnings- och fortbildningskulturen kännetecknas av att lärare tillsammans kontinuerligt ut-

vecklar och sprider fungerande undervisningsmetoder till varandra. Alla elevers språk-, läs- och 

                                                           
2 Utbildningsdepartementet U2013/7215/S. 2013. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, Regerings-
beslut, 2013-12-05. Stockholm: Utbildningsdepartementet; Skolverket. 2014c. Programbeskrivning Läslyftet 2014-10-20 
Bilaga 1 Dnr 2013:1065/2014:1058. Stockholm: Skolverket; Skolverket. 2014. Läslyftet, hämtat från www.skolverket.se; 
overheadmaterial från Skolverkets presentation av Läslyftet; intervju med tidigare statssekreteraren Bertil Östberg (fp), 
projektledare för Läslyftet Erica Jonvallen och Anna Österlund från Läslyftets projektgrupp. 
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skrivförmågor har utvecklats och svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar kom-

mer att förbättras (främst literacy).  

Utvärderarnas bedömning av ovanstående programteori är att Läslyftet som helhet inklusive 

handledarutbildningen och modulen Samtal om text har stöd i forskning som framhåller betydelsen 

av textsamtal, interaktiva undervisningsmetoder, delaktighet, motivation och kollegialt lärande. 

Både de kortsiktiga och de långsiktiga effekterna kan förväntas uppnås av Läslyftet med undantag 

för svenska elevers förbättrade resultat i internationella kunskapsmätningar som hänvisas till i re-

geringsuppdraget. Det är inte rimligt att en enskild satsning som Läslyftet kan leda till att detta mål 

uppfylls eftersom det är många faktorer som påverkar elevers resultat i olika kunskapsmätningar. 

För att övriga mål ska nås krävs det att tillräckliga förutsättningar tillhandahålls och att det växande 

stödmaterialet håller en hög kvalitet och uppfattas som relevant, vägledande och motiverande. Det 

räcker alltså inte att lärarna har genomfört en eller två moduler i Läslyftet och tillgodogjort sig 

innehållet, utan de måste också använda sig av de kunskaper och insikter som de fått i den egna 

undervisningen, samt fortsätta reflektera och utveckla sina kunskaper tillsammans med sina kolle-

gor. Det är också viktigt att lärarna upplever att Läslyftet fungerar i olika undervisningssituationer, 

får ett positivt mottagande från eleverna och att det förbättrar elevernas språkutveckling. Lärarna 

måste också uppleva att de själva lär sig mer om språk-, läs- och skrivutveckling när de använder 

modulerna så att de kan finna inspiration och fortsätta utveckla sin egen undervisning och göra 

bättre informerade val av lämpliga metoder och material för att möta elevers olika behov. Om 

stödmaterialet inte bidrar till att utvidga, utmana och fördjupa lärarnas kunskaper kommer intresset 

för Läslyftet sannolikt att minska och ett fortsatt användande av stödmaterialet utebli.  

Antagandena och argumentationen bakom Läslyftet i regeringsuppdraget riskerar att stärka bil-

den av att lärarna har stora brister och att det framförallt är deras fel att skolor och elever presterar 

dåligt i olika kunskapsmätningar. Läslyftet kan då uppfattas som ett ifrågasättande av lärarnas kom-

petens och professionalism vilket kan bidra till att lärare blir negativt inställda till Läslyftet och 

målen med Läslyftet blir därmed svårare att nå. För att minska risken för att Läslyftet uppfattas 

som ett ifrågasättande av lärarnas kompetens och professionalism och istället blir ett stöd i fort-

bildningsarbetet behöver argumentationen för Läslyftet ses över. Satsningen ska ge lärarna kompe-

tensutveckling, tid för reflektion kring undervisning och läraruppdraget samt möjligheter till kolle-

gialt samarbete i språk-, läs och skrivutveckling, något som lärare menar att de har för lite tid till3. 

Utvärderingen bedömer att Läslyftet kan bidra till de önskade positiva effekterna på elevers språk- 

läs- och skrivutveckling och att måluppfyllelsen skulle kunna öka om syftet att höja elevers resultat 

i internationella kunskapsmätningar tonades ner. 

 

Målgrupperna i utprövningsomgången om Läslyftets ändamålsenlighet 

Utvärderingen av utprövningsomgången visar att Läslyftet och dess upplägg och genomförandet 

uppfattats som relevant. Utifrån enkäter, intervjuer och observationer kan utvärderingen konstatera 

att målgrupperna har sett värdet i Läslyftet och att satsningen mött olika skolors behov av att ut-

veckla såväl språk- läs- och skrivundervisningen som det kollegiala lärandet.  

Både huvudmän och rektorer framhöll att en fortbildningssatsning på språk- läs och skrivut-

veckling var viktigt och helt rätt satsning. Många, både huvudmän och rektorer framhöll också 

                                                           
3 Skolverket. 2015. Grundskollärares tidsanvändning. En fördjupad analys av ”Lärarnas yrkesvardag”. Rapport 417. Stockholm: 
Skolverket. 
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ändamålsenligheten i att satsningen riktades till alla lärare och inte bara svensklärare eftersom språk-

utveckling är något som gäller alla ämnen. Även fortbildningsmodellen för det kollegiala lärandet 

sågs som en lämplig form för att utveckla elevers språk- läs och skrivutveckling och att utveckla 

kollegialt lärande uppfattades också som ett mål i sig.  

Handledarutbildningen genomfördes vid fyra tvådagarstillfällen av Malmö högskola och de allra 

flesta deltog på alla träffar. Innehållet fokuserade handledning samt strukturen och innehållet i 

modulen Samtal om text. Sammantaget var handledarna mycket nöjda med handledarutbildningen 

och den var både ändamålsenlig, relevant och inspirerande. Men cirka hälften av handledarna hade 

önskat fler tillfällen för att öva på handledning.  

Rektorer och handledare var positiva till Läs- och skrivportalens innehåll och utformning och 

till modulen Samtal om text. Det gällde såväl innehållets tydlighet och vetenskapliga relevans, som 

att innehållet möter olika behov för läs-, skriv- och språkutveckling, var tankeväckande, inspire-

rande, informativt och utmanande. Lärarna var också övervägande positiva till Läslyftet och mo-

dulen Samtal om text men har en större spridning i sina svar och alla lärare är inte lika positiva i sin 

bedömning. Även om många lärare ansåg att det var för tidigt att bedöma Läslyftets effekter på 

elevernas språkutveckling menade ändå många att eleverna redan utvecklat såväl sitt självförtroende 

när det gäller språk som sina kunskaper exempelvis i form av ett utökat ordförråd.  

Processledarna framstår som den grupp kring vilken det rått störst oklarhet. Oklarheten i deras 

roll i Läslyftet har påverkat deras bedömning av ändamålsenligheten med processledarfunktionen 

och utbildningen. Processledarna hade två uppgifter, att samordna och organisera Läslyftet inför 

huvudomgången, samt att handleda handledarna. Processledarna uttryckte därför kritik mot att den 

utbildning de fick nästan enbart var inriktad mot handledningsuppgiften, en uppgift som flera av 

dem redan sa att de var kompetenta i. Utifrån dessa erfarenheter har Skolverket beslutat att istället 

erbjuda huvudmännen en utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare.  

 

II. Vilka förutsättningar bör finnas? 

Den andra övergripande frågan gäller vilka förutsättningar som bör finnas på skolnivå, huvudman-

nanivå och nationell nivå för att Läslyftets mål och intentioner ska uppnås. Frågan har besvarats 

utifrån de beskrivningar och synpunkter som framkommit om genomförandet av utprövningsom-

gången, bl.a. på information, innehåll, statsbidraget samt skolornas stöd till handledare och lärare.  

Utvärderingens bild är att Skolverkets information om Läslyftet har nått ut till målgrupperna 

och uppfattats som tydlig och relevant även om vissa oklarheter fanns inledningsvis om antal lä-

rare/handledare, upplägg med träffar varje vecka, hur stödmaterialet skulle se ut, vad handledarut-

bildningen skulle innehålla samt oklarheter om processledarens roll.  

Under utprövningsomgången har huvudmännen haft en undanskymd roll men dessa måste 

dock koordinera fortbildningen, informera sig om och följa satsningen samt ge medverkande sko-

lor stöd så att de kan delta under rimliga förutsättningar. Den koordinerande rollen blir än viktigare 

i huvudomgången. Främst i kommunala skolor har det diskuterats huruvida det är önskvärt eller 

inte att huvudmannen beslutar vilka moduler skolorna skall genomföra, vilka lärare som ska delta 

och om de skall ha interna eller externa handledare. Vid huvudomgången kan det exempelvis upp-

stå dilemman mellan önskemål om att få tillräckligt många lärare till vissa moduler, vilket kan göra 

att lärare från flera skolor får bilda en handledningsgrupp, och önskemål om att främja lärarsamar-

betet och undervisningskulturen på den enskilda skolan. Olika lokala behov och mål med Läslyftet 
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kan därmed hamna i konflikt med varandra. Processledarna i Läslyftet var tänkta att vara huvud-

männens förlängda arm genom att samordna målgrupperna och handleda handledarna. Det är vik-

tigt att huvudmännen i huvudomgången utser någon namngiven person som kommer att få ta sig 

an dessa uppgifter. 

Studier visar på betydelsen av rektors roll för skolutveckling4 och även i Läslyftet ses rektor 

som en avgörande målgrupp för fortbildningens utfall. I detta fall handlar det om att tillhandahålla 

förutsättningar för genomförandet som att skapa tid i schemat för kollegiala träffar. Det är också 

främst detta som rektorerna själva uppgav att de främst bidragit med i utprövningsomgången. En 

fråga att reflektera över är rektors roll i Läslyftet. Rektorerna har varit osäkra på hur de ska förhålla 

sig till att både stötta, visa engagemang och fungera som pedagogisk ledare och samtidigt inte störa 

de kollegiala samtalen.  

Statsbidraget har inte varit ett huvudskäl för beslutet att delta i utprövningsomgången. Men det 

har haft en viss betydelse, och för några skolor en avgörande betydelse, för beslutet att delta i 

utprövningsomgången. Några rektorer sa att utan statsbidraget hade de inte haft möjlighet att ge 

handledarna frigjord tid för uppdraget eller bekosta deras handledarutbildning medan statsbidraget 

varit av mindre betydelse för andra. En synpunkt har också framkommit om att statsbidraget kan 

medföra en större acceptans hos lärarna eftersom de vet att det utgår en del bidrag till skolan för 

deltagandet så att den frigjorda tiden för handledare inte konkurrerar med budgeten för den vanliga 

undervisningen. Kostnaden för att medverka i Läslyftet kan vara svårare att bära för små skolor.  

Huvudmän och rektorer var eniga i att utformningen på statsbidraget med fördelning till enbart 

handledare samt möjligheten att fördela det på både 10 och 20 procent för handledarna var bra. 

Det möjliggjorde för mindre skolor att delta samtidigt som det på större skolor sågs som en fördel 

att kunna fördela statsbidraget på två personer som också kan stötta varandra och bidra till en 

långsiktighet. Det fanns dock en del oklarheter i vad statsbidraget förväntades täcka och fler än tre 

av fyra sa att de hade skjutit till extra medel, främst till vikariekostnad i samband med handledarut-

bildningens träffar.  

Det har visat sig att handledarna på olika skolor har fått olika förutsättningar för att genomföra 

sitt uppdrag. Genom att det funnits ett statsbidrag kan man säga att skolorna har ”avtalat” med 

Skolverket att handledarna verkligen skall få möjlighet att delta vid handledarutbildningens träffar 

och få frigjord tid för sitt uppdrag som handledare och stödja det kollegiala lärandet som Läslyfts-

modellen innebär. Utvärderingen bedömer det som en nödvändig förutsättning att rektorerna fak-

tiskt frigör denna tid för handledarna så att de kan fullgöra sitt uppdrag.  

Det har också visat sig att lärare har fått olika förutsättningar och det är nödvändigt att rekto-

rerna även frigör tid för lärare så att de kan delta under rimliga förutsättningar. Flera rektorer har 

inte tillhandahållit den tid som Skolverket angett för genomförandet.  

Tid i tjänsterna för de kollegiala samtalen har till stor del skapats genom att lärarna avstått från 

att delta i andra möten men lärarna har också uppgett att de har fått mindre tid för egen planering. 

Många uppgav också att de använt förtroendetid och fritid för egen förberedelse med inläsning av 

texter (moment A). Stödet från skolan måste vara sådant att lärarna kan delta under rimliga förut-

sättningar och fortbildningen måste koordineras i förhållande till lärarnas samlade arbetsbelastning. 

En förutsättning är därför att skolorna frigör minst den angivna tiden för att man ska få full utdel-

                                                           
4 Skolinspektionen. 2012. Rektors ledarroll – med ansvar för den pedagogiska verksamheten. Rapport 2012:1. Stockholm: Skol-
inspektionen; Vetenskapsrådet. 2011. Rektor – en forskningsöversikt 2000-2010. Vetenskapsrådets rapportserie 4:2011. 
Stockholm: Vetenskapsrådet.  
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ning av Läslyftet. Samtidigt har nästan hälften av rektorerna uppgett att de har haft svårt att sche-

malägga tid för handledningsträffarna. Att schemalägga sådan tid bedömer utvärderingen också 

kommer att vara avgörande för om materialet i modulerna, eller annat stödmaterial, kommer att 

användas för kollegialt lärande även efter att satsningen avslutats. Materialet kan förstås användas 

av enskilda lärare även om det inte finns schemalagd tid för kollegialt lärande. Då uppfylls dock 

inte ett av målen med Läslyftet, nämligen att Läslyftet skall bidra till en hållbar fortbildningsmodell 

med kollegialt lärande som bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna.  

Det är också andra moment där lärarna hade önskat sig mer tid. Dels gäller det moment A där 

den angivna tiden inte har varit tillräcklig för omfattningen på texterna. Dels gäller det moment C. 

En majoritet av lärarna och handledarna sa att Läslyftet hade genomförts i alltför högt tempo, det 

vill säga att tiden mellan de olika momenten varit alltför knapp och det gäller särskilt tiden för att 

pröva undervisningsaktiviteter med eleverna (moment C). Detta verkar i hög grad ha drabbat just 

den tid som lärarna önskat för djupare reflektion och möjligheten att pröva aktiviteter med ele-

verna, framförallt önskade många få tid till att pröva samma aktivitet mer än en gång. Upplevelsen 

av tempot har också haft betydelse för hur nöjda lärarna var med Läslyftet. De lärare som har angett 

att Läslyftets tempo varit för intensivt har också varit något mindre nöjda med Läslyftet som helhet.  

Handledarna har varit mycket nöjda med handledarutbildningen och det är nödvändigt att 

handledarutbildningen, som i huvudomgången kommer att genomföras på flera lärosäten, håller 

samma höga kvalitet som i utprövningsomgången. Under huvudomgången kommer samma om-

fattning på handledarutbildningen att genomföras under två moduler som genomfördes under en 

modul vid utprövningsomgången. Det är oklart vad detta kommer att innebära och beror delvis på 

vilka andra forum för erfarenhetsutbyte som kommer att finnas eller behövas för handledarna. Det 

kan exempelvis behövas andra forum för de handledare som nu kommer att fortsätta med Läslyftet, 

och som redan har gått handledarutbildningen eller för de fristående skolor som inte har någon 

huvudman utöver den enskilda skolan.  

På kollegial nivå är en förutsättning att handledningen fungerar och att lärarna medverkar i alla 

moment och engagerar sig i de kollegiala samtalen, använder och prövar olika förhållningssätt och 

undervisningsaktiviteter i olika undervisningsgrupper, samt att de upplever en positiv respons från 

elever. I huvudsak har dessa förutsättningar uppfyllts på de flesta skolor i utprövningsomgången.  

 

III. Hur har Läslyftet fungerat för olika skolor och lärargrupper? 

Den tredje övergripande frågan handlar om hur Läslyftet har fungerat under utprövningsomgången 

och vilka resultat de inblandade upplever att satsningen har haft. Detta avsnitt bygger främst på 

enkätsvaren och jämför svaren från målgrupper som arbetar under olika villkor med varandra, t.ex 

lärare som undervisar olika årskurser och ämnen. Det är dock viktigt att komma ihåg att utpröv-

ningsomgången endast har haft ett begränsat antal deltagare och att underlaget därför är litet. Re-

sultaten skall därför snarast läsas som tendenser som kan vara intressanta att följa upp i utvärde-

ringen av huvudomgången än försök att slå fast tydliga skillnader. Utvärderingen visar att Läslyftet 

överlag har fungerat väl på de deltagande skolorna i utprövningsomgången och att skillnaderna i 

uppfattning mellan olika kategorier av lärare på de flesta punkter var små. Handledarna var de som 

genomgående bedömde satsningen högt medan lärarna också var nöjda men hade en större sprid-

ning i sina svar.  
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Läslyftet i praktiken 

En stor variation av lärare som undervisar i olika ämnen och årskurser har deltagit i utprövnings-

omgången. De flesta handledningsgrupperna har också utgjort en mix av lärare från olika ämnen 

och årskurser. Antalet lärare i handledningsgrupperna varierade, men huvudsakligen deltog mellan 

sex och tolv lärare. De flesta av rektorerna uppgav att skolan hade två handledningsgrupper medan 

de flesta av handledarna har uppgett att de handlett en grupp. Handledarna har oftast handlett 

kollegor på den egna skolan och handledarna uttryckte att fördelarna med detta övervägde nack-

delarna särskilt eftersom de såg det som viktigt att vara en i gruppen, en grupp där alla lär av 

varandra. Lärarnas svar i enkäten stödjer att de flesta handledarna lyckats bra med deras uppdrag.  

 

Bedömningen av Läslyftet enligt målgrupperna i utprövningsomgången 

De flesta lärarna i utprövningsomgången uppgav att de redan innan Läslyftet hade en undervis-

nings- och fortbildningskultur med inslag av kollegialt lärande, om än ofta i informella former. De 

sa att de reflekterade över undervisningen, planerade tillsammans och diskuterade hur undervis-

ningen kunde främja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Detta gjordes dock i mindre grad 

utifrån relevant forskning. Skillnader i lärarnas fortbildnings- och undervisningskultur har dock inte 

avsatt några större spår i hur lärarna har bedömt Läslyftet. Sammantaget tyder utvärderingen på att 

det finns ett behov av att tillsammans reflektera över undervisningen mer än idag och att Läslyftet 

har fyllt ett sådant behov alldeles oavsett hur den tidigare undervisningen planerades eller vilken 

tidigare fortbildning som lärarna hade.  

I utprövningsomgången framträdde vissa, men små, skillnader mellan svaren från målgrup-

perna på kommunala respektive fristående skolor. Att förutsättningarna på skolorna och för lärare 

och handledare har skilt sig åt mellan de deltagande kommunala och fristående skolorna kan ha 

påverkat att målgrupperna på de deltagande kommunala skolorna bedömde satsningen något högre 

då dessa i högre grad hade fått den tid Skolverket angett för genomförandet. Observera dock att 

redovisade skillnader bygger på ett litet antal svar.  

Vid jämförelser mellan skolor med högre och lägre meritvärden framträdde inga systematiska 

skillnader i materialet. Det fanns dock en viss tendens att lärare på skolor med lägre meritvärden 

bedömde satsningen något högre än lärare på skolor med högre meritvärden. Att materialet inte 

visade några större skillnader kan ha flera förklaringar. Dels var urvalet litet. Dels var de skolor som 

deltog i utprövningsomgången varken skolor med mycket höga respektive mycket låga meritvär-

den. Dels speglar inte meritvärden året före satsningen nödvändigtvis de deltagande skolornas för-

utsättningar det år som satsningen verkligen pågår. Men en förklaring kan också vara att Läslyftets 

utprövningsomgång har varit relevant och fungerat bra i såväl låg- som högpresterande skolor. 

Det mest framträdande i materialet, där det genomgående fanns tydliga skillnader, var att lärare 

i årskurserna F-3 var mer nöjda och bedömde satsningen högre än lärare i högre årskurser. Lärare 

som undervisade i årskurserna 7-9 bedömde genomgående satsningen lägre, medan lärare i årskur-

serna 4-6 svarade mitt emellan eller gav liknande svar som F-3 lärarna. Lärare i årskurserna 4-6 

bedömde dock i något högre grad att modulen Samtal om text var relevant för alla deras årskurser. 

Resultaten tyder på att utprövningsomgången av Läslyftet har fungerat bäst för lärare i årskurserna 

1-6. Flera anledningar kan finnas. Dels kan det bero på att lärare i de högre åldrarna i högre grad 

är ämneslärare som möter många olika grupper av elever. De har därmed haft svårare att finna 

lämpliga tillfällen att pröva med eleverna då planeringen ofta redan är lagd. De har inte heller 
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samma möjligheter som lärare i yngre åldrar att använda sig av annan ämnestid och kanske inte 

heller haft möjlighet att pröva med samma elevgrupp under genomförandet av Läslyftet.  

Ämneslärare har inte heller samma bakgrundskunskap om vad de andra ämnena innefattar och 

hur undervisningen i dessa ämnen ser ut. Det kan medföra att tid går åt till att sätta sig in i andra 

ämnen vid de kollegiala träffarna. Lärare och handledare har också nämnt att det är mycket innehåll 

som ska hinnas med i vissa ämnen och att det finns en press på lärarna för de äldre eleverna att få 

in alla delar i kursplanen inför nationella prov och betygssättningen. Fortbildningsmodellen är 

också tidskrävande vilket kan skapa ett dilemma i relation till dokumentationen av bedömning och 

betyg för de högre årskurserna.  

När det gäller lärare som undervisar i olika ämnen fanns det vissa mindre tendenser. Lärare i 

svenska bedömde genomgående satsningen som högst och mest relevant men skillnaden till vissa 

andra ämnen var små och varierande. Kommentarerna i enkätens öppna kommentarfält ger en del 

exempel på svårigheter som kan uppstå i ämnen där man använder få texter eller texter som inte 

lämpar sig för de aktiviteter som föreslås i modulen Samtal om text. Det gäller estetisk/praktiska 

ämnen, idrott, engelska och moderna språk  

Ett antal förskolelärare har också deltagit i utprövningsomgången och uttryckt att de saknat 

stödmaterial anpassat till deras behov. Men handledare berättade att det ofta är just lärare för yngre 

elever eller förskolelärarna som har varit mest benägna och kreativa i att omvandla och anpassa 

idéerna och metoderna i stödmaterialet till något eget exempelvis genom att rita och använda sig 

av bilder istället för att skriva. 

Lärarna ansåg att stödmaterialet också är ändamålsenligt för elever med läs-, och skrivsvårig-

heter samt för flerspråkiga elever. Exempel visar också att det även har fungerat väl för elever med 

höga kunskaper och språk-, läs och skrivförmågor. Det är viktigt att planera för att innehållet och 

undervisningsaktiviteterna i de nya modulerna som skall ingå i huvudomgången skall vara intres-

santa och utvecklande för elever som har goda förutsättningar redan från början att tillgodogöra 

sig språk-, läs-, skrivundervisningen såväl som för de som inte har det.  

De allra flesta lärarna var också nöjda med antalet lärare i handledningsgruppen men lärare i 

grupper med 6-9 deltagare bedömde dock Läslyftets bidrag något högre än andra. Det kan eventu-

ellt bero på att det kan vara lättare att såväl komma till tals som att komma överens i en mindre 

grupp. Samtidigt går det inte åt lika mycket tid till ”redovisningar” i moment D vilket skulle kunna 

göra att möjligheten att komma lite djupare i reflektionerna ökar om handledningsgrupperna inte 

är alltför stora. En grupp om 6-9 deltagare är heller inte lika känslig som mindre grupper för om 

någon eller ett par deltagare saknas. Utvärderingen fann inga genomgående tendenser till att lärare 

i en viss gruppsammansättning (årskursvis, ämnesvis, mixad) bedömde Läslyftets bidrag högre eller 

lägre än någon annan.  

 

IV. Vad behöver eventuellt förändras? 

Den fjärde övergripande frågan gäller vilka av utprövningsomgångens aktiviteter som bör utvecklas 

och vilka som eventuellt bör avvecklas inför huvudomgången och bygger på allt insamlat material 

och analysen utifrån de föregående frågorna. Utvärderingens slutsats är att utprövningsomgången 

har fungerat väl i de allra flesta avseenden. Det finns ingenting i utvärderingen som tyder på att 

själva modellen för det kollegiala lärandet behöver ändras. De problem som synliggjorts i utvärde-

ringen är implementeringsproblem som handlar om möjligheter att tillhandahålla tid enligt mo-

dellen.  
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Vikten av att erbjuda tillräckligt med tid 

Man kan tolka Läslyftet som statlig kunskapsstyrning genom att stimulera tidsanvändningen utan-

för lärares undervisningstid. Det finns många angelägna frågor som ska rymmas under den tiden. 

Huvudmän och rektorer måste i praktiken frigöra minst den tid som Skolverket kräver av skolorna 

och något mer tid för att lärare och handledare ska uppleva satsningen som meningsfull, engagera 

sig och använda Läslyftets fortbildningsmodell och stödmaterial fullt ut. Eftersom utvärderingen 

har visat att en stor del lärare och handledare inte har fått den tid de har rätt till är det viktigt att 

Skolverket noga följer upp de deltagande huvudmännen och skolorna under huvudomgången för 

att säkerställa att tillräckligt med tid frigörs för Läslyftet. 

Läslyftet har ärvt fortbildningsmodellen från Matematiklyftet och även om den fungerar bra 

kan det vara nödvändigt att fundera på hur den kan anpassas till Läslyftet som har en bredare 

målgrupp av lärare. Exempelvis rör detta tiden för gemensam planering av undervisningsaktivitet 

som kan behöva utökas, särskilt om grupperna är blandade med lärare i olika ämnen och årskurser. 

Det kan också vara värt att se över den angivna tiden för moment eftersom handledarna menar att 

det är lite tid för att få möjlighet till djupare reflektioner. I likhet med tiden för gemensam planering 

gäller det särskilt blandade grupper men även större grupper. Det kan också vara viktigt att tydlig-

göra för huvudmän, rektorer och handledare att det inte rekommenderas att förlägga moment B 

och D vid samma tillfälle eftersom det blir en alltför lång sammanhängande tid alternativt att de 

får mindre tid för de kollegiala samtalen. Innehållet blir också omfattande när två delar i modulen 

skall diskuteras vid samma tillfälle även om man tar en del i taget. Tiden för moment A med egen 

förberedelse har också varit knapp för den omfattning som texterna har haft. Detta har Skolverket 

dock redan åtgärdat genom att i instruktioner till lärosäten som utvecklar de nya modulerna ange 

att texterna ska vara kortare. 

Skolverket bör också överväga om tempot i fortbildningen bör förändras, dvs tiden mellan de 

olika momenten, så att satsningen upplevs som meningsfull och engagerande utan att vara stres-

sande. Det kan vara värt att överväga om det är möjligt och önskvärt att erbjuda huvudmännen, 

skolorna eller handledningsgrupperna att välja om de vill genomföra en eller två moduler under ett 

år eller exempelvis två moduler under ett och ett halvt år. Ett annat alternativ att överväga är att 

minska modulernas åtta delar till sex delar där varje del (A-D) genomförs på tre veckor istället för 

två. Det skulle bland annat medföra mer tid för att hinna pröva med eleverna. Ett något långsam-

mare tempo skulle innebära att lärarna också kan pröva undervisningsaktiviteterna med eleverna 

fler än en gång innan det är dags att gå vidare till en ny aktivitet. En andra utprövning av en aktivitet 

kan då ske såväl före som efter moment D. I det senare fallet skulle lärarna också få en möjlighet 

att pröva en aktivitet en gång till efter att de har reflekterat över sina erfarenheter tillsammans med 

sina kollegor i handledningsgruppen. Men utvärderingen har också visat på att det krävs att hand-

ledningsgrupperna håller ett visst tempo för att de inte ska tappa styrfart. Utvärderingens bedöm-

ning är att Läslyftet inte skulle gynnas av att tempot sänktes alltför mycket eftersom en rutin behö-

ver skapas för det kollegiala lärandet. Ytterligare ett skäl till att kräva ett visst tempo kan vara att en 

upplevd ansträngning från lärarna gör dem mer nöjda eftersom de då har ”klarat av” någonting.  

Upplevelsen av tempot har dock inte bara med tiden för genomförandet att göra. Även upplägget 

och innehållet i den modul som använts som stödmaterial påverkar denna. Även om modulen 

Samtal om text innehåller flera teorier, metoder och arbetssätt som återkommer i de olika delarna 
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har de också haft olika inriktningar och vissa delar skiljer sig mer markant åt. Hur framtida moduler 

struktureras kommer ha betydelse för hur lärare och handledare upplever tempot i fortbildningen. 

 

Gemensamma moduler för alla eller specialmoduler för olika årskurser och ämnen? 

På nationell nivå måste Skolverket fortsätta utveckla Läslyftets moduler med hög kvalitet för att 

uppnå målen för satsningen. Modulen Samtal om text som vänt sig till lärare i alla grundskolans 

årskurser och ämnen har i huvudsak fungerat bra och uppfattats som relevant och intresseväck-

ande, såväl av lärare som av handledare. Den har också fungerat för olika kategorier av lärare även 

om det också har funnits vissa synpunkter på innehållet. Texterna har innehållit såväl teoretiska 

avsnitt som mer praktiska tillämpningar vilket uppskattats av lärare och handledare. De synpunkter 

som inkommit tyder på att modulen hade tjänat på att ha fler exempel som inte utgått från skön-

litterära texter och filmer utan även exemplifierat hur materialet kan användas i fler ämnen, särskilt 

praktiska ämnen och matematik, och i vissa fall fler årskurser. Att ge exempel på lämpliga texter 

som i materialet till del 6 uppskattades så även de undervisningsfilmer som funnits till Samtal om 

text och bör vara något att ta fasta på i utvecklandet av nya moduler. Modultexternas längd kan 

däremot med fördel hållas nere. Utvärderingen visar att extra- och fördjupningsmaterial användes 

relativt sparsamt och det var inte heller någonting som lärarna i någon större utsträckning planerade 

att gå tillbaka till i framtiden. En åtgärd, som också gjorde lärarna mer nöjda med modulen, var att 

låta lärarna ta del av detta material under handledningsträffarna. Handledarna bör därför uppmärk-

sammas på det under sin utbildning.  

I huvudomgången planeras det för såväl moduler för alla årskurser och ämnen som mer speci-

alinriktade moduler som vänder sig till vissa årskurser eller ämnesområden. Det finns för- och 

nackdelar med detta. Det innehåll som kommande moduler kommer att få kommer att kunna sti-

mulera olika samarbeten, erfarenhetsutbyten och kollegiala lärandeprocesser. Om innehåll skräd-

darsys för olika lärargrupper och ämnen kommer samarbete över ämnesgränser, som i modulen 

Samtal om text, att riskera att utebli. Det finns en risk att en utveckling av modulerna i den riktning 

som nu planeras skapar förväntningar på att olika lärargruppers behov successivt ska mötas som 

det kan bli svårt att infria. Om specifika moduler för olika ämnen, årskurser och lärargrupper ska 

utvecklas kommer det att krävas ett stort antal moduler och kompetenta modulutvecklare med 

kunskap i både literacy och aktuella ämnen. Om inriktningen på ett mer ämnesövergripande kolle-

gialt lärande, som i Samtal om text, ska främjas kommer betydligt färre moduler att behöva utveck-

las. I det senare fallet kan det vara mer ändamålsenligt och tillräckligt att bygga ut modulerna med 

texter och stödmaterial anpassade till olika ämnen.  

Stora ambitioner finns i att utveckla stödmaterial i form av olika moduler och ett mål med 

Läslyftet är att detta material ska kunna användas för kollegialt lärande i framtiden och även efter 

att Läslyftet avslutats. Det finns behov av att reflektera över hur länge materialet kan upplevas som 

aktuellt för lärare. Dels kan materialet behöva uppdateras eller förnyas utifrån att forskningen om 

språk-, läs- och skrivutveckling fortskrider och utvecklas. Dels kan det filmade materialet upplevas 

som inaktuellt och föråldrat, inte nödvändigtvis på grund av den undervisning som bedrivs i ex-

emplen utan t.ex. beroende på kläder och material. I den bemärkelsen är texter kanske mer bestå-

ende. För att materialet och Läslyftet ska fortleva bör Skolverket redan i huvudomgången ha en 

beredskap för vad som sker med materialet efter Läslyftet.  

Under utprövningen har Läslyftet i princip blivit liktydigt med modulen Samtal om text. Den 

har uppfattats som en grundmodul och varit det som målgrupperna har relaterat Läslyftet till. Det 
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kan innebära att målgruppernas uppfattningar om Läslyftet under utprövningsomgången främst är 

uppfattningar om modulen Samtal om text. Eftersom huvudomgången inte kommer att vara lika 

sammanhängande med en modul som utprövningen har varit kan det medföra att uppfattningar 

om huvudomgången kan komma att skilja sig från utprövningen.  

 

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna för att Läslyftets mål ska nås 

Några av de viktigaste slutsatserna från utprövningsomgången är att:  

 

- Utprövningsomgången har fungerat väl. Aktiviteterna har varit ändamålsenliga för att 

främja elevers språk-, läs och skrivutveckling och kollegialt lärande. 

- Vissa handledare har inte fått den tid de har rätt till enligt statsbidraget för genomförandet 

av Läslyftet. Flera skolor har också tillhandahållit mindre tid än det som Skolverket angett 

för det kollegiala lärandet.  

- Tempot under utprövningsomgången har varit för intensivt.  

- Modulen Samtal om text har fungerat väl under utprövningsomgången. De enda invänd-

ningarna har varit att vissa texter har varit för långa och att det har varit en övervägande 

andel exempel inriktade på skönlitterära texter.  

 

Utvärderingen rekommenderar att Skolverket: 

 

- bör följa vilka skolor som deltar eller avstår från att medverka i Läslyftets huvudomgång 

och vid behov erbjuda extra stöd till resurssvaga skolor.  

- behöver vara tydlig i sin kommunikation till huvudmän, rektorer och handledare om vad 

statsbidraget för frigjord tid för handledare ska täcka. 

- bör följa upp huvudmän och rektorer för att säkerställa att handledare och lärare får den 

tid Skolverket har angett. 

- behöver se över fortbildningsmodellen och innehållet i modulerna för att förbättra möjlig-

heterna till utprövning med eleverna och fördjupade reflektioner. 

- måste fortsätta att utveckla moduler med hög kvalitet och säkerställa att oavsett inriktning 

på modulerna krävs kompetenta modulutvecklare med kunskap i både literacy och aktuella 

ämnen. 

- bör i tid följa upp och säkerställa kvaliteten och likvärdigheten i handledar-utbildningen på 

de olika lärosätena. 

- vid den särskilda insatsen till rektorer kan det vara lämpligt att ta upp rektors roll i Läslyftet 

och diskutera hur rektor kan engagera, stötta och fungera som pedagogisk ledare utan att 

uppfattas som kontrollerande eller på annat sätt störa det kollegiala lärandet.  
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Att tänka på för huvudmän och rektorer: 

 

- Huvudmän med flera skolor bör tänka på att utse någon namngiven person för att sam-

ordna målgrupperna och skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan handledarna.  

- Huvudmän och rektorer bör säkerställa att satsningen på Läslyftet prioriteras och samord-

nas med andra utvecklingsprojekt.  

- Rektorerna bör tänka på att tillhandahålla nödvändiga organisatoriska förutsättningar för 

de kollegiala samtalen, t.ex. att inte ha för stora grupper, att inte handledare schemaläggs 

på flera grupper samtidigt, och att moment B och D inte schemaläggs samtidigt.  

- Rektorerna bör tänka på att schemalägga minst den tid som Skolverket har angett för de 

kollegiala samtalen.  

- Rektorerna bör tänka på att frigöra minst den tid som Skolverket har angett för handledare 

så att de kan stödja det kollegiala lärandet som Läslyftsmodellen innebär. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

I december 2013 gav regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra Läslyftet, en satsning på att 

stärka det kollegiala lärandet i syfte att förbättra elevers läs- och skrivförmågor5. Läslyftet motive-

rades med att svenska elevers läsförståelse successivt sjunkit och att många elever måste förbättra 

läsförståelsen för att klara ”kunskapskraven i alla grundskolans ämnen” och för att lyckas med 

fortsatta studier. Läslyftet bör enligt regeringen utformas för att stödja ”såväl den tidiga som den 

mer komplexa och språkligt avancerade läsförståelsen och läsfärdigheten”.6 Att kunna läsa och 

skriva är också grundläggande för att lyckas på arbetsmarknaden och för att kunna vara en aktiv 

samhällsmedborgare. I regeringsuppdraget framhålls att insatserna bör sättas in tidigt med hänvis-

ning till att det finns starkt forskningsstöd för att stöd i tidiga år har störst effekt. Ett ytterligare 

argument som nämns är att tidiga insatser också stärker ”skolans möjlighet att bryta kopplingen 

mellan elevernas resultat i bl.a. läsförståelse och föräldrarnas utbildningsnivå”. För att klara skolans 

uppgift att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar måste lärare i de tidiga skolåren 

vara välutbildade i läs- och skrivinlärning.7 Som framgått bör lärare också förbättra undervisningen 

så att den utvecklar elevers färdigheter att förstå mer komplexa och avancerade texter. 

Regeringen hänvisar till de internationella undersökningarna PISA (Programme for Internat-

ional Student Assessment) och PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) där svenska elevers 

läsförmåga successivt försämrats under 2000-talet. Svenska 15-åringars läsförståelse hade 2009 

sjunkit till en internationellt genomsnittlig nivå och nästan 20 procent av de svenska eleverna nådde 

inte upp till basnivån i läsförståelse som enligt OECD är en kunskapsnivå som ses som grundläg-

gande för fortsatt lärande.  

Regeringen stödjer sig också på Skolinspektionens temagranskningar av läsning där det bl.a. 

framgår att i en majoritet av årkurserna 7–9 hjälper inte lärarna eleverna tillräckligt med att bearbeta, 

analysera och förstå de texter som används. Av granskningen framgår också att eleverna i årskur-

serna 4–6 inte får reflektera tillräckligt över de texter som de har läst tillsammans med andra elever 

eller med lärarna. Skolinspektionen framför att många lärare bör lära sig mer om läsprocessen och 

skolorna behöver bli bättre på att sprida kunskap mellan olika lärare.8  

Mot bakgrund av denna problemanalys gav regeringen Skolverket i uppdrag att inom ramen 

för Läslyftet genomföra utbildning av handledare som ska kunna handleda grupper av lärare inom 

läs- och skrivutveckling enligt Läslyftets fortbildningsmodell (se nedan). Skolverket ska också ut-

veckla en särskild webbplattform för fortbildningen där det ska finnas relevant forskningsbaserat 

stödmaterial. Stödmaterial ska även tas fram för personal i förskolan samt för personal som arbetar 

i skolbiblioteken. I uppdraget anges att Läslyftet ska erbjudas huvudmännen under perioden 2015-

                                                           
5 Regeringen och Skolverket använder olika beteckningar för det engelska begreppet literacy i olika dokument. Literacy-
begreppet syftar på språk-, läs- och skrivutveckling och sådana förmågor och färdigheter inklusive läsförståelse. Läslyf-
tet har som mål att bidra till att utveckla alla dessa förmågor och färdigheter. I rapporten används i möjligaste mån 
Skolverkets nu förespråkade uttryck ”språk-, läs- och skrivutveckling”. De termer och uttryck som används i de texter 
som vi analyserat och i våra enkätfrågor har dock inte ändrats. I rapporten förekommer därför olika termer för literacy-
begreppet. 
6 Utbildningsdepartementet. 2013. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, Regeringsbeslut 
U2013/7215/S, 2013-12-05. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s 1. 
7 Ibid, s 4. 
8 Ibid, s 5. 
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2018 och att satsningen inleds med en utprövningsomgång under läsåret 2014-2015 där ett urval 

huvudmän och skolor erbjuds att delta.  

I regeringsuppdraget anges att lärare i svenska i den obligatoriska skolan och i gymnasieskolans 

och gymnasiesärskolans första år är den primära målgruppen för insatserna, men i regeringsupp-

draget sägs att det är viktigt att även lärare i förskoleklass omfattas och att andra lärarkategorier 

kan bli aktuella, samt att vissa insatser bör göras för rektorer.  

Skolverket lämnade in en delredovisning till regeringen av hur Läslyftsuppdraget borde planeras 

och genomföras. Redovisningen föreslog bland annat att Läslyftet skulle riktas till hela skolor och 

flera lärarkategorier.9 Skolverket betonade också att stödmaterial skulle tas fram för att både stödja 

den tidiga och den mer avancerade läsförståelsen och skrivförmågan10. Likaså föreslogs att huvud-

männen skulle få möjlighet att utbilda processledare som kunna fungera som stöd för grupper av 

handledare i en kommun eller för en fristående huvudman. Breddningen av målgruppen till att 

omfatta alla lärare och utbildning av processledare anammades av regeringen. Detta illustrerar att 

Läslyftet formas och modifieras efterhand. Syftet med utprövningsomgången har också varit att: 

 

…generera kunskap som ökar huvudomgångens möjligheter att nå Läslyftets mål. Det handlar om att 

pröva hur den valda ansatsen kan fungera i praktiken och att uppmärksamma eventuella behov av ju-

steringar.11 

För att öka möjligheterna att nå Läslyftets mål i huvudomgången skulle Läslyftet finslipas under 

utprövningsomgången med hjälp av bl.a. en utvärdering12. Ett exempel på hur utprövningsom-

gången har bidragit med kunskap och erfarenheter inför Läslyftets huvudomgång är att Skolverket 

har beslutat att inte fortsätta att utbilda processledare. Istället kommer huvudmännen att erbjudas 

en utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare. Denna utbildning kommer att genomföras på 

Skolverkets uppdrag av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. 

 

1.2 Utvärderingsuppdraget 

I september 2014 gav Skolverket Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, i 

uppdrag att genomföra utvärderingen av utprövningsomgången tillsammans med forskare vid Gö-

teborgs universitet.  

Syftet med utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång är att:  
 

…bedöma Läslyftets förutsättningar och genomförbarhet inför den fullskaliga implementeringen (hu-

vudomgången) av satsningen. Detta omfattar att identifiera och sammanställa faktorer som gynnar eller 

missgynnar genomförandet av Läslyftets huvudomgång.13  

 

                                                           
9 Skolverket. 2014a, Delredovisning av uppdrag om att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet. 
Dnr 2013:1065. Stockholm: Skolverket, s. 4. 
10 Ibid., s. 2. 
11 Skolverket. 2014b, Offertförfrågan om utvärdering av Läslyftet – Utprövningsomgången. Daterad 2014-06-17 Dnr 2014:00642. 
Stockholm: Skolverket, s. 1. 
12 Ibid. 
13 Ibid, s. 3. 
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1.3 Utvärderingens utgångspunkter och upplägg med läsanvisning 

Utvärderingen är utformad som en målutvärdering med intressentperspektiv. Målperspektivet in-

nebär att regeringens och Skolverkets intentioner med Läslyftet utgör en central utgångspunkt. 

Intressentperspektivet innebär att satsningen och förbättringsmöjligheter inför huvudomgången 

bedöms mot statens intentioner och målgruppernas (huvudmäns, processledares, rektorers, hand-

ledares och lärares) uppfattningar och erfarenheter från utprövningsomgången. Utvärderingen sö-

ker svar på fyra övergripande frågor:  

 

I. Är aktiviteterna i Läslyftet ändamålsenliga för att främja elevers språk-, läs- och skrivut-

veckling? 

II. Vilka förutsättningar bör finnas på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå för att 

Läslyftets mål och intentioner ska kunna uppnås? 

III. Hur har Läslyftet fungerat under utprövningsomgången och vilka resultat anser de in-

blandade att satsningen har haft? 

IV. Vad i utprövningsomgångens aktiviteter bör utvecklas och eventuellt avvecklas inför 

huvudomgången?  

 

Utvärderingsrapporten är organiserad enligt följande:  

Läslyftets bakgrund och förutsättningar beskrivs i kapitel 1 utifrån regeringsuppdraget, Skol-

verkets delredovisning till regeringen och Skolverkets förfrågningsunderlag för utvärderingen. Ob-

servera att det är förutsättningar som regeringen angett som inledningsvis avses. (Lokala förutsätt-

ningar och dessas eventuella betydelse undersöks i kapitel 1.3.) I kapitel 1 redogör vi också för 

metod och material för utvärderingen samt några andra utgångspunkter för utvärderingen.  

Läslyftets mål, planerade insatser och programteorin för satsningen beskrivs i kapitel 2. Pro-

gramteorin avser vilka antaganden som ligger till grund för Läslyftet som helhet och hur Läslyftets 

arkitekter tänkt att satsningen ska uppnå önskade effekter. I kapitlet återskapas programteorin för 

Läslyftet. 

Hur Läslyftets genomförande har fungerat och uppfattats av målgrupperna i utprövningsom-

gången tas upp i kapitlen 3 och 4. Först undersöks hur Läslyftet introducerats och målgruppernas 

mottagande (3.1), samt hur statsbidraget och tiden använts vid organiserandet av utprövningsom-

gången på skolorna (3.2). Därefter utvärderas genomförandet av handledarutbildningen (3.3), hur 

modulen Samtal om text använts och uppfattats av målgrupperna (3.4) och vad som kännetecknat 

det kollegiala lärandet (3.5). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av huvudmännens och pro-

cessledarnas roller och delaktighet i Läslyftets utprövningsomgång (3.6). Kapitel 4 fokuserar på 

utprövningsomgångens bidrag för olika målgrupper och besvarar till en del den tredje övergripande 

frågan. Kapitlet inleds med målgruppernas sammantagna bedömning av Läslyftets bidrag (4.1), tar 

därefter upp handledarnas och lärarnas bedömning av olika aspekter av utprövningsomgångens 

bidrag (4.2), lärarnas syn på Läslyftets bidrag till elevernas språk-, läs- och skrivutveckling (4.3), 

Läslyftets bidrag till samarbetet och den sociala arbetsmiljön på skolorna (4.4), för att slutligen 

komma in på utprövningsomgångens bidrag enligt rektorer (4.5) och huvudmän (4.6). 

I kapitel 5 sammanfattas och tolkas resultaten. Kapitlet besvarar inledningsvis den första över-

gripande utvärderingsfrågan genom att pröva programteorin för hela Läslyftsatsningen (5.1) följt 

av fråga två där förutsättningarna för att uppnå önskade effekter besvaras (5.2). Därefter ges sam-
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manfattande svar på den tredje övergripande frågan genom att resultaten från utprövningsom-

gången aggregeras och tolkas för skolor med olika fortbildnings- och undervisningskultur, kom-

munala respektive fristående skolor, för skolor med högre och lägre meritvärden, för lärare i olika 

årskurser och ämnen samt för olika gruppstorlekar och sammansättningar (5.3). Den fjärde frågan 

”Vad i utprövningsomgångens aktiviteter bör utvecklas och eventuellt avvecklas inför huvudom-

gången?” besvaras därefter (5.4).  

I bilaga 1 besvarar utvärderingen kortfattat de 13 explicita frågor som Skolverket önskat få svar 

på. De flesta av dessa frågor besvaras även i de tre avslutande kapitlen, men där har frågorna inte 

lyfts fram och strukturerat resultatredovisningen i den ordning och tematisering som fanns i utvär-

deringsuppdraget. 
 

1.4 Metod och material 

Här sammanfattas kort de metoder och det material som använts för att besvara de fyra övergri-

pande utvärderingsfrågorna. En utförligare beskrivning finns i bilaga 3.  

Den första övergripande frågan handlar om huruvida aktiviteterna i Läslyftet är ändamålsenliga 

för att främja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Ändamålsenligheten har dels bedömts genom 

att värdera antagandena och argumentationen i hela satsningen på Läslyftet (dvs rekonstruera och 

värdera Läslyftets programteori, se 2.3), dels genom att sammanställa och tolka utsagorna från de 

olika intressenterna i utvärderingsomgången om satsningens ändamålsenlighet. Programteoriana-

lysen genomfördes i tre steg. Först återskapades satsningens programteori, det vill säga vilka anta-

ganden som ligger till grund för Läslyftet och hur Läslyftets arkitekter tänkt att satsningen ska 

uppnå önskade effekter. Därefter bedömdes om den är logiskt sammanhängande. En satsning som 

Läslyftet bör bygga på en hållbar programteori, dvs att antagandena är rimliga och att planerade 

insatser kan förväntas leda till önskade effekter. Avslutningsvis bedöms om Läslyftet har stöd i 

forskning om språk-, läs- och skrivutveckling. Denna analys bygger på dokument, främst från re-

geringen och Skolverket, samt på två intervjuer med medarbetare på Skolverket som har haft en 

framträdande roll i Läslyftets planering och genomförande samt en intervju med en politisk sak-

kunnig för den föregående regeringen. Dessa intervjuer genomfördes i oktober 2014. Dessutom 

har de primära målgruppernas bedömningar av Läslyftets ändamålsenlighet undersökts i kap 4-5, 

men inte som en del i programteorianalysen. 

Utvärderingen av utprövningsomgången är en totalundersökning av de deltagande skolorna 

och omfattar samtliga 29 grundskolor från 19 huvudmän som ingått i utprövningsomgången, samt 

12 skolor som erbjudits men avböjt att medverka eller hoppat av. De grundskolor som Skolverket 

erbjöd att delta var från början utsedda för att täcka fyra kategorier av skolor: kunskapsstarka kom-

munala skolor, kunskapssvaga kommunala skolor, kunskapsstarka fristående skolor och kunskaps-

svaga fristående skolor.  

För att undersöka vilka förutsättningar som fanns på huvudmanna- och skolnivå under utpröv-

ningsomgången, fråga 2, genomfördes under hösten 2014 telefonintervjuer med sex deltagande 

huvudmän och 12 rektorer. Huvudmännen valdes så att tre av dem hade en processledare, medan 

tre inte hade det. Av rektorerna valdes tre från vardera av de fyra kategorierna av utvalda skolor. 

Dessa intervjuer berörde motiv till deltagande i utprövningsomgången, synpunkter på statsbidraget 

och tillsättandet av handledare. Telefonintervjuer gjordes också med 11 rektorer och en huvudman 

som blev erbjudna, men som valde att inte delta i utprövningsomgången. Fyra av dessa skulle ur-

sprungligen delta men hoppade senare av. Under våren 2015 intervjuades också sex processledare 



 

18 

 

bland annat om de förutsättningar de verkat under. Huvudmännens och skolornas förutsättningar 

undersöktes också genom observationer av uppstatskonferensen i september 2014 samt vid samt-

liga tillfällen för handledarutbildning. Observationer av handledarutbildningen har också bidragit 

till att besvara hur handledarutbildningen har fungerat och uppfattats av handledare samt hur ge-

nomförandet av Läslyftets utprövningsomgång fortlöpt på skolorna. 

Hur Läslyftet fungerat under genomförandet av utprövningsomgången, fråga 3, har undersökts 

med hjälp av observationer, intervjuer och enkäter. Observationer har gjorts på fyra skolor, en från 

vardera av de fyra kategorierna av utvalda skolor. På varje skola observerades kollegiala samtal för 

moment B och moment D. Observationsgrupperna valdes så att vi kunde observera handlednings-

grupper med lärare från olika årskurser14, en åk F-3, en 4-6, en åk 6-9, och en 1-9. Intervjuer ge-

nomfördes också med handledare, rektorer, huvudmannarepresentanter samt med grupper av lä-

rare. I lärarintervjuerna deltog sammanlagt 19 lärare. Även de intervjuer som genomfördes med 

rektorerna i inledningen av utprövningsomgången innehöll frågor om hur satsningen initialt hade 

genomförts på skolorna.  

Vidare har fyra, delvis olika, elektroniska enkäter skickats ut till samtliga deltagande lärare, hand-

ledare, rektorer och huvudmän i slutet på mars 2015. Enkäterna har använts såväl för att undersöka 

förutsättningarna under utprövningsomgången (fråga 2) och genomförande som vilka resultat den 

har gett i form av bidrag till undervisningen för språk-, läs- och skrivutveckling och till en fortbild-

ningsmodell med kollektivt lärande (fråga 3). Enkätfrågorna baserades på utvärderingens frågor 

samt uttalanden i intervjuer och vid observationer. Inspiration till enkätfrågor hämtades också från 

de frågor som användes vid utvärderingen av år 1 i Matematiklyftet. Enkäten till huvudmännen 

skickades till 11 huvudmannarepresentanter eftersom en del skolor hade rektorer eller biträdande 

rektorer anmälda som huvudmannarepresentanter. Dessa har fått besvara rektorsenkäten med en 

extra öppen fråga om de velat tillägga något utifrån ett huvudmannaperspektiv. Rektorsenkäten 

gick ut till 28 rektorer eftersom två av de deltagande skolenheterna hade samma rektor anmäld. 

Åtta huvudmän (73 procent) och 23 rektorer (82 procent) besvarade enkäten. Handledarenkäten 

besvarades av 38 av 42 deltagande handledare (90 procent). Svarsfrekvensen är dock lägre för lä-

rarna där 225 av 369 lärare svarade vilket ger en svarsfrekvens på 61 procent. Ursprungligen var 

404 lärare anmälda men flera hade av olika anledningar inte deltagit i utprövningsomgången av 

Läslyftet15.  

En bortfallsanalys har genomförts vilken visar att lärare från fristående skolor har en något 

lägre svarsfrekvens än kommunala skolor men skillnaden är inte betydande. Inga skillnader finns i 

svarsfrekvensen mellan skolor med högre respektive lägre meritvärden och inte heller för årskurser. 

Bortfallet beräknas därför inte vara systematiskt ur dessa aspekter. Huruvida de som inte svarade 

på enkäten var mindre nöjda med satsningen, förutsättningarna för satsningen eller sina egna in-

satser än de som besvarade enkäten, vet vi inte. Vi har vissa indikationer på att lärare på några 

skolor har svarat i lägre utsträckning än genomsnittet för alla skolor. Om dessa skolor har haft 

                                                           
14 Grundskolan är inte längre stadieindelad men många skolor är fortfarande organiserade efter de traditionella stadi-
erna och många förhåller sig också till dessa tidigare indelningar. Även Läslyftets stödmaterial och Skolverkets frågor 
(se bilaga 1) förhåller sig till stadieindelningar. När vi således undersökt skillnader mellan lärare och handledare i olika 
årskurser har vi i enkäten grupperat målgrupperna efter F-3, 4-6 och 7-9.  
15 Orsaker som kommit till vår kännedom genom lärares egen kontakt, deras kontakt via handledare eller vid förfrågan 
till skoladministratörer är att lärare har slutat på skolorna, är föräldralediga, sjukskrivna, tjänstlediga eller har hoppat av 
Läslyftets genomförande. Några få lärare har istället tillkommit som vi har fått kännedom om. 
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särskilda förutsättningar i något avseende eller om Läslyftet under utprövningsomgången har fun-

gerar bättre eller sämre än på andra skolor vet vi inte. Med tanke på den relativt låga svarsfrekvensen 

bland lärarna bör man vara något försiktig i tolkningen av resultaten.  

Eftersom det är få huvudmän och rektorer presenterar vi resultaten från huvudmanna- och 

rektorsenkäterna i antal medan andelar eller procent används vid redovisningen av svaren från 

handledare och lärare i rapporten. Undantag görs när jämförelser innefattar huvudmännens och 

rektorernas svar. De presenteras då i andelar.  

I rapporten redovisas skillnader mellan fristående/kommunala skolor, skolor med högre och 

lägre meritvärden (klassificerade som kunskapsstarka/kunskapssvaga av Skolverket), olika lärar-

grupper, handledare med 10 eller 20 procents frigjord tid samt andra bakgrundsvariabler när skill-

naderna är över 20 procentenheter. I vissa fall redovisas mindre skillnader när ett generellt mönster 

finns i materialet exempelvis i fallet med lärare i olika årskurser. Att vi har valt ett sådant förfarings-

sätt beror på att antalet enkätsvar blir få i varje grupp när man delar in och jämför svaren mellan 

olika grupper. Dessutom är urvalet till utprövningsomgången sådant att vissa skolor har många 

lärare med, medan andra har färre. Det innebär att fördelningen av skolor med högre och lägre 

meritvärden, respektive skolor från olika huvudmän bör tolkas med viss försiktighet eftersom dessa 

skillnader inte behöver avspeglas på lärarnivå. Av samma skäl redovisas inte några exakta procent-

satser. 

Svaret på den fjärde övergripande frågan (Vad i utprövningsomgångens aktiviteter bör utveck-

las och eventuellt avvecklas inför huvudomgången?) baseras på det samlade materialet. 

 

1.5 Intressenter 

Utvärderingen utgår som nämnts från ett intressentperspektiv. Det finns många som har intresse 

av Läslyftet: regeringen, riksdagspartierna, Skolverket, Skolinspektionen, IFAU, SKL, Lärarfacken, 

forskare, konsulter, OECD, media m.fl. De olika intressenterna kan ha synpunkter på Läslyftet 

utformning och inriktning och uppfatta problembilden på olika sätt. Likaså kan de tolka resultaten 

av satsningen på olika sätt.  

De primära (*) och sekundära (**) målgrupperna för satsningen är dock: huvudmän*, pro-

cessledare*, rektorer*, handledare*, lärare *16, föräldrar ** och elever **. I utvärderingen är det 

de fetstilade primära målgruppernas erfarenheter av Läslyftets utprövningsomgång som undersöks 

och utgör intressentperspektivet. Det kan vara viktigt att tänka på att när dessa intressenter uttalar 

sig om Läslyftet så är det erfarenheterna från utprövningsomgången det handlar om. 

 

1.6 Definition av läsförmåga- och läsförståelse 

Såväl Läslyftet som utvärderingen utgår från en bred definition av läsförmåga och läsförståelse 

(reading literacy) i linje med PIRLS17 och OECD:s18 definition. Men varken PIRLS eller OECD 

definierar eller mäter skrivförmåga. I Läslyftet klargörs inte vad som explicit avses med skrivför-

måga. Men Läslyftet omfattar det som på engelska brukar benämnas ”literacy” vilket avser både 

läs- och skrivförmåga för vilket Skolverket använder benämningen språk-, läs- och skrivutveckling. 

                                                           
16 Som framgått av kapitel 1 har målgruppen lärare breddats så att alla lärare är en primär målgrupp. 
17 PIRLS. 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 
18 OECD. 2002. Education at a Glance, Glossary. Paris: OECD. 
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Utvärderingen har också utgått från denna breda förståelse av ”literacy” för att klargöra vad som 

innefattas i begreppet och därmed vilka mål som Läslyftet avser uppnå.  

 

1.7 Urval av skolor till utprövningsomgången 

I utprövningsomgången deltog 29 grundskolor. Dessa valdes ut efter att Skolverket kontaktat 72 

skolor som erbjöds att visa sitt intresse för att delta. Skolverket valde ut de skolor som fick erbju-

dandet utifrån tre principer: (1) Skolorna skulle ha samtliga årskurser i grundskolan, (2) såväl kun-

skapsstarka som kunskapssvaga skolor skulle ingå i urvalet eftersom lärare vid olika skolor kan ha 

olika förutsättningar och behov i sitt arbete och därför möjligen olika uppfattningar om Läslyftet, 

och (3) såväl kommunala som fristående skolor skulle finnas representerade. Med kunskapsstarka 

avsåg Skolverket skolor vars genomsnittliga meritvärde i årskurs 9, 2013, låg över riksmedianen, 

närmare bestämt mellan den 60e och den 80e percentilen av skolor med samtliga grundskolans 

årskurser. Med kunskapssvaga avsågs skolor vars genomsnittliga meritvärde i årskurs 9, 2013, låg 

under riksmedianen, närmare bestämt mellan den 20e och 40e percentilen av skolor med samtliga 

grundskolans årskurser.19 Eftersom klassificeringen kunskapsstark och kunskapssvag gjorts utifrån 

meritvärde betecknar vi hädanefter i rapporten dessa skolor som skolor med högre eller lägre me-

ritvärde.  

Bland alla skolor som hade samtliga grundskolans årskurser slumpade Skolverket sedan fram 

18 kommunala skolor med högre meritvärde, 18 kommunala skolor med lägre meritvärde, 18 fri-

stående skolor med högre meritvärde samt 18 fristående skolor med lägre meritvärde. Bland de 

skolor som tackade ja till erbjudandet hade Skolverket tänkt välja ut åtta skolor från vardera av de 

fyra grupperna. Dock tackade inte åtta skolor ja till erbjudandet i alla grupperna vilket gjorde att 

urvalet kom att se något annorlunda ut än planerat. Dessutom bad en kommunal huvudman att få 

ta in ytterligare skolor från sin kommun och fick beviljat att göra så om de tillsatte en processledare 

i kommunen, vilket de då gjorde. Dessa nytillkomna skolor passade inte riktigt in i modellen med 

skolor med högre och lägre meritvärden utan kom att gå under beteckningen ”obestämda”. Det 

slutgiltiga urvalet kom alltså att bestå av 29 grundskolor. Trots att det inte var en uttalad princip 

finns dessa skolor någorlunda geografiskt spridda över landet. Det slutliga urvalet inkluderade: 

 

- 6 kommunala skolor med högre meritvärde 

- 10 kommunala skolor med lägre meritvärde 

- 3 obestämda kommunala skolor 

- 5 fristående skolor med högre meritvärde 

- 5 fristående skolor med lägre meritvärde 

 

De skolor som erbjöds och tackade ja till att delta i utprövningsomgången av Läslyftet kom från 

19 olika huvudmän, varav 11 kommuner och åtta fristående huvudmän. 

Förutsättningarna för att utveckla elevers läsförståelse och läs- och skrivförmågor skiljer sig 

mycket mellan olika skolor. Utvärderingen beaktar en del av dessa aspekter så som tidigare under-

visnings- och fortbildningskultur, skolor med olika meritvärden och skolor med olika huvudmän. 

Dessutom skiljer sig skolor åt i en del andra avseenden. Elevers modersmål, kunskaper i svenska 

och andra ämnen och föräldrars utbildningsbakgrund varierar. Likaså skiljer sig lärares kunskaper 

                                                           
19 Skolverket. 2014d. Urval av skolor till Läslyftets utprövningsomgång. Dnr 2014:00642. Stockholm: Skolverket. 
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om språkutveckling och hur undervisningen är upplagd i olika skolor och ämnen kan också variera. 

Att Läslyftet genomförs med olika lokala förutsättningar är viktigt att beakta framförallt när effekter 

av Läslyftets huvudomgång utvärderas. 
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2. LÄSLYFTET 

 

2.1 Mål  

Målet med Läslyftet är att: ”ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbets-

sätt för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga med syfte att förbättra elevernas läsförståelse 

och skrivförmåga”20. Skolverket har i genomförandet av regeringsuppdraget utvecklat målbilden 

och betonar att Läslyftet också syftar till att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen på 

skolorna. En utvecklad undervisningskultur innebär, enligt Skolverket, att lärare kontinuerligt pla-

nerar mer tillsammans och systematiskt prövar, dokumenterar och utvärderar olika didaktiska stra-

tegier och undervisningsaktiviteter. En utvecklad fortbildningskultur innebär ett kollegialt lärande 

där grupper av lärare regelbundet tar sig an relevanta forskningsresultat, diskuterar dessa och utar-

betar strategier för att omsätta lärdomarna i undervisningen. Därmed blir såväl undervisningen som 

fortbildningen en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vad som avses med de båda kulturerna 

beskrivs i detalj i programbeskrivningen i oktober 2014.21 

  

2.2 Planerade insatser i utprövningsomgången 

Läslyftet har i utprövningsomgången omfattat en handledar- och en processledarutbildning, stats-

bidrag för att frigöra tid för handledare, en informationsträff i maj 2014 där huvudmän, rektorer 

och handledare var inbjudna, en uppstartskonferens i september 2014 dit huvudmän, rektorer, pro-

cessledare och handledare var inbjudna, en rektorsträff i januari 2015 samt en lärportal, Läs- & 

skrivportalen, med information och didaktiskt stödmaterial till modulen Samtal om text. 

 

2.2.1 Handledarutbildning 

Handledarutbildningen har på uppdrag av Skolverket utförts av Malmö högskola och bestått av 

fyra tvådagarstillfällen, sammanlagt åtta dagar under läsåret 2014/15. Ansvariga för handledarut-

bildningen deltog också på den uppstartskonferens som Skolverket anordnade i början av septem-

ber 2014. Uppdraget till Malmö högskola reglerades i en utbildningsplan som utarbetats i samråd 

med Malmö högskola och Högskolan i Dalarna (som har varit ansvariga för processledarutbild-

ningen). Utbildningsplanen22 anger att handledare inom Läslyftet ska: 

 

- informera deltagande lärare om syftet med fortbildningen och om hur 

fortbildningsmodellen är upplagd, 

- vägleda deltagande lärare på Skolverkets lärportal för Läslyftet, och 

- bidra till kollegialt och individuellt lärande hos deltagande lärare. 

 

                                                           
20 Utbildningsdepartementet. 2013. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet. Regeringsbeslut 
U2013/7215/S, 2013-12-05. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s 1. 
21 Skolverket. 2014c. Programbeskrivning Läslyftet 2014-10-20 Bilaga 1. Stockholm, Skolverket. 
22 Skolverket. 2014e. Utbildningsplan för handledare inom utprövningsomgången av Läslyftet läsåret 2014/15. Bilaga 1. Dnr 
2014:850. Stockholm: Skolverket. 
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En av Skolverkets insatser för att stärka handledarna i dessa uppgifter har varit att anordna hand-

ledarutbildning där målet är att handledaren ska ha utvecklat sin förmåga att tjänstgöra som hand-

ledare inom Läslyftet. Utbildningsplanen anger att handledaren efter genomgången utbildning ska:  

 

- ha goda kunskaper om Läslyftets bakgrund, syfte, mål och utformning, 

- ha goda kunskaper om de olika modulernas struktur och didaktiska perspektiv, 

- ha vidareutvecklat sin förmåga att: 

o på ett varierande sätt handleda kollegialt lärande i lärargrupper, samt 

o bidra till att lärarnas kunskaper medvetandegörs, utmanas, utvidgas och fördjupas. 

 

Enligt utbildningsplanen ska utbildningen bestå av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska 

övningar i att handleda. Även handledarutbildningen ska genomsyras av kollegialt lärande mellan 

handledarna och deras konkreta erfarenheter inom Läslyftet ska ha bearbetats och fördjupats inom 

utbildningen. Det huvudsakliga innehållet, ca 75 procent av utbildningstiden, ska ha behandlat kun-

skapsområden som är väsentliga för att utveckla handledarnas förmågor att handleda. Övrig tid ska 

behandla kunskaper om modulernas struktur och innehåll.23  

Handledarutbildningen har också utformats efterhand under utprövningsomgången utifrån 

handledarnas synpunkter och önskemål inför kommande utbildningstillfällen.  

 

2.2.2 Statsbidrag för handledare 

Huvudmännen har fått statsbidrag under utprövningsomgången för att frigöra tid för handledarna 

att stödja det kollegiala lärandet. För vissa handledare har huvudmannen fått statsbidrag om 10 

procent och för andra om 20 procent (beroende på antalet deltagande lärare som handleds) för en 

period av 16 veckor (den tid som anges för genomförandet av utprövningsmodulen Samtal om 

text). Skolverket har också stått för kostnader för resa och uppehälle i samband med de tre Skol-

verksträffarna och vid handledar- och processledarutbildningarnas träffar. 

 

2.2.3 Rektors- och huvudmannainsatser  

Skolverket har haft två träffar som både huvudmän och rektorer varit inbjudna till, dels en inform-

ationsträff i maj 2014 och dels en tvådagars uppstartskonferens i september 2014. Dessa informat-

ionsträffar har innefattat information om Läslyftets bakgrund, mål och upplägg. Uppstartskonfe-

rensen innehöll även föreläsningar om skolutvecklings- och skolförbättringsarbete, rektors roll, 

kollegialt lärande och en inspirationsföreläsning om att arbeta med läsloggar som ett sätt att ut-

veckla elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Uppstartskonferensen innefattade även gruppdis-

kussioner både i blandade grupper med olika målgrupper men också i enskilda grupper för respek-

tive målgrupp. Rektorerna har också blivit inbjudna till en speciell rektorsträff under två dagar i 

januari 2015. Fokus för rektorsträffen var rektors roll i att utveckla undervisnings- och fortbild-

ningskulturen på skolan och byggde delvis på de önskemål som framkommit i enkätsvar. Ett antal 

föreläsningar ingick också och dessa behandlade bland annat systematiskt kvalitetsarbete, vad PISA 

och PIRLS kan säga oss, ledarskap, ett forskande arbetssätt samt Läslyftet framöver.  

 

                                                           
23 Skolverket. 2014e. Utbildningsplan för handledare inom utprövningsomgången av Läslyftet läsåret 2014/15. Bilaga 1. Dnr 
2014:850. Stockholm: Skolverket. 
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2.2.4 Processledarinsatser  

Processledarutbildningen omfattade fyra tvådagarsträffar, varav en genomfördes tillsammans med 

handledarutbildningen. Utbildningen anordnades av Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket. 

I utbildningsplanen24 anges följande om processledarutbildningen: 

 
Den som av sin huvudman utsetts att genomgå utbildningen för processledare inom Läslyftet får ut-

bildning i handledning, systematiskt kvalitetsarbete och forskningsspridning men förväntas också, med 

sina erfarenheter och reflektioner, bidra till att utforma den processledarutbildning som kommer att 

erbjudas processledare inom ramen för Läslyftets huvudomgång. 

Utbildningen var därmed tänkt att fungera som ett forum för vad processledarrollen kunde tänkas 

vara samt vilken utbildning de skulle behöva i huvudomgången. Målen för utbildningen var att 

processledarna, efter genomgången utbildning, ska: ha goda kunskaper om Läslyftets bakgrund, 

syfte, mål och utformning; ha goda kunskaper om de olika modulernas struktur och didaktiska 

perspektiv, ha vidareutvecklat sin förmåga att på ett varierande sätt handleda kollegialt lärande i 

lärargrupper, bidra till att handledarnas kunskaper medvetandegörs, utmanas, utvidgas och fördju-

pas, samt bidra till en god undervisnings- och fortbildningskultur för lärare, och ha goda kunskaper 

om hur Läslyftet förhåller sig till det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsformerna angavs som en 

kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och ett kollegialt utbyte av 

erfarenheter.25  

 

2.2.5 Den kollegiala fortbildningsmodellen och Läs- och skrivportalen  

Läslyftets fortbildningsmodell (som är densamma som i Matematiklyftet) ska appliceras på ett suc-

cessivt utökat didaktiskt stödmaterial organiserat i moduler som finns tillgängliga på Läslyftets lär-

portal, Läs- och skrivportalen. Att applicera Läslyftsmodellen innebär att använda stödmaterialet 

och genomföra modulerna efter en på förhand definierad arbetsgång. I utprövningsomgången 

fanns enbart en modul, Samtal om text, men arbetsgången kommer att vara gemensam för samtliga 

moduler. Varje modul är indelad i åtta olika delar och varje del är indelad i fyra moment (A–D) 

som handledarna vägleder lärarna att arbeta sig igenom.  

Momenten innefattar olika aktiviteter såväl individuella som kollegiala tillsammans med andra 

lärare men också aktiviteter tillsammans med eleverna.  

 

- Moment A: I detta moment ska lärarna ägna sig åt individuell förberedelse genom att läsa 

texten till varje del, se filmerna och reflektera i sin loggbok. För detta angav Skolverket en 

tid om 45-60 minuter. 

- Moment B: I detta moment samlas lärarna för kollegialt samtal och arbete där de diskuterar 

texter och filmer samt planerar tillsammans för en undervisningsaktivitet att genomföra 

med eleverna. För detta har Skolverket angett en tid om 90-120 minuter 

- Moment C: I detta moment genomför läraren den språkutvecklande undervisningsaktivitet 

som planerats, det vill säga läraren prövar en aktivitet med eleverna. För detta moment har 

Skolverket inte angett någon tid.  

                                                           
24 Skolverket. 2014f. Utbildningsplan för processledare inom utprövningsomgången av Läslyftet läsåret 2014/15. Bilaga 2. Dnr 
2014:850. Stockholm: Skolverket. 
25 Ibid. 
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- Moment D: I detta moment samlas lärarna återigen för kollegialt samtal. Den här gången 

för gemensam uppföljning och utvärdering av genomförd undervisningsaktivitet. För detta 

moment har Skolverket angett 45-60 min.  

 

Varje modul ska genomföras på 16 veckor. I sitt informationsmaterial beskriver Skolverket främst 

ett upplägg av Läslyftet som innefattar individuell förberedelse (moment A) och kollegialt samtal 

(moment B) vecka 1 och genomförandet av utprövning (moment C) och gemensam uppföljning 

(moment D) vecka 2 för de åtta olika delarna. Men Skolverket har även nämnt (vid uppstartskon-

ferensen) ett alternativ till detta upplägg. Alternativet bestod av att ha två möten samma vecka för 

att ge mer tid för att pröva undervisningsaktiviteterna med eleverna. 

 

2.2.6 Modulen Samtal om text 

Läs- och skrivportalen med modulen Samtal om text gjordes tillgänglig strax innan första träffen 

för handledarutbildningen i slutet av september. Den var då inte fullt utbyggd utan vissa delar 

saknade text eller filmer eller både och. Modulen har sedan byggts på under genomförandet. Till 

sju av de åtta delarna finns texter skrivna av forskare. Den sista delen är en utvärdering och upp-

följning av processen. De åtta delarna har olika inriktning och har följande namn och tillhörande 

text: 

 

- Del 1: Läraren, planeringen och frågorna. Text av Ann-Marie Körling ”Textsamtal – undervis-

ning på ett rikt och nyanserat sätt” 

- Del 2: Modeller för textsamtal. Text av Barbro Westlund ”Textsamtalets förutsättningar och 

möjligheter” 

- Del 3: Läsloggen – ett tankeredskap. Text av Gunilla Molloy ”Läsloggen ett tanke-redskap” 

- Del 4: Texten och kontexten. Text av Karin Jönsson ”Samtal och skrivande – vägar in i läs-

ningen” 

- Del 5: Samtal före, under och efter läsning. Text av Anna Kaya och Monica Lindvall ”Samtal 

före, under och efter läsning” 

- Del 6: Att planera och leda en eftertänksam dialog. Text av Ann S. Philgren ”Eftertänksam dialog 

för att förstå och tänka om texter” 

- Del 7: Samtal om elevens egna texter. Text av Anne-Marie Körling ”Textsamtalet lyfter elevens 

texter” 

- Del 8: Avslutande reflektion och utvärdering. 

 

Till varje del finns också samtalsfilmer där tre lärare och en skolbibliotekarie samtalar om texten 

med författaren. Det finns även ett antal undervisningsfilmer som illustrerar hur lärare kan arbeta 

med de metoder och förhållningssätt som presenteras i texterna. Dessa filmer visar undervisnings-

situationer i olika ämnen och olika årskurser. Till vissa delar finns extra- och/eller fördjupnings-

material i form av planeringsunderlag, textförslag, litteratur och webmaterial.  
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2.3 Läslyftets programteori 

Läslyftet är ett program för att förbättra förutsättningarna för elevers språk- läs- och skrivutveckl-

ing. Läslyftets programteori26 syftar på programmakarnas (i det här fallet den föregående regering-

ens och Skolverkets) antaganden om förutsättningar för elevers språk- läs- och skrivutveckling, hur 

dessa kan förbättras genom olika insatser i Läslyftet och de effekter som insatserna förväntas få. 

En programteori är alltså inte en empiriskt prövad vetenskaplig teori utan programmakarnas anta-

ganden om hur förutsättningar, insatser, aktiviteter och avsedda effekter hänger samman med 

varandra i en satsning (ett program). En satsning som Läslyftet bör bygga på en hållbar program-

teori, dvs att antagandena är rimliga och att planerade insatser kan förväntas leda till önskade ef-

fekter. Vi har återskapat den officiella programteorin för Läslyftet utifrån hur vi tolkar statens in-

tentioner och antaganden i oktober 201427. Huruvida dessa är rimliga och om planerade insatser 

kan förväntas leda till önskade effekter analyseras i kapitel 5.  

Antaganden:  

 PISA och PIRLS mätningar är tillförlitliga och har identifierat tydliga brister i svenska ele-

vers läsförståelse.  

 Skolinspektionens granskningar är tillförlitliga och har identifierat brister i lärares språk-, 

läs- och skrivundervisning. 

 De sjunkande resultaten beror på brister i undervisningen, att lärare arbetar isolerat från 

varandra och att lärarnas didaktiska kompetens vad det gäller läsande och skrivande bör 

utvecklas kollegialt.   

 Om påtalade brister i undervisningen åtgärdas och om undervisningen utvecklas kollegialt 

kommer elevernas språk-, läs- och skrivförmågor att successivt förbättras. 

 Om elevers språk-, läs- och skrivförmågor utvecklas förbättras elevernas resultat i nation-

ella och internationella kunskapsmätningar.  

Om följande förutsättningar finns: 

 Innehållet i Läslyftet ska möta olika skolors, ämnens och lärargruppers behov. 

 Statsbidrag ges till huvudmän för handledare och för att stimulera huvudmän och skolor 

att delta i Läslyftet.  

 Huvudmän och rektorer ger stöd och tid för handledare, processledare och lärare att ge-

nomföra Läslyftet och för kollegialt lärande. 

 Läslyftet utvecklas och finslipas under utprövningsomgången. 

  

                                                           
26 Leeuw, F. 2003. Reconstructing program theories: Methods available and problems to be solved, American Journal of 
Evaluation, 24(1): 5-20; Hanberger, A. 2014. What PISA intends to and can possibly achieve: A critical programme 
theory analysis. European Educational Research Journal, 13(2): 167-180. 
27 Utbildningsdepartementet U2013/7215/S, 2013. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, Regerings-

beslut, 2013-12-05. Stockholm: Utbildningsdepartementet; Skolverket 2014c. Programbeskrivning Läslyftet 2014-10-20 Bi-

laga 1 Dnr 2013:1065/2014:1058. Stockholm: Skolverket; Skolverket. 2014, Läslyftet, hämtat från www.skolverket.se; 

overheadmaterial från Skolverkets presentation av Läslyftet; intervju med tidigare statssekreteraren Bertil Östberg (fp), 

projektledare för Läslyftet Erica Jonvallen och Anna Österlund från Läslyftets projektgrupp.  
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Om följande aktiviteter utförs: 

 Handledare ges utbildning i att handleda lärare i genomförandet av Läslyftet.  

 Processledare ges utbildning i att vara ett stöd för handledare (och till att utveckla process-

ledarutbildningen under utprövningsomgången).  

 Huvudmän och rektorer informeras om Läslyftets idé och om deras ansvar i genomföran-

det av Läslyftet. 

 Ett forskningsbaserat stödmaterial med moduler (Samtal om text under utprövningen) som 

svarar mot olika behov utvecklas av forskare i samverkan med Skolverket.  

 Handledare stödjer lärare i att genomföra Läslyftet och underlättar kollegialt lärande. 

 Lärarna genomför en modul av Läslyftet (två moduler under ett läsår under huvudom-

gången). 

Leder det till: 

På kort sikt 

 Handledare har teoretisk förståelse och är praktiskt kompetenta att handleda olika lärar-

grupper i språk-, läs- och skrivutveckling samt kollegialt lärande.  

 Det kollegiala lärandet har stimulerats och utvecklats. 

 Strukturer finns som stödjer handledare och lärare i samarbete och kollektivt lärande.  

 Lärare har kunskap om vetenskapligt grundade metoder och beprövade arbetssätt för att 

utveckla elevers språk-, läs- och skrivförmåga och kan tillämpa den i den egna undervis-

ningen. 

 Elever utvecklar sina språk-, läs- och skrivförmågor och lässtrategier. 

 

På längre sikt 

 Huvudmän, rektorer och lärare fortsätter utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete inom 

språk-, läs- och skrivutveckling utifrån lokala behov och förutsättningar. 

 Undervisnings- och fortbildningskulturen kännetecknas av att lärare tillsammans kontinu-

erligt utvecklar och sprider fungerande undervisningsmetoder till varandra. 

 Alla elevers språk-, läs- och skrivförmågor har utvecklats. 

 Svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar förbättras (främst literacy).  

 Det framtagna materialet används efter att Läslyftet har avslutats. 

 Rektorers och lärares förståelse av professionen inkluderar att utveckla undervisningen till-

sammans, att reflektera över och välja vetenskapliga metoder och arbetssätt som möter 

olika elevers behov.28 

 

 

 

                                                           
28 Se bilaga 2 för vår tolkning av hela programteorin. 
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3. GENOMFÖRANDET AV LÄSLYFTETS  

UTPRÖVNINGSOMGÅNG 

 

I det här kapitlet undersöker vi hur Läslyftet har genomförts i utprövningsomgången. Vi inleder 

med hur Läslyftet introducerats och tagits emot av målgrupperna för att gå vidare till hur utpröv-

ningsomgången av Läslyftet har organiserats vid skolorna och uppfattningar om statsbidraget och 

tiden för genomförandet. Därefter undersöker vi genomförandet av handledarutbildningen, hur 

modulen Samtal om text använts och uppfattats av målgrupperna och vad som kännetecknat det 

kollegiala lärandet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av huvudmännens och processledar-

nas roller och delaktighet i utprövningsomgången av Läslyftet. 

 

3.1 Läslyftets introducering och målgruppernas mottagande i utprövnings-

omgången 

I detta avsnitt tar vi upp ”vilka faktorer som påverkar huruvida skolor väljer att delta eller inte” och 

”om statsbidraget påverkat deltagandet”. I avsnittet behandlar vi också hur huvudmän, rektorer 

och handledare uppfattade informationen om Läslyftet från Skolverket samt de informationsträffar 

som Skolverket anordnat inklusive den särskilda rektorsträffen och diskuterar därmed ”insatsen till 

rektorer”.  

 

3.1.1 Vilka deltog i beslutet att tacka ja eller nej till erbjudandet att delta? 

Det är främst rektorer som tagit beslutet att medverka i Läslyftets utprövningsomgång vilket både 

enkäter och intervjuer visat. I några fall hade rektorerna tagit beslutet själva, i andra fall hade de 

först diskuterat med ledningsgruppen eller huvudmannen. Men bara drygt hälften av rektorerna sa 

i enkäten att huvudmännen medverkat i detta beslut medan sju av de åtta huvudmännen som be-

svarade huvudmannaenkäten sa att de hade ”medverkat i att fatta beslut om deltagandet i Läslyftet. 

Erbjudandet om att delta i utprövningsomgången gick direkt till rektor eller till rektorsområdets 

kansli och först i nästa utskick även till huvudmännen. En rektor berättade att: 

 
Det blev lite knasigt för ansökan kom ju till mig. Jag fick kontakta huvudmännen eftersom de skulle 

skicka in rekvisitionen. Det blev lite surt när rektorer gör saker på egen hand.  

 

I enkäten är det nio rektorer som också svarade att ”de flesta lärarna” hade varit delaktiga och 

ytterligare drygt hälften (12 stycken) sa att ”en eller ett fåtal lärare” hade varit det. I intervjuer var 

det några rektorer som sa att de hade diskuterat med någon eller några lärare som de visste var 

intresserade av läs- och skrivundervisning. Det kunde vara en svensklärare, en förstelärare eller en 

speciallärare, alternativt en lärare som redan hade ett utvecklingsuppdrag inom området.  

 

3.1.2 Vilka motiv har funnits till att tacka ja till att delta? 

När det gäller rektorernas motiv till att tacka ja till att delta i utprövningsomgången var det motiv 

som allra flest rektorer, samtliga utom en, markerade i enkäten ”att fördjupa det kollegiala lärandet 

och samarbetet”. I fallande ordning hade rektorerna sedan markerat ”i hög utsträckning” på alter-

nativen: ”intresse av att stärka läs-, skriv- och språkutvecklingen på skolan”, ”att fler lärare får 
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fortbildning”, ”goda erfarenheter från Matematiklyftet”, att ”fördjupa en redan påbörjad satsning 

på läs-, skriv- och språkutveckling”, och ”behov av att stärka läs-, skriv- och språkutvecklingen på 

grund av svaga kunskapsresultat”. Två rektorer hade också skrivit in andra motiv under ”annat”. 

En av dem skrev att ”samarbete mellan stadier o lärare” varit ett motiv. 

I intervjuer med rektorer framträdde liknande motiv utifrån två huvudteman. Dels de som 

främst poängterade möjligheten att stärka språkutvecklingen bland eleverna av olika skäl som att 

många elever hade ett annat modersmål än svenska eller att fördjupa ett redan påbörjat språkut-

vecklingsarbete. Dels de som främst betonade fortbildningsinsatsen som sådan med hänvisning till 

behovet av ny fortbildning efter t.ex. Matematiklyftet, alternativt att man sökte fortbildning för 

vissa lärargrupper. ”Det handlar om att säkerställa att alla får kompetensutveckling”, förklarade en 

rektor. En rektor sa att man ville få sitt ”utvecklingsarbete lite mer strukturerat och få hjälp med 

hur man kan göra”. Just det kollegiala lärandet lyftes fram som intressant. 

Huvudmännen lyfte också fram både fortbildningssatsningen som sådan och förhoppningar 

om bättre språkutveckling hos eleverna, men de betonade i större utsträckning än rektorerna be-

hoven av att stärka kunskapsresultaten. För huvudmännen var skälen till att tacka ja av fyra slag: 

att huvudmannen hade positiva erfarenheter av Matematiklyftet och det kollegiala lärandet, att man 

redan tidigare höll på med någon form av språkutvecklingsprojekt, hade det som ett prioriterat 

område och såg Läslyftet som en fördjupning av projektet, att de skolor som erbjudits att delta 

hade dåliga resultat på de nationella proven i läsförståelse och skrivning, något som man hoppades 

att Läslyftet skulle förbättra samt att Läslyftet handlade om ”språket totalt” och att alla ämnen 

kunde vara med. ”Då växte det”, som en huvudman uttryckte det. ”Detta är det viktigaste beslutet 

man har taget på Skolverket, genialiskt”, sa en huvudman. En av de huvudmän vars lärare deltagit 

i Matematiklyftet berättade att lärarna var nöjda med upplägget och det kollegiala lärandet. ”Många 

lärare menar att man får syn på sin undervisning och får pröva och testa. Så det var ett lätt beslut”, 

förklarade han.  

 

3.1.3 Vilka motiv har funnits till att tacka nej till att delta? 

Motiven till besluten att inte delta i Läslyftets utprövningsomgång handlar i huvudsak om två olika 

skäl: (1) Organisatorisk instabilitet och personalsituation samt (2) andra fortbildningssatsningar 

som Matematiklyftet.  

När det gäller det första motivet handlade det dels om att ledningen på skolorna hade skiftat, 

att skolan hade en relativt ny rektor och att det inte fanns förankring hos lärargruppen för ett 

deltagande. Men det kunde också handla om utmaningar i att jobba med skolans grundkoncept. 

En rektor förklarade att skolan var relativt nystartad och under några inledande ”turbulenta” år 

hade haft en ledning som inte fungerade. Rektor berättade att de hade fått ”jobba hårt med att 

komma på fötter” vilket inverkade på beslutet. Vid mindre skolor påverkar också personalsituat-

ionen på ett annat sätt. Dels kan det handla om att finna en ”lämplig” handledare men också att 

lärare är borta på grund av andra fortbildningar. ”Att vi sen skulle ha ytterligare personer borta, det 

går inte, det skulle innebära att väldigt många är borta”. 

Det andra motivet som flera rektorer lyfte fram var att andra fortbildningssatsningar pågick, 

t.ex. EU-projekt, Erasmusprojekt, IKT-satsningar, betyg och bedömning, lärarlegitimation och 

”Läsande klass”. ”Vi mäktade inte med helt enkelt”. Men främst var det Matematiklyftet som gjorde 

att det inte upplevdes som lämpligt med ytterligare en satsning just då. Fyra av de kontaktade sko-

lorna nämnde det som ett skäl för att inte delta i utprövningsomgången.  
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Huvudanledningen till att jag bestämde att vi inte skulle delta var att vi hade Mattelyftet förra året, det 

tog väldigt mycket tid. Det begränsar den gemensamma tiden för lärare. Att först ha ett år med Matte-

lyftet, och sedan nästa år lägga all tid för Läslyftet, det är inte bra. Det lokala utvecklingsarbetet får då 

stå tillbaka. Vi kan inte ta den tiden igen, det tar för mycket av vår gemensamma tid. 

 

De icke deltagande skolorna framhöll dock att satsningen är viktig och behövs genom uttryck som 

”det finns alltid ett behov av detta”, ”det är ett jätteviktigt ämne” och en ”spännande satsning”. 

Rektorerna uppgav också att det är helt rätt att satsa på läs- och språkutveckling som fortbildning. 

”Det är oerhört viktigt”, ”läsförståelse är ju allt”, ”det är viktigt att det äntligen lyfts fram”. De 

uppgav också att Läslyftets koncept med kollegehandledning och riktningen till alla lärare är bra. I 

princip alla som inte deltog i utprövningsomgången sa att de ändå var intresserade av att delta i 

huvudomgången. 

 

3.1.4 Hade statsbidragets utformning någon betydelse för beslutet? 

Statsbidraget har inte varit ett motiv för beslutet att delta i utprövningsomgången varken 

för huvudmän eller rektorer. Enkäten till rektorer visar att statsbidraget bara delvis varit ett 

skäl. Drygt hälften svarade att bidraget ”i viss utsträckning” ”var viktigt för skolan i beslutet 

att medverka” medan två stycken av rektorerna markerade att statsbidraget ”i hög utsträck-

ning” varit viktigt. Att få ”platsgaranti i huvudomgången av Läslyftet” var ett ännu lägre 

prioriterat skäl. 16 rektorer svarade att det ”inte alls” varit ett motiv. ”Att det anordnades 

en handledarutbildning” ansåg många rektorer vara viktigt. Sju använde svarsalternativet ”i 

hög utsträckning” och 11 svarade ”i viss utsträckning” på detta.  

I intervjuer med huvudmän var det endast två som explicit uttryckte att statsbidraget till 

handledarna ”gjorde att vi kunde satsa på det här”. Övriga uppgav att de var så intresserade 

av ”att få det här stödet” att de hade deltagit i utprövningsomgången även om det inte hade 

följt med något statsbidrag.  Ingen rektor nämnde självmant i intervjuer statsbidraget som 

ett motiv till att tacka ja till utprövningsomgången. På en direkt fråga var svaren blandade. 

En rektor sa direkt nej. ”Jag hade kunnat betala för att vara med.” En annan ”det var inte 

avgörande, vi hade kört ändå, men det är alltid bra att få pengar”. Några rektorer menade 

istället att statsbidraget var en förutsättning för att man skulle ha möjlighet att genomföra 

fortbildningen. ”Vi har ju ett intresse för sakfrågorna, men vi hade haft svårt att ta kostna-

derna för handledning, resor och hotell annars”, var ett inte helt ovanligt svar. En rektor sa 

att ”jag hoppas att jag ändå hade prioriterat det, men jag är inte säker på att jag hade kunnat 

göra det”.  

Ingen av de som tackade nej till att delta framhöll i intervjuerna att statsbidragets ut-

formning skulle ha påverkat beslutet. De flesta angav att de inte satte sig in i statsbidragets 

omfattning eller utformning och därmed inte hade någon uppfattning om saken mer än att 

”bidrag är bra”.  

 

3.1.5 Huvudmän, rektorer och handledare om Skolverkets information 

I huvudsak har rektorer och huvudmän varit nöjda med informationen från Skolverket. De är också 

relativt samstämmiga. Såväl huvudmän som rektorer fick i enkäterna svara på vad de ansåg ”om 
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tydligheten i den information du har fått från Skolverket”. Diagrammet nedan visar andelen som 

svarade att informationen varit ”tydlig”.  

 

Figur 1. Andel huvudmän och rektorer som svarade att Skolverkets information varit ”tydlig”.  

 
*Antal svarande: Huvudmän = 8, svarsfrekvens 73%. Rektor = 23, svarsfrekvens 82%.29 

 
A. Läslyftets bakgrund och mål 
B. Hur Läslyftet kan organiseras (rektorerna: organiseras och schemaläggas) 
C. Rektors roll  
D. Handledarens roll 
E. Huvudmannens roll 
F. Processledarens roll 
G. Statsbidragets utformning 
H. Innehållet i modulen Samtal om text 

 

En övervägande majoritet av både rektorer och huvudmän svarade att informationen om ”Läslyf-

tets bakgrund och mål”, ”hur Läslyftet kunde organiseras (och schemaläggas)”, ”rektors roll” och 

”handledarnas roll”, var tydlig. Något färre rektorer (13 av 23) än huvudmän (sex av åtta) ansåg 

dock att ”huvudmannens roll” var ”tydlig. Sex av åtta av huvudmännen svarade också i enkäten att 

informationen om ”statsbidragets utformning” varit tydlig jämfört med 14 av 23 rektorer. 

Den information som flest huvudmän och rektorer markerade som ”otydlig” handlade om 

”processledarens roll”.30 Här hade mindre än hälften av rektorerna svarat ”tydlig”. Denna otydlig-

het framkommer också i intervjuer med huvudmän och rektorer samt vid observationer vid upp-

startskonferensen i september. En processledare sa att diskussionen i processledargruppen vid upp-

startskonferensen var ”flummig”.  

 
De hade fortfarande ingen koll på vad de skulle göra, ja gå en utbildning men inget program för vad de 

ska göra. Det var som om vi processledare fick informera de som skulle hålla i utbildningen men vi fick 

ingen information tillbaka från dem.  

 

Innehållet i utprövningsomgången av Läslyftet verkar huvudmännen ha haft svårt att bedöma. 

Kanske har de inte besökt Läs- och skrivportalen eller satt sig in i innehållet i modulen Samtal om 

text. Sex stycken svarade ”vet ej” på vad de ansåg om Skolverkets information om ”innehållet i 

modulen Samtal om text”. Endast två stycken markerade att de ansåg att även denna information 

                                                           
29 Svarsfrekvenserna i figurerna avser andelen svar av de som fått enkäten. Det innebär att svarsfrekvensen på enskilda 
frågor kan vara lägre än svarsfrekvensen på enkäterna som helhet.  
30 Se avsnitt 3.6.2 om processledarfunktionen. 
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var ”tydlig”. De flesta rektorer menade dock att Skolverkets information om ”innehållet i modulen 

Samtal om text” varit tydlig.  

 

3.1.6 Huvudmän, rektorer och handledare om Skolverkets träffar 

I huvudsak är både huvudmän och rektorer nöjda med omfattningen och innehållet i Skolverkets 

träffar. Ytterst få använde svarsalternativet ”inte alls”. De allra flesta rektorer, 19 stycken, svarade 

att ”antalet träffar som Skolverket anordnat” var ”lagom”. De flesta, 16 stycken, sa också att träf-

farna varit ”lagom långa”. Men en rektor sa i en intervju att ”det hade varit lättare om träffarna 

legat mer utspritt i landet och varit lite kortare, en halvdag hade man lätt kunnat komma ifrån”. En 

annan att ”vi rektorer kommer att få en inbjudan till två hela dagar i januari – låter lite väl ambi-

tiöst”. 

Tre av de huvudmän som svarade på enkäten hade varit med på Skolverkets informationsträff 

i maj 2014 och samtliga av dessa markerade att de haft ”stor nytta” av denna träff. De flesta av de 

rektorer som deltog vid informationsträffen i maj, svarade också att det haft ”stor nytta” av denna 

träff. En kommentar som återkom i intervjuer med rektorerna gällde bland annat informationen 

om att Läslyftet skulle innebära aktiviteter varje vecka: 

 
Efter den första träffen i maj hade man en ganska klar uppfattning av satsningen, men det fanns några 

frågetecken kring vissa praktiska detaljer såsom hur kostnaderna för resor och boende i samband med 

handledarutbildningen skulle betalas. Det klarnade i september, både det praktiska och uppläggningen, 

dvs att det handlade om aktiviteter varje vecka.  Det är viktiga frågor att få reda på för oss som är en 

liten skola. 

 

Sex stycken huvudmän hade varit med på uppstartskonferensen i september 2014, varav fyra upp-

gav att de haft ”stor nytta” av denna träff. 18 av de 21 deltagande rektorerna instämde också i att 

de haft ”stor nytta” av uppstartskonferensen. Men två rektorer menade att den enskilda gruppdis-

kussionen för rektorer vid uppstartskonferensen var ”ganska platt rent ut sagt”.  

Enkäterna till huvudmännen och rektorerna innehöll också en fråga om vad ”Skolverkets träf-

far sammantaget bidragit med”. Två av delfrågorna var gemensamma för båda målgrupperna. 

 

Figur 2. Andel huvudmän och rektorer som använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” på vad Skolver-

kets träffar sammantaget bidragit med. 

 
*Antal svarande: Huvudmän = 7, svarsfrekvens 70%. Rektor = 21, svarsfrekvens 75%. 
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En mycket stor andel av huvudmännen svarade att Skolverkets träffar ”i hög utsträckning” hade 

”bidragit till att de känt engagemang för Läslyftet”. Andelen rektorer som använde det svarsalter-

nativet var betydligt lägre. Ungefär hälften av såväl huvudmän som rektorer markerade att träffarna 

i ”hög utsträckning” bidragit till hjälp om hur de kunde planera för framtida fortbildning. Två 

rektorer och en huvudman hade dock markerat ”inte alls” på den frågan och en huvudman använde 

alternativet ”annat” och skrev att det var: ”Sen och otydlig information kring det praktiska (ex. 

antal handledare/antal deltagare)”.  

Flera målgrupper, huvudmän, processledare, rektorer och handledare har sagt att det var bra 

att Skolverket samlade alla samtidigt i september så att alla fick samma information. Även rektorer, 

handledare och processledare uttryckte att det var bra att de tillsammans hade fått diskutera i ge-

mensamma grupper vid uppstartskonferensen. En av de intervjuade huvudmännen uttryckte sig så 

här om uppstartsträffen i september och om den information som fanns i Läs- och skrivportalen 

vid årsskiftet: 

 
Jag visste ju inte så mycket då men det var mycket upplysande. Framförallt fick jag idéer om hur jag kan 

infoga Läslyftet i befintliga projekt och aktiviteter som PRIO. Det var som att pusslet la sig och fick mig 

verkligen att växla upp gällande en lärande organisation och det kollegiala lärandet för läs- och skrivut-

veckling. När jag blev involverad i det så har jag lusläst webben och dess information och då får man 

riktigt bra information. Du får det du behöver och det är ordentligt med information. Det som jag 

reagerat på är dock att informationen kommer sent. Som till huvudomgången. Det kommer strax innan 

julledigheten och sedan ska det in redan i januari. Det är väldigt snabba ryck där. Nu har ju jag ett 

försprång som vet vad det handlar om med tanke på att vi har en skola med i utprövningen men för 

andra kan det inte vara lätt att sätta sig in i så där fort.  

 

I intervjuerna med huvudmän och rektorer framkom att träffarna med Skolverket, speciellt den i 

september, varit viktiga. Vissa oklarheter och otydligheter i informationen har dock lyfts av huvud-

män och rektorer i intervjuer. Dels gäller det processledarens roll, dels handledarens procent och 

antalet deltagande lärare samt att det skulle vara aktiviteter varje vecka. En del handledare men 

också rektorer som deltog både vid informationsträffen i maj och vid uppstartskonferensen i sep-

tember tyckte att mycket av informationen från Skolverket var sådant de redan hade fått vid den 

första träffen. Men andra handledare och rektorer som inte deltog i maj tyckte att informationen 

vid uppstartskonferensen hade varit bra. Några, inte helt ovanliga, kommentarer från rektorer var 

att: 

 

Informationen i Skolverkets utskick gav inte så mycket information eftersom modulen inte var utarbetad 

ännu. Men i Stockholm fick man en bättre bild av hur det hela skulle gå till.  

 

En rektor menade att ”informationen om formen var tydlig, men informationen om innehållet var 

svårare att få grepp om”. Eftersom lärportalen inte var i bruk vid uppstartskonferensen i september 

fanns det en ganska stor oro och osäkerhet bland handledarna om vad materialet skulle bestå av 

och vad deras roll var. Av diskussionen framkom att det hade varit svårt för handledarna inled-

ningsvis att kunna informera lärare om Läslyftets upplägg och innehåll under utprövningsom-

gången vilket skapade förvirring och motstånd från lärarna. I den ena gruppen blev diskussionen 

för handledarna som var tänkt att behandla deras förväntningar på handledarutbildningen till stor 

del en diskussion mellan handledare och medarbetare på Skolverket om modulen och dess innehåll.  
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Handledarna har uttryckt att de tyckte att deras uppdrag som handledare, och att de faktiskt skulle 

gå en handledarutbildning, hamnade i skymundan på de första informationsträffarna. De skulle 

gärna haft en större tydlighet i vad handledarutbildningen skulle innebära, ”vad det var för typ av 

utbildning”. Flera handledare efterfrågade någon form av utskick med litteratur eller liknande för 

att i lugn och ro kunna läsa sig till vad det handlade om och få en förförståelse för uppdraget. De 

efterfrågade också mer tid för handledaruppdraget vid uppstartskonferensen.  

Många av handledarna betonade också vikten av att både rektor och handledare deltar vid upp-

starten för att båda ska få tydliga ramar om vilket ansvar som gäller för de olika rollerna och vad 

som förväntas av var och en. Några menade också att det borde vara obligatoriskt för rektorerna 

att delta. ”Det är inte meningen att du ska komma som ensam handledare som sedan ska redogöra 

för rektorerna om vad som sagts”. Handledarna menade också att Skolverket vid uppstartskonfe-

rensen måste vara tydlig med att rektorerna måste ge förutsättningar för Läslyftet genom att skapa 

tid på schemat och inte boka in andra möten, ge handledarna förutsättningar för genomförandet, 

vara medveten om att det tar tid, hålla sig uppdaterad, visa intresse och ge positiv uppmuntran.  

Den särskilda rektorsträffen i januari 2015 bevistades bara av drygt hälften av rektorerna, men 

alla som hade varit med svarade att de haft ”stor nytta” av den. Mellan sju och åtta rektorer av de 

12 som varit med på träffen svarade ”i hög utsträckning” på om träffen ”hade ett klart och tydligt 

syfte, om ”den var relevant i relation till Läslyftet”, om ”den var relevant i relation till mina behov 

som pedagogisk ledare” och om ”den hade en god kvalitet”. Övriga rektorer svarade ”i viss ut-

sträckning” på dessa frågor. I en intervju menade en rektor att rektorsträffen inte hade varit särskilt 

kopplad till Läslyftet utan snarare innefattade en generell utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. 

Rektorn hade förväntat sig att de skulle få dela med sig mer av sina erfarenheter av utprövnings-

omgången av Läslyftets genomförande på deras skolor.  

Rektorerna har också fått svara på huruvida Skolverkets träffar bidragit till att ”stärka min för-

måga att synliggöra, stödja och följa upp kvaliteten på elevernas läs-. skriv- och språkutveckling. 

Här svarade sju stycken ”i hög utsträckning”, 13 stycken ”i viss utsträckning” och en ”inte alls”. 

Något fler, 10 stycken, svarade att träffarna ”i hög utsträckning” stärkt rektorernas ”förmåga att 

synliggöra, stödja och följa upp lärares lärande”. Övriga 11 använde svarsalternativet ”i viss ut-

sträckning”.  

 

3.2 Organiseringen av Läslyftets utprövningsomgång på skolorna 

I det här avsnittet behandlar vi organisationen av Läslyftets utprövningsomgång på skolorna och 

målgruppernas uppfattningar om förutsättningar för genomförandet. Vi inleder med att besvara 

frågan om ”hur handledare har utsetts på skolorna och på vilka grunder detta skett”. Därefter berör 

vi hur rektorer, huvudmän och handledare uppfattat statsbidraget, vad det ska täcka och om hand-

ledare uppfattar att de fått tillräckligt med tid för sitt uppdrag. Detta för att också besvara om det 

är ”ändamålsenligt att fördela statsbidrag till handledare, men inte till processledare och lärare” men 

också om det är ”ändamålsenligt att bevilja statsbidrag både för handledare på 10% och 20% eller 

om någon modell är att föredra”. Avsnittet berör därefter hur skolorna har ”organiserat de kolle-

giala samtalen”, det vill säga hur kollegiala träffar har schemalagts, om tid har tillhandahållits enligt 

det Skolverket har angett, vilken tid som tagits i anspråk, om lärare är nöjda med tillhandahållen 

tid, men också vilka lärare som deltar samt hur skolorna har satt samman grupper för kollegiala 

samtal.  
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3.2.1 Vilka var handledarna och hur utsågs de till utprövningsomgången? 

Att utse handledare har i princip varit oproblematiskt på skolorna och närmast ett ”naturligt och 

självklart val”. Enligt handledarna har de flesta, nästan tre fjärdedelar, tillsatts genom en direkt 

förfrågan från skolledningen medan drygt en av tio ”anmälde sitt intresse till skolledningen efter 

en öppen förfrågan”. En handledare har i enkäten uppgett att den blev rekommenderad av andra 

lärare, en att den blev beordrad och två andra att de själva varit drivande i att skolan skulle delta i 

utprövningsomgången av Läslyftet och därför naturligt blivit utsedda som handledare. Rektorerna 

har angett flera ”motiv som var viktiga vid tillsättningen av handledare”. De kriterier som flest har 

markerat i enkäten (20-17 rektorer) är i fallande ordning att ”handledarna har goda kunskaper i 

läs- skriv- och språkutveckling”, att ”handledaren/arna är duktiga på att strukturera och organisera 

verksamheten” och att handledaren skulle vara ”en person som har förtroende i kollegiet”. Ungefär 

hälften markerade att de ansåg att handledaren skulle ha ”tidigare erfarenhet av att handleda kolle-

gor”. Rektorerna fick också svara på om handledarna var förstelärare och en fjärdedel hade tillsatt 

handledare som hade det uppdraget. I enkäten till handledare har drygt fyra av tio uppgett att de är 

förstelärare. Även om huvudmännen inte förefaller har varit särskilt delaktiga i utprövningsom-

gången av Läslyftet resonerade en huvudman inför framtiden om handledar-tillsättning i relation 

till förstelärare: 

 
Skolan valde ju själv vilka lärare som skulle delta och vem som skulle vara handledare. Men så som jag 

har funderat nu till huvudomgången så är ju min roll att liksom gå ut främst till skolområdescheferna 

med information och då tycker jag att de ska tänka till om handledarskapet, att det är en lämplig person, 

men också att det kanske är någon som är påtänkt som förstelärare eller redan är det. (…) Huvudman-

nens roll är ju att arbeta strategiskt med fortlevnaden. Det handlar ju bland annat om att få med så 

många som möjligt på handledarutbildningen så att du får en spridning på skolorna. Att det kanske finns 

någon på varje skola. Det är ju en jättebra utbildning och då tror jag att det blir mer förändring underi-

från. Men också att peppa ledarna att utse lämpliga handledare. 

 

Men i intervjuer hade rektorerna delade meningar om huruvida man skulle välja förstelärare som 

handledare. Vissa rektorer valde inte förstelärarna eftersom de redan var engagerade i andra ut-

vecklingsuppdrag, t.ex. i Matematiklyftet eller något eget utvecklingsprojekt. Andra i utprövnings-

omgången ansåg att Läslyftet blev ett naturligt utvecklingsuppdrag för deras förstelärare.  

 

Från början hade vi bara tillsatt en handledare, men sen förstod jag vid informationen på Skolverket att 

det fungerar inte eftersom grupperna skall träffas varje vecka. Så då tillsattes en till. Båda är förstelärare. 

En skulle ändå ha jobbat med läsutveckling och den andre med språkutveckling så Läslyftets innehåll 

passade som hand i handsken.  

 

I de allra flesta fall uppgav rektorerna också att de som utsetts hade ”ett stort mandat i gruppen” 

det vill säga att ”övriga lärare inte hade någonting emot utnämningen”. En rektor sa att han hand-

plockat en nyanställd ”duktig lärare i svenska” eftersom hon inte hade några tidigare ”kollegarelat-

ioner”, vilket han ansåg skulle kunna vara betydelsefullt.  

 

3.2.2 Statsbidraget och tiden till handledare 

Både huvudmän och samtliga intervjuade rektorer uttryckte att det är bra att statsbidraget priorite-

rar handledarna men som vi kommer se finns det olika uppfattningar om vad statsbidraget ska 

täcka och huvudmän och rektorer har också varit tvungna att skjuta till extra resurser även om 

flertalet var nöjda med omfattningen av medel. 
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Huvudmän, rektorer och handledare sa alla att det var bra att kunna välja mellan 10 och 20 procent 

till handledare. Det ökade möjligheten att möta olika skolors behov och betydde att även mindre 

skolor som inte har så många lärare kan delta. Att kunna fördela statsbidraget på två handledare 

bedömdes även som bra för att ”det kan vara bra att vara två”. Två handledare medför att de 

tillsammans kan planera, bolla och stötta varandra i sitt uppdrag. De menade också att det medför 

att fler får tillgång till utbildningen vilket stärker möjligheterna för en långsiktig utveckling och 

hållbarhet på satsningen. Både handledare och en huvudman framförde också behovet av att kunna 

behålla en större del av handledarens undervisningstid. Inledningsvis var de flesta handledare nöjda 

med den procentandel de var anmälda på men flera som hade 10 procent var osäkra på deras 

förutsättningar att genomföra uppdraget med endast 10 procent frigjord tid.  

Eftersom uppfattningar om statsbidraget och förväntningar på vad som ska ingå i tiden för 

statsbidragets 10 eller 20 procent kan påverka upplevelsen av tid och brist på tid har vi ställt frågan 

om vad handledarna uppfattar ska ingå i tiden för deras 10 respektive 20 procent och vad rektorerna 

uppfattar att statsbidraget för handledares frigjorda tid ska täcka. I enkäten kunde rektorerna och 

handledarna markera flera alternativ.  

 

Figur 3. Andel rektorer och handledare som svarat ”ja” eller markerat alternativet om vad statsbidraget för 

handledares frigjorda tid ska täcka. 

 
*Antal svarande: Rektor = 23, svarsfrekvens 82%. Handledare = 35-37, svarsfrekvens 83-88%.  

 

Samtliga rektorer och nästan alla handledare hade markerat att de 10 eller 20 procent till handle-

darna ska täcka ”förberedelse och efterarbete inför/efter handledningsträffarna med lärarna”. De 

allra flesta rektorerna hade också markerat att handledarnas procent skulle täcka ”handledarutbild-

ningen” medan färre av handledarna instämde i detta, ungefär två tredjedelar. Ungefär tre femte-

delar av rektorerna svarade att även ”handledningsträffarna med lärarna” skulle ingå medan en 

något större andel, knappt tre fjärdedelar, av handledarna markerat desamma. En något lägre andel 

av handledare med 10 procent har angett att handledarutbildningen och de kollegiala träffarna in-

går.   

Handledare har i större grad än rektorer markerat att ”möten mellan handledare om skolan har 

flera”, samt att ”möten med rektor” ingår eller att statsbidraget för frigjord tid ska täcka detta. De 

är mer samstämmiga gällande ”möten med processledare om huvudmannen har en sådan”. Svars-

alternativet ”annat” användes av två rektorer som båda förtydligade att statsbidraget gått till ned-

sättning i handledarens tjänst”. Några handledare har också lämnat kommentarer till frågan om det 
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är något annat som de uppfattar ingår. De har då uppgett ”möten och handledning av förskolelä-

rare”31, ”ibland ett stöd/bollplank vid planering av lektionen inför C-momentet”, ”planering och 

utvärdering inför nästa år då vi saknar rektor”.  

Ungefär hälften av rektorerna svarade att ”statsbidraget räckt för att finansiera det som de har 

uppfattat att medlen ska täcka”. Tre huvudmän uppgav i enkäten att de hade ”skjutit till extra 

resurser för genomförandet”. Rektorerna har också svarat på vad de har fått skjuta till för extra 

resurser. Främst gäller det vikariekostnader i samband med handledarutbildningen.  

 

Figur 4. Antal rektorer som uppgett att de skjutit till extra medel för genomförandet av Läslyftet. 

 
*Antal svarande: Rektor = 19-22, svarsfrekvens 68-79%. 

 

Sju av rektorerna svarade att det har varit problematiskt ”att organisera för handledarens frigörelse 

av tid”. Fem rektorer svarade också att de haft problem ”att organisera för handledares frånvaro 

vid handledarutbildning”. Flera rektorer har i intervjuer kommenterat att det blev ”problem ef-

tersom uppdraget från Skolverket sträckte sig från oktober till mars”. Det har varit praktiskt svårt 

att frigöra tid under halva delar av terminerna varvid en del har fått frigjord tid över hela läsåret 

medan en annan betalat ut övertid till en handledare. En ”mindre synpunkt” var att handledarna 

har behövt åka dagen innan handledarutbildningen som förlagts i Malmö vilket innebar att de fått 

sätta in ytterligare vikarier. De allra flesta intervjuade rektorer var dock nöjda med omfattningen av 

medel. En synpunkt från en rektor var att statsbidraget medfört en större acceptans hos lärare 

eftersom de vet att det utgår en del bidrag till skolan för deltagandet. 

 

3.2.3 Har handledarna varit nöjda med tillhandahållen tid i utprövningsomgången? 

Flertalet av handledarna var nöjda med den tid som tillhandahållits för deras uppdrag men vi finner 

vissa skillnader mellan handledare med olika procent i sitt uppdrag och handledare på fristående 

och kommunala skolor. Av de som svarat på enkäten är det nästan två tredjedelar som sagt att de 

har fått lagom med tid för uppdraget som handledare medan övriga sagt att de hade behövt mer 

tid. Handledare som har haft 20 procent är något mer nöjda än handledare som har haft 10 procent.  

  

                                                           
31 Utprövningsomgången av Läslyftet riktade sig till lärare i grundskolans årskurser 1-9 men det visade sig att försko-
lelärare också hade deltagit. 
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Figur 5. Jämförelse mellan handledare med 10% och 20% om de har fått lagom med tid för sitt uppdrag 

som handledare. 

 
*Antal svarande: Handledare 10% = 24, svarsfrekvens 86%. Handledare 20% = 14, svarsfrekvens 100%.  

 

Att de som hade 10 procent var mindre nöjda med den tid de haft till förfogande framkom 

också i intervjuer.   

 

Sen har jag 10% där jag kan planera. Kan vara svårt att hinna med texterna, de har ju varit längre än vad 

som har sagts. Jag har ju velat läsa på den mycket och se filmerna och det rymmer inte tiden. Bra artiklar 

men samtidigt, en del vetenskapliga saker så man vill ju reflektera och läsa om det (Handledare med 

10%). 

 

Själv har jag fått goda möjligheter, jag har nedsatt tid för detta där jag inte är schemalagd på tisdagar och 

torsdagar. Då har jag tid att förbereda mig (Handledare med 20%). 

 

Men även en del handledare med 20% upplever att de har fått lite tid för uppdraget vilket kan 

bottna i olika syn på vad uppdraget som handledare ska innebära.  
 

Det svåra har varit dialogen med rektorn, där vi har olika syn på tiden för uppdraget. Jag har under de 

veckor Läslyftet pågått fått ca.1 timme för "uppdraget" (totalt 15-17 tim). Jag hade större ambitioner, 

och hade velat känna ett STÖD från rektor. Inte bara att vi deltar i Lyftet, utan ett intresse och engage-

mang för min roll i det hela och hur gruppens process är. 

 

Även om underlaget är litet har handledare på fristående skolor svarat att de var något mindre 

nöjda med tillhandahållen tid för uppdraget än handledare på kommunala skolor.  

I enkäten har vi också ställt frågan hur mycket tid de i genomsnitt lägger per vecka på planering, 

förberedelse och reflektion utöver själva handledarutbildningen och träffarna för de kollegiala sam-

talen med de deltagande lärarna som statsbidraget för frigjord tid inte är tänkt att täcka. De flesta 

handledare har uppgett två (ungefär en tredjedel), tre (nästan en fjärdedel) eller fyra timmar (ungefär 

en femtedel). Vid en jämförelse mellan de handledare som har 10 eller 20 procent finns helt natur-

ligt skillnader i svaren. Det vanligaste är att handledare med 10 procent angett att de lägger ner i 

genomsnitt två timmar i veckan på ”planering, förberedelse och reflektion utöver handledarutbild-

ningen och träffarna med lärarna”. För handledare med 20 procent är det vanligast att de markerat 

fyra timmar.  
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Figur 6. Handledares genomsnittligt nedlagda tid per vecka för uppdraget. Jämförelse mellan handledare 

med 10% och 20%.  

 
*Antal svarande: Handledare 10% = 24, svarsfrekvens 86%. Handledare 20% = 14, svarsfrekvens 100%. 

 

Om både handledare och rektor uppfattat att handledarutbildningen ska ingå i den frigjorda tiden 

om 10 procent har det i princip inte lämnat någon tid över för planering, förberedelse och reflekt-

ion. Om de även räknat in tiden för uppstartskonferensen fanns ingen tid över. Om uppfattningen 

också har varit att tiden för de kollegiala samtalen räknats till denna tid har tiden inte varit i närheten 

av att räcka till. Det är också möjligt att nedsättningen i undervisningstid om 10 procent har slagits 

ut över hela läsåret varvid den blivit marginell för handledaren och därmed medfört att de inte har 

fått eller anser sig ha haft den tid som behövs för uppdraget. I huvudomgången kommer dock 

omfattningen av handledarutbildningen i relation till frigjord tid att vara mindre eftersom utbild-

ningens omfattning är densamma medan handledarna ska handleda två moduler istället för en. Men 

Skolverket behöver vara tydlig i sin kommunikation såväl till huvudmän, rektorer som till handle-

dare om vad statsbidraget för frigjord tid för handledare ska täcka. Detta är nödvändigt både för 

att handledare ska få de förutsättningar som behövs för att genomföra sitt uppdrag som för hand-

ledarnas uppfattningar om tiden för deras uppdrag.  

 

3.2.4 Tiden för handledningsträffar i utprövningsomgången 

Det som främst verkar ha orsakat problem för rektorerna är att få fram tid till satsningen och 

möjliggöra för de kollegiala samtalen. Ungefär hälften av rektorerna markerade exempelvis i enkä-

ten att de haft problem med ”att schemalägga handledningsträffarna”. Som vi kommer att se visar 

svaren i enkäten till rektorer och lärare att många har fått mindre tid för de kollegiala samtalen än 

det som Skolverket angett.  

Drygt tre fjärdedelar av handledarna angav att de följer de rekommendationer på upplägg som 

Skolverket främst har informerat om med träff för moment B vecka ett och uppföljningen genom 

moment D vecka två. Men flera (drygt en femtedel) har istället angett att de bara har träffar varan-

nan vecka. De flesta av dessa har träffar för de olika momenten vid olika tillfällen medan ett fåtal 

har angett att de har slagit ihop träffarna. En har också angivit att de till en början träffades varan-

nan vecka för moment B och D samtidigt för att senare gå över till att träffas varje vecka. En större 

andel av handledarna tillhörande fristående huvudmän har angett att de har träffar varannan vecka 

istället för varje vecka än handledare tillhörande kommunala huvudmän. Observationsanteckningar 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 tim eller
mindre

2 tim 3 tim 4 tim 5 tim 6 tim

P
ro

ce
n

t

Genomsnittlig tid per vecka för förberedelse planering och reflektion

Handledare 10%

Handledare 20%



 

40 

 

från uppstartskonferensen visar att det varit något oklart vad handledaruppdraget skulle innefatta 

och hur det skulle bedrivas givet de förutsättningar som skapats.  

 

Handledare 1: Jag har två grupper samtidigt i 90 min, hur ska jag kunna vara samtalsledare? Trodde inte 

att jag skulle vara samtalsledare. Finns ingen mer tid att få loss, 15 stycken är för många tycker jag i en 

grupp. Går det att organisera med 15? 

Handledare 2: Du kanske kan ta de varannan vecka, låta grupperna gå om varandra? 

Handledare 1: Ja de kanske kan göra reflektionen [moment D] själva. Så träffar jag gruppen en vecka 

var liksom.  

Rektor 1: Reflektionen kan ju också ligga på kompetensutvecklingstid. Det finns ju olika sätt att organi-

sera. Eller använd samma möte för båda delarna [momenten]. Börja med reflektion [moment D] och 

sedan på B i samma del så att säga.  

 

I samtal med handledare framkom att det har blivit långa träffar när moment B och D slås samman. 

Några handledare berättade att de då inlett med att följa upp hur deras genomförande av undervis-

ningsaktivitet i klassrummen har gått, det vill säga moment D för att sedan gå över på moment B. 

Det har medfört att när de kommer till delen om gemensam planering av undervisningsaktivitet är 

alla trötta och har väldigt liten energi kvar. Det har då hänt att de har avslutat och så får de delta-

gande lärarna finna andra tider för att planera i mindre grupper alternativt själva.  

På frågan om rektorerna ”haft möjlighet att tillhandahålla den mängd tid som Skolverket angett 

till lärare för att genomföra Läslyftets” moment A, B och D svarade mellan 16 och 20 rektorer att 

de kunnat det. Det är främst moment B där rektorer angett att lärarna har fått mindre tid. Drygt en 

tredjedel av lärarna har också angett att de har ”mindre tid än 90 minuter”, dvs mindre än det 

angivna. 45 procent av lärarna som svarat på enkäten har uppgett att de har den lägre angivna tiden, 

”90-104 minuter” medan närmare en femtedel har angett att de har den högre angivna tiden, ”105-

120 minuter” och något fåtal att de har ”mer än 120 minuter” för moment B. Många huvudmän 

och rektorer har därmed inte tillhandahållit den mängd tid som Skolverket angett för det kollegiala 

arbetet i moment B. Underlaget är litet men i utprövningsomgången har kommunala huvudmän 

tillhandahållit mer tid för det kollegiala arbetet i moment B än fristående huvudmän enligt de siffror 

som både rektorer och lärare har uppgett i enkäterna.  

 

Figur 7. Lärares svar om hur lång tid de har haft till förfogande för moment B. Jämförelse mellan kommu-

nala och fristående skolor. 

 
*Antal svarande: Lärare kommunala skolor = 160, svarsfrekvens 64%. Lärare fristående skolor = 65, svarsfrekvens 

54%.  
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För moment D är det fler som har fått den angivna tiden om 45-60 minuter eller till och med mer 

tid. Nästan tre av tio lärare har uppgett ”mer än 60 minuter”. Drygt en tredjedel har uppgett den 

högre delen av angiven tid, dvs markerat ”53-60 minuter” medan drygt två av tio lärare har fått den 

lägre angivna tiden och markerat ”45-52 minuter”. Men även här är det några, drygt en av tio som 

har uppgett att de fått ”mindre än 45 minuter” för den gemensamma uppföljningen. Även här har 

lärare hos fristående skolor i högre grad angett att det har frigjorts mindre tid för det kollegiala 

arbetet än lärare hos kommunala huvudmän. Vid handledarutbildningen berättade en handledare 

att de haft träffar varannan vecka, totalt 90 minuter för både moment B och D vilket synliggör att 

en del har fått betydligt mindre tid än det som Skolverket har angett.  

En grupp med handledare sa att många skolledningar väljer, om inte mindre än den angivna 

tiden, så den lägst angivna tiden från Skolverket, det vill säga 90 och 45 minuter. De skulle hellre 

se att Skolverket gav en fast tid att hålla sig till och inte ett tidsspann. Flera handledare menade 

också att det varit för kort tid i moment D för att kunna använda sig av fördjupad handledning. 

”Ett dilemma är att komma ner på djupet på den tiden vi haft till vårt förfogande i handledning/dis-

kussion, t.ex. 45 min”. I en intervju säger en handledare: 

 
Under handledningsträffarna när vi prövat att handleda varandra, i del D är det kanske då som man ska 

handleda. Det är då man vill gå djupare och reflektera mera för att få fram metareflektioner och svårt 

för mig att hinna med att alla ska komma till tals.  

 

Vi har också undersökt vad som prioriterats bort för att ge utrymme för Läslyftets genomförande. 

Rektorerna har fått svara på ”Hur tid har avsatts för lärarnas deltagande i handledningsträffarna” 

och här kunde de markera flera alternativ. 17 rektorer svarade att lärarna fått ”mindre tid för andra 

möten”. Sex rektorer uppgav att lärarna fått ”mindre egen planeringstid” medan tre stycken an-

vände svarsalternativet ”mindre undervisningstid”. Två stycken använde möjligheten att skriva in 

”annat” och svarade där ”kompensationsledighet” respektive ”fortbildningstid”. Lärarna har fått 

svara på en snarlik fråga om ”hur tid skapats för handledningsträffarna i praktiken” och kunnat 

markera flera svarsalternativ. Av de lärare som har svarat på enkäten har sex av tio uppgett att för 

att skapa tid för handledningsträffarna har de fått ”mindre tid för andra möten”, men också 

”mindre planeringstid”. Ungefär en femtedel har också svarat att de har haft ”mindre tid för elev-

ärenden”.32 

  

                                                           
32 Alternativet mindre tid för elevärenden fanns inte i enkäten till rektorer. Det framkom i intervjuer med lärarna var-
vid det lades till i denna enkät.  
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Figur 8. Rektorer och lärares svar om vilken tid som har använts till handledningsträffarna. 

 
*Antal svarande: Rektor = 22, svarsfrekvens 79%. Lärare = 224, svarsfrekvens 61%.  

 

Ungefär en av tio lärare har också markerat ”annat” och då uppgett att Läslyftets handledningsträf-

far lagts på konferenstid och gett mindre tid för ämnesträffar. Även i den öppna frågan på slutet i 

enkäten framkommer synpunkter på att det tagit tid från andra samarbetsmöten. Ett exempel är: 
 

På vår skola har konferenstiden helt tagits bort till förmån för Läslyftsgrupper något som påverkat sko-

lans struktur och organisation. Läslyftstid bör ligga under annan tid, tid som man kan få tillbaka vid 

terminsslut/start. 

 

I intervjuer med rektorer bekräftas denna bild. De allra flesta uppgav att man hade löst lärarnas tid 

genom att ta den tid som man ändå hade avsatt för veckokonferenser eller kompetensutveckling. 

Det problem som lyftes fram av lärarna var att all konferenstid under utprövningsomgången i prin-

cip gått åt till Läslyftet samtidigt som det nästan alltid händer saker som gör att lärarna behöver 

diskutera även andra frågor sinsemellan. Ett par rektorer gav uttryck för att det hade varit bra om 

man hade fått medel, t.ex. fem procent, för nedsättning i tjänsten även för lärarna. Men de rektorer 

som även hade erfarenhet från Matematiklyftet ansåg inte att de 4000 kronorna per lärare hade 

varit avgörande. ”Det är ändå en liten summa som inte spelar så stor roll för skolans budget”.  

 

3.2.5 Har lärarna varit nöjda med tiden för genomförandet i utprövningsomgången? 

De flesta lärarna, drygt åtta av tio, är nöjda med tiden för diskussion av materialet i moment B:1 

och tiden för gemensam uppföljning av undervisningsaktivitet i moment D. Det är också lärare 

som har haft den angivna tiden från Skolverket, 90-104 eller 105-120 minuter för moment B som 

är mest nöjda med tillhandhållen tid. Däremot är lärarna mindre nöjda med tiden för andra moment 

och särskilt gäller det inläsningstiden och tiden för att pröva en undervisningsaktivitet med ele-

verna. 
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Figur 9. Lärares svar om hur nöjda de är med tiden för olika moment.  

 
*Antal svarande: Lärare = 218-224, svarsfrekvens 59-61%. 

 

Drygt sex av tio svarade att de hade behövt mer tid för ”inläsning av material” (Moment A). En 

handledare sa också vid ett samtal på handledarutbildningen att:  

 

Den individuella förberedelsen, alltså A, tar definitivt mer tid än 60 minuter, kanske två timmar utan 

förförståelse. När jag läste igenom allt och såg båda filmerna en andra gång, tog det mig en timme och 

50 minuter. För du ska ju även tänka igenom, reflektera och anteckna.  

 

Vi har därför frågat vilken tid lärarna har använt för att ta del av texter och filmer. Drygt sex av tio 

lärare har uppgett att de använt ”förtroendetid” för moment A. Nästan en fjärdedel har också 

uppgett att de använt sig av ”annan arbetstid”. Drygt en av tio har angett att de använt ”kompe-

tensutvecklingstid” och att de fått ”kompensationstid i samband med lov” för dessa timmar. Men 

många lärare, drygt fyra av tio, har angett att de använt sig av sin ”fritid" för att läsa texter och se 

filmer. Att ”organisera inläsningstiden för lärarna” och att få tiden att ”räcka till för diskussioner” 

är också problem som rektorer gett synpunkter på i det öppna kommentarfältet till frågan om de 

”stött på praktiska problem i samband med Läslyftet”. Tiden för inläsning har också diskuterats 

bland handledarna på handledarutbildningen. Några menar att upplevelsen av brist på tid för inläs-

ningen också beror på hur tydligt det kommunicerats vilken tid det är som ska användas för inläs-

ningen och tydligheten i vilken fortbildningstid de har i sina tjänster. En handledare sa:  

 

För oss är det tydligt angivet att vi har en fortbildningstid på 45 minuter per vecka som annars har lagts 

på t.ex. någon föreläsning eller nåt tidigare. Denna tid ska nu användas till detta istället, detta är fort-

bildningen det här året. När du gör det är upp till dig men tiden finns för lärarnas inläsning.  

 

Hälften av lärarna har också angett att de hade behövt mer tid för planering av undervisningsakti-

viteten (Moment B:2). Ungefär hälften av lärarna har angett att de i genomsnitt ägnat 20-29 minuter 

åt planering av undervisningsaktiviteter i moment B medan en fjärdedel svarat 30-39 minuter. Un-

gefär en tiondel har svarat 40-49 minuter respektive 50 minuter eller mer. Vid våra observationer 

av moment B på fallskolorna var det nästan ingen som hann klart med planeringen. Vid en gruppin-

tervju med lärare som har haft 90 minuter för moment B framkommer synpunkten att de skulle 

behövt mer tid till planering. Men de är också något självkritiska.  
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Vi har aldrig hunnit klart med planeringen. Texterna lägger ju också vikt vid planeringen, vikten av 

förberedelse. Att det tar tid och det har vi väl inte riktigt hunnit. Vi har ju fått planera efteråt. Men det 

är klart om vi hade haft lite mer tanke och texter innan träffen och tagit med material så går det ju fortare 

naturligtvis.  

 

Men det som lärarna främst har angett att de behövt mer tid för är ”utprövning av undervisnings-

aktivitet i klassrummen” (Moment C:1). Drygt sex av tio lärare har angett detta. Att många har 

angett att de behövt mer tid för utprövning av undervisningsaktivitet i klassrummen har samröre 

med frågan om tempot i utprövningsomgången av Läslyftet varit lagom. Handledarna och lärarna 

är väldigt samstämmiga i frågan när drygt sex av tio i respektive grupp svarat att tempot i Läslyftet 

”varit för intensivt” medan övriga angett att det hållit ett lagom tempo. F-3 lärare tycker i något 

högre grad att Läslyftet har hållit ett lagom tempo än 7-9 lärare. Drygt fyra av tio lärare har också 

angett att de behövt mer tid för ”egen reflektion” efter genomförande i klassrum (Moment C:2). 

Många handledare har under hela genomförandet uttryckt att tempot i Läslyftets genomförande 

har varit för snabbt. I den öppna frågan om övriga synpunkter i slutet på enkäterna har tempot 

också kommenterats av handledare, rektorer och lärare. 
 

Tiden mellan moment B och D har varit för kort och deltagarna har tyckt att tiden för reflektion varit 

för kort, samt att de inte alltid hunnit genomföra moment C, eftersom de bara träffar eleverna 1-2 

tillfällen/vecka (ämneslärare i åk 7-9). Tempot har varit för högt helt enkelt (Handledare). 

 

Av de 78 lärare som lämnat synpunkter i den öppna frågan i enkäten har 30 stycken kommenterat 

tempot i Läslyftet. Några vanliga kommentarer var att det ”varit för lite tid att smälta och pröva”, 

att tiden för att genomföra lektionerna i klassen ”varit för knapp”, att ”tiden för reflektion och 

analys av det genomförda inte räckt till”, att de behövt ”längre tid för att prova och tillämpa olika 

metoder”, att ”mer tid till reflektion och genomförande hade behövts för att öka kvaliteten på våra 

diskussioner i gruppen”, att de ”hade velat prova samma moment flera gånger i klassen men fick 

inte tid till det”. En lärare kommenterar: 

 

Det har varit för kort tid mellan de olika delarna. Framförallt tiden för elevgenomförande. Man har 

hittat en bra och intressant grej, men inte hunnit med att befästa den hos en själv eller hos elever för 

man har varit tvungen att byta och göra något nytt. Att aktivt få planera upp ett område där man får 

testa och upprepa testet flera gånger har inte gått. Antingen har ett område redan varit planerat, eller så 

har det varit schemaförändringar som gjort att dagar försvunnit. Jag har varit positiv till det som tagits 

upp, men känt stress och oro över det man inte hunnit med. Däremot har det hjälpt mig i min planering 

över kommande arbeten i mina ämnen. Tyvärr har så mycket gåtts igenom att det blivit som korvstopp-

ning inför ett prov där mycket har glömts bort.  Korta ned, komprimera eller se till att ta upp allt över 

en längre tid än det varit vore mina förslag på förbättringar. Skapa också en uppföljning där man ska 

prata om hur det har förändrat, förbättrat. Tid för repetition. 

 

I samtal med handledare vid handledarutbildningen har det framförts förslag på att dra ner tempot 

till 75 procent där varje del genomförs på tre veckor istället för två och med sex delar i varje modul. 

Upplägget skulle då innefatta moment B första veckan, tid för genomförandet i klassrummen andra 

veckan och uppföljning i moment D tredje veckan. Att halvera tiden är det inte många handledare 

som tycker vore en bra idé. Vissa har av olika anledningar fått skjuta på träffar vilket lämnat mer 

tid emellan, men det har då resulterat i att de tappat tempo i vad de håller på med. ”Att det är bra 

att ha den här tydliga strukturen, att nu är det detta och sen är det detta och du har bara en viss tid 

på dig att genomföra det. Hade du mer tid skjuter du bara på det i alla fall”. En annan handledare 
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berättar vid handledarutbildningen att de ”i början hade valt att köra Läslyftet på någon sorts halv-

fart men att det var som om luften gick ur dem”. Handledaren menar att det krävs en viss rutin för 

att hålla det igång men också att det kan ta tid att finna denna rutin.   

Upplevelsen av tempot har inte bara med tiden för genomförandet att göra. Även upplägget 

och innehållet i den modul som använts som stödmaterial påverkar detta. Även om modulen Sam-

tal om text innehåller flera teorier, metoder och arbetssätt som återkommer i de olika delarna har 

de också haft olika inriktningar och vissa delar skiljer sig mer markant åt. Hur framtida moduler 

struktureras kommer att ha betydelse för hur lärare och handledare upplever tempot i fortbild-

ningen. Men en del handledare framhåller också att vissa lärare planerar för ganska omfattande 

undervisningsaktiviteter. De menar att det kan handla om att tona ner och inte göra en så stor grej 

av det för att lärarna ska känna att de har tid för genomförandet. ”Att pröva något litet på en del 

av deras undervisning och inte göra det så omständigt och svårt”.   

För lärare som arbetar deltid har det varit svårare att delta i utprövningsomgången av Läslyftet. 

Dels för att möten läggs på eftermiddagar då de normalt inte har arbetstid. En lärare har exempelvis 

fått 10 procents ökad arbetstid från ursprungliga 80 procent.  En annan säger i en intervju att ”det 

går inte när du jobbar 60 procent, det funkar liksom inte”. Vid deltid har du mindre undervisnings-

tid vilket medför mindre möjligheter att hitta tillfällen för att genomföra undervisningsaktiviteten 

och mycket av deras egen planeringstid fylls upp av de kollegiala träffarna.  

 

3.2.6 Vilka lärare deltog i Läslyftets utprövningsomgång?  

Läslyftets utprövningsomgång har nått en stor variation av lärare och skolor har också haft olika 

principer för vilka lärare som skulle delta.  

På frågan om ”vilka lärarkategorier som deltar i Läslyftets utprövningsomgång” svarade 21 rek-

torer att klasslärare gjorde det. 18 svarade att ”ämneslärare i Sv/Sv som andraspråk” och 17 att 

”ämneslärare i SO” deltog. ”Ämneslärare i En och/eller moderna språk” respektive ”ämneslärare 

i NO” ingick enligt 15 respektive 14 av rektorerna. Knappt hälften svarade att ”förskolelärare 

ingick” medan bara två stycken hade ”fritidspedagoger” med. Mellan 8 och 9 rektorer svarade att 

de hade ”speciallärare”, ”specialpedagoger”, ”ämneslärare i Ma”, ”lärare i ”estetiska och/eller prak-

tiska ämnen” och/eller ”idrottslärare” med. Fem markerade att ”skolbibliotekarie” ingick.  

Av de 225 lärare som besvarat enkäten har nästan sex av tio angett att de undervisar i ”svenska”. 

Näst vanligaste ämnet är ”samhällsorienterande ämnen”. Därefter följer i fallande ordning ”mate-

matik”, ”naturorienterande ämnen”, ”engelska och/eller andra moderna språk”, ”estetiska och/el-

ler praktiska ämnen”, ”annat”, ”idrott”, och ”svenska som andraspråk”. Här har lärarna haft möj-

lighet att markera flera ämnen.  
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Figur 10. Antal deltagande lärare som undervisar i olika ämnen. 

 
*Antal svarande lärare = 225, svarsfrekvens 61%. 

 

Av de som har markerat ”annat” förekommer främst tre andra grupper av lärare som inte täcks av 

de angivna alternativen. Dels är det speciallärare, specialpedagoger och andra stöd och resursper-

soner. Sammanlagt utgör de åtta stycken. Den andra gruppen är lärare i förskolan eller förskole-

klassen, sex lärare har angett detta. Den tredje gruppen har angett teknik, fem stycken. En respon-

dent har också uppgett att personen är skolbibliotekarie. Flera har även angett att de undervisar i 

bild (tre stycken) och musik (sex stycken) som annat och de flesta av dessa har inte markerat att de 

undervisar i estetiska och/eller praktiska ämnen. Det finns därmed en stor spridning i vilka ämnen 

de deltagande lärarna undervisar i.  

Det är också en ganska jämn spridning av lärarna över de årskurser de undervisade i vid under-

sökningstillfället. Drygt tre av tio har i enkäten angett att de undervisar i ”F-3”, drygt en fjärdedel i 

”4-6” och knappt en tredjedel i ”7-9”. Men flera har också angett andra kombinationer. Den van-

ligaste som lärarna angett är 3-9, därefter följer F-9, och 6-9. Enstaka har uppgett andra kombinat-

ioner.  

På frågan ”hur lärare valdes ut att delta i Läslyftet” har nio rektorer markerat att ”lärare inom 

vissa ämneskategorier valdes ut”. I en intervju berättade en rektor att han hade handplockat klass-

lärare i svenska-SO och speciallärare eftersom han hade uppfattat att Skolverket ville att de skulle 

börja med de mest initierade lärarna inom läsområdet. Sju rektorer svarade att ”alla lärare på skolan 

valdes ut”. Exempel på motiv för detta var att ”de svåraste texterna är inom SO och NO och bild 

etc, därför är det viktigt att alla ämnens lärare är med” eller att man ville ”höja statusen på svensk-

ämnet och visa att det ingår i alla ämnen”. En rektor sa också att ”det är bra att alla kan arbeta 

kollegialt”. I de allra flesta fall var lärarna, enligt intervjuer med rektorer, väldigt positiva till att 

delta. En rektor berättade dock att två lärare i NO och estetiska ämnen hade haft synpunkter och 

inte velat vara med. En annan rektor sa att: 

 

Några lärare undrade, eftersom vi inte visste så mycket om innehållet. De trodde att de skulle göra något 

annat än det de brukar göra i sin klass. De var intresserade men lite oroade och förstod inte upplägget 

riktigt. Men nu känns det bra. 

 

Tre rektorer använde alternativet ”alla lärare som inte deltar i någon annan fortbildning valdes ut”. 

I det öppna kommentarfältet hade en rektor skrivit att ”lärare som inte ingick i matematiklyftet 
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valdes ut”. I intervjuerna med rektorer var dock detta alternativ vanligare och förutom Matematik-

lyftet nämnde rektorerna bland annat lärarlyftskurser, VFU-handledarutbildningar och estetiska ut-

vecklingsprojekt. Fyra rektorer markerade i enkäten att ”lärare inom vissa stadier valdes ut” medan 

endast en rektor har markerat att ”arbetslag fick välja om de ville delta”.  

I enkäten är det fyra av rektorerna som svarat att lärare själva har fått ”välja om de ville delta”. 

De flesta av lärarna som svarat på enkäten, två tredjedelar, har uppgett att de inte har fått välja om 

de ville delta i Läslyftets utprövningsomgång eller inte medan drygt tre av tio angett att de fått välja. 

Många har synpunkter på frivilligheten i deltagandet i Läslyftet. Några handledare sa att ”handled-

ning bör ske på frivillig basis! Motstånd kommer från de dittvingade”.  Lärare har också kommen-

terat att fortbildningen inte varit frivillig.  
 

Påtvingad utbildning som ska ske på tid som inte finns är en fullständigt bortkastat! 

 

Jag tror inte att man kan tvinga alla att gå Läslyftet, utan att få någon form av kompensation. Vi har inte 

kompenserats! Vi fick inte välja om vi ville vara med eller inte! Jag har inte haft någon möjlighet att 

genomföra någon av uppgifterna som skulle göras i elevgrupper. Motivationen har inte varit den bästa 

för att delta i detta projekt. 

 

Antalet, såväl som andelen, lärare har därmed varierat mellan olika skolor beroende på hur rektorer 

och skolledning har resonerat.  

 

3.2.7 Sammansättning av grupper i utprövningsomgången 

Vilka lärare som deltagit i Läslyftets utprövningsomgång har samröre med hur handledningsgrup-

perna på skolorna varit sammansatta. De flesta grupper har varit blandade med lärare i olika ämnen 

och årskurser och de flesta grupper har också varit mellan sex och nio deltagare.  

16 rektorer markerade att sammansättningen varit ”mixat över ämnen och stadier”. I de flesta 

andra fall har handledningsgrupperna varit ”stadievis” organiserade. Endast en rektor har använt 

svarsalternativet ”ämnesvis”. Ingen av rektorerna har svarat att man haft någon handledningsgrupp 

med ”samma ämnesområde och stadium”. En rektor har under ”annat” skrivit att man haft ”låg-

stadie och sedan blandad 4-9 grupp”. Att ha mixade grupper motiveras så här av en rektor: 

 

Vi är en liten skola med få lärare per ämne och då hade vi inte kunnat ha ämnesgrupper. Från vår tidigare 

språkfortbildning har vi goda erfarenheter av en sådan blandning. Vi fick igång en bra diskussion på 

detta viset.  

 

Av de lärare som svarat på enkäten är det tydligt att det är vanligare att lärare i F-3 svarat att de 

ingick i en grupp med stadievis sammansättning än för lärare i 4-6 och 7-9 även om det även för 

F-3 lärare är vanligare med mixad grupp. I intervjuer med rektorer är det ingen skola som hade valt 

att helt utgå ifrån ämnena och sätta ihop lärare med samma ämnesbakgrund i handledningsgrup-

perna, bortsett från den skola där man enbart valt ut klasslärare med svenska-SO. Sammansätt-

ningen av grupper har också varit en fråga som diskuterats på handledarutbildningen. Handledare 

hade funderingar på hur de bör tänka kring själva gruppsammansättningen och hur de bör göra. 

En av utbildarna svarade att: 

 

Jag skulle föredra att mixa och blanda, att bryta invanda mönster och arbetslag istället för att samla. Men 

det är ett val som skapar något och frågan som ni måste ställa är vad ni vill uppnå och vad ni vill göra 

eftersom frågor kan bearbetas på ett annat sätt med andra gruppsammansättningar.  
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En handledare berättade på handledarutbildningen att de valde att ändra gruppsammansättningen 

efter den första utbildningsträffen. Till en början hade de valt en stadievis indelning men valde 

istället att blanda 4-9 lärare i båda grupper. En annan handledare har vid ett senare utbildningstill-

fälle funderingar kring sammansättningen på sin grupp.  

 

Ni verkar ha mer homogena grupper. Jag är avundsjuk på detta för jag har svårt att komma ner på djupet 

pga av en heterogen grupp. Kanske måste jag acceptera det, att jag blir mer samtalsledare än handledare. 

Det är svårt att komma ner på djupet när det blir mycket frågor kring att de inte känner till ämnet. 

Planeringen och genomförandet blir bra men hur ska jag hantera moment D? 

 

Även andra diskuterar sammansättningar och att det tycks vara svårare med högstadielärare. En 

möjlig förklaring som handledare lyfte fram var att de ofta är mer ämnesbundna. Lärare på låg- och 

mellanstadiet har en större flexibilitet och har möjlighet att välja samma texter och en större bredd 

i sin förståelse av olika ämnen.  

Vid handledarutbildningen har utbildarna dels pratat om en ideal gruppstorlek på sju personer 

men också att en bra arbetsgrupp kräver kontinuitet. Av svaren från rektorerna kan vi se att de 

flesta handledningsgrupper, 20 av 42, har haft ”6-9” lärare medan 13 av 42 grupper har haft ”10-

12” lärare. Ett fåtal har haft ”3-5” lärare och det gäller framförallt någon av grupperna i de skolor 

som haft flera handledningsgrupper. En rektor markerade svarsalternativet ”fler än 12” lärare me-

dan tre handledare har markerat desamma. Om vi tittar på lärarnas svar angående hur många de är 

i sin egen grupp skiljer sig svaren från rektorerna. Nästan två tredjedelar har angett ”6-9” deltagare 

medan ungefär 15 procent har svarat ”10-12” eller ”3-5” deltagare. Att svaren skiljer sig kan bero 

på att rektorerna svarar utifrån vilka som är anmälda som deltagare medan lärarna svarar på hur 

många de faktiskt brukar vara. 16 av rektorerna markerade i enkäten att skolan hade två handled-

ningsgrupper, två skolor hade tre grupper och en skola fyra grupper. Av de handledare som svarat 

på enkäten har drygt åtta av tio angett att de handleder en grupp medan övriga har angett att de har 

två grupper. Det är dock inte enbart antalet deltagande lärare som avgör om man har valt att ha en 

eller flera handledningsgrupper. I intervjuer framkom att några mindre skolor har valt att ha två 

handledningsgrupper trots att det inte är mer än 11-12 deltagande lärare. En annan skola hade valt 

att ha samtliga lärare, trots att dessa är mellan 15-20 stycken, i samma handledningsgrupp, i alla fall 

till en början enligt rektorn. 
 

Vi får se om det skall vara en eller två grupper. Det beror lite på hur det utvecklar sig när vi väl börjar. 

Om det blir en delning så får vi se hur det som passar bäst att dela (ämnesvis, årskursvis) – det beror på 

texterna. 

 

Trots att det finns en skillnad i antalet deltagare i grupperna är de flesta lärare som svarat på enkäten 

nöjda med antalet lärare i deras grupp. Hela 95 procent har svarat att de är nöjda medan lika många 

av de övriga uppgett att de är för få som för många. Av de som svarat att de är för få har de flesta 

markerat att deras grupp består av 3-5 deltagare medan de som svarat att de är för många markerat 

att deras grupp består av 10-12 deltagare, 12 eller fler deltagare men också 6-9 deltagare.  

Från intervjuer och samtal med handledare och lärare framkom synpunkten att för få deltagare 

kan göra gruppen sårbar eftersom det ofta är någon som faller ifrån på grund av sjukdomar, vård 

av sjukt barn, elevärenden eller liknande. Men en för stor grupp kan också medföra att det kan bli 

svårt att ge utrymme för alla att berätta om sitt genomförande vid den gemensamma uppföljningen. 
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Det kan också vara svårare om alla ska planera en gemensam undervisningsaktivitet men å andra 

sidan kan en större grupp medföra att de lättare kan dela upp sig i lämpliga mindre grupper för 

gemensam planering.  

Knappt en fjärdedel av lärarna har angett att det har skett ”förändringar i den ursprungliga 

sammansättningen av handledningsgruppen”. I något fall var det så pass många lärare som inte 

längre deltog att de två ursprungliga handledningsgrupperna slogs ihop till en grupp. I andra fall 

har det skett förändringar mellan grupper där lärare bytt från en större grupp till en mindre grupp 

för att antalet lärare i grupperna skulle bli jämnare. En av skolorna förändrade också själva princi-

pen för sammansättningen av grupperna. Till en början hade de tre grupper där alla var blandade 

F-9 men uppdelade på ämnen. Men lärarna hade synpunkter på detta samt att vissa mindre grupper 

blev sårbara. I samband med jullovet ändrade de principen för sammansättning till två ämnesom-

rådesgrupper där den ena samlade svenska- och språklärare och den andra mate-matiklärare, NO- 

och SO-lärare som då främst bestod av lärare för elever i ”de högre” årskurserna 4-9. Handledaren 

upplevde att ”innehållet och resonemanget har blivit av mycket högre kvalitet och jag tror intres-

santare för alla”. 

Av de handledare som hade flera grupper har de flesta, drygt sju av tio angett att de har haft 

grupperna vid olika tillfällen. Det är dock ett fåtal som har varit tvungna att på olika sätt fördela sin 

tid mellan olika grupper som träffats vid samma tillfälle, dvs samma tid och dag, och därmed har 

handledaren inte kunnat fungera som ett stöd vid alla tillfällen. Detta har lösts genom att antingen 

gå emellan grupperna eller att träffa antingen den ena eller andra gruppen. I dessa fall har de ibland 

också slagit ihop grupperna. En av fallskolorna kan fungera som ett illustrerande exempel.  

Både handledare och ledning berättade att de har haft en ambition att genom Läslyftet skapa 

en bättre sammanhållning mellan lärare på hela skolan som i praktiken bestått av två enheter och 

existerat lite vid sidan av varandra. Därför tyckte de att alla lärare skulle delta i utprövningsom-

gången och att de också skulle ha blandade grupper över årskurser. Både handledare och biträdande 

rektor berättade att de därför var tvungna att schemalägga grupperna samtidigt. Av organisatoriska 

skäl fanns det ingen annan möjlighet att kunna samla lärare från olika årskurser än att göra det vid 

samma tidpunkt.  

Handledaren valde att följa en grupp närmare i varje del och sedan skifta till nästa del. Det 

innebär att handledaren har närvarat vid en grupp under moment B när de diskuterat texter och 

filmer. När de olika grupperna sedan har planerat sin undervisningsaktivitet försökte handledaren 

istället vara lite mer med en annan grupp för att se hur det har gått och relatera deras planering till 

texten och filmerna för de enskilda delarna. Vid dessa tillfällen brukade handledaren också gå emel-

lan grupperna. När de sedan har träffats för att följa upp den genomförda undervisningsaktiviteten 

veckan därpå har handledaren återgått till den grupp hon följde i början. När de sedan har gått över 

till nästa del i modulen har handledaren följt den andra gruppen. Att hela tiden gå emellan grup-

perna tyckte handledaren inte var ett bra alternativ eftersom det inte skulle ge något i någon grupp.  

 

3.3 Handledarutbildningen i Läslyftets utprövningsomgång 

I det här avsnittet tar vi upp handledarnas uppfattningar om handledarutbildningen. Avsnittet in-

leds med vilken tidigare erfarenhet handledarna har av handledning och deras uppfattningar om 

omfattningen och ”utformningen på utbildningen”. Därefter tar vi upp vad handledarna ansåg om 

utbildningens ”innehåll och kvalitet”, vad de tycker att de har fått ut av utbildningen samt vad 

handledarna uppfattat att deras roll som handledare har varit i Läslyftets utprövningsomgång.  
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Handledarna är som vi kommer att se mycket nöjda med handledarutbildningen. Ytterst få eller 

ingen använde i enkäten svarsalternativet ”inte alls”. Ett exempel på att handledarna var väldigt 

nöjda med utbildningen är en kommentar i enkäten. ”Mycket inspirerande att få möjlighet att ut-

vecklas som handledare inom Läslyftet. Bra handledarutbildning med många infallsvinklar.” Hand-

ledarna som deltog i utprövningsomgången kan nästan beskrivas som ambassadörer för Läslyftet i 

deras positiva engagemang och utsagor. På grund av sitt engagemang har handledarna ändå lyft 

fram många synpunkter på vad de eventuellt har saknat och vad som skulle kunna förbättras.  

 

3.3.1 Tidigare erfarenhet och utbildningens omfattning 

De flesta handledare hade inte någon tidigare erfarenhet av handledarutbildning eller att handleda 

kollegor. Men ungefär en tredjedel av handledarna som svarat på enkäten uppgav att de hade det. 

De säger att det då har varit handledarutbildning i samband med andra utbildningar och fortbild-

ningar som betyg och bedömning, IKT, specialpedagogutbildningar och processledarutbildningar. 

Nästan hälften av handledarna har dock ”erfarenhet av att leda skolutvecklingsprojekt” inom olika 

områden.  

De flesta handledarna, ungefär åtta av tio uppgav att de hade deltagit på handledarutbildningens 

samtliga träffar. De flesta, mellan åtta-nio av tio handledare har svarat att omfattningen och upp-

lägget med åtta dagar förlagt på fyra tvådagarstillfällen varit lagom. Handledarutbildningens utbild-

ningstillfällen har varit jämnt utspridda över modulens 16 veckor. Vid samtal med två handledare 

vid handledarutbildningen framkom dock ett önskemål om att ha tätare träffar i början av utbild-

ningen när det är många funderingar på vad uppdraget innebär och vilken roll de har som handle-

dare. De menar att det är i början av uppdraget som de behöver mest stöd och få möjlighet att dela 

funderingar och erfarenheter med andra handledare.  

 

3.3.2 Utbildningens innehåll och kvalitet 

Nästan åtta av tio handledare uppgav att det varit ”lagom många föreläsningar”, nästan tre fjärde-

delar att det varit ”lagom många tillfällen för gruppdiskussioner”, i princip alla har angett att det 

varit ”lagom med tillfällen med information från Skolverket” och drygt sex av tio att det varit 

”lagom många aktiviteter med textförfattarna till modulens texter”. Men nästan tre av tio har upp-

gett att de hade ”önskat fler aktiviteter med textförfattarna” något som framkom tydligt under de 

första utbildningsträffarna.   
 

Mycket bra handledarutbildning med intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Bra att ha fått 

föreläsning av författarna till texterna i modulen. Positivt att träffa lärare från andra kommuner och ta 

del av deras erfarenheter och byta tankar och idéer. 

 

Hälften av handledarna har också uppgett att de ”hade önskat sig fler tillfällen för att öva på hand-

ledning”. Det är i större utsträckning handledare som innan utprövningsomgången av Läslyftet inte 

hade erfarenhet av handledarutbildning som svarat att de önskat fler tillfällen för att öva på hand-

ledning. Men vi vet inte bakgrunden till att ett par handledare utan tidigare handledarutbildning 

tvärtom önskade färre tillfällen att öva på.  
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Figur 11. Lärares svar på om handledarutbildningen hade lagom många tillfällen för att öva på handledning. 

Jämförelse mellan handledare med och utan tidigare handledarutbildning. 

 
*Antal svarande: Handledare tidigare handledarutbildning = 13. Handledare utan tidigare handledarutbildning = 2333 

 

I samtal med en handledare samt i en intervju med en annan handledare framkom synpunkten att 

få fler möjligheter att öva på handledning och vid dessa övningar också att få återkoppling på sin 

egen handledning av utbildarna och de andra handledarna. Flera återkom också till önskemål om 

att få mer träning i fördjupande samtal/handledning och fördjupning i handledarrollen samt mer 

respons och personlig hjälp i handledarrollen.  

Handledarutbildningen har tagit upp olika samtalsstrategier och handledningsstrategier men det 

är främst en modell34 som har använts på något olika sätt och flera har därför sagt att de skulle 

behövt möta olika modeller för handledning. ”Vi skulle kunna fått ta del av fler handledningsme-

toder för att se vad som passar en själv/ens grupp”. Något som också önskas är dokument över 

olika handledningsstrategier samt vilka konsekvenser det får för handledarens förhållningssätt när 

de handleder olika grupper. Andra menar att de skulle ha varit bra att använda sig av modulens 

handledningsstöd vid utbildningen samt tips på övningar som kan göras med lärargruppen på sko-

lan.  

Några handledare uttrycker också att ”handledning var mer och delvis annat än de hade för-

väntat sig”. Andra säger att det hade varit bra att få ett schema över de olika träffarna, t.ex. med 

vilka föreläsare som skulle delta. Då hade handledarna bättre kunnat planera sin handledning i sina 

grupper.  
 

Det hade varit bra om man hade kunnat synkronisera föreläsningarna, så att vi hade vetat var vi ungefär 

skulle befinna oss rent kunskapsmässigt. Nu hände det att vi fick goda tips och idéer om aktiviteter och 

så hade vi redan gjort just det avsnittet med kollegorna på skolan. Det fanns inte tid till att gå tillbaka 

och testa med gruppen. 

 

Men överlag är handledarna väldigt nöjda med utbildningen och bedömer den väldigt högt. Nästan 

alla, ungefär nio av tio, som svarat på enkäten har uppgett att handledarutbildningen ”i hög ut-

sträckning har haft en god kvalitet” medan ungefär åtta av tio uppgett att den ”i hög utsträckning 

                                                           
33 När jämförelser görs mellan vissa grupper av svarande är det inte möjligt att ange en svarsfrekvens eftersom vi inte 
har kunskap om hur fördelningen ser ut hos de handledare eller lärare som inte har svarat på enkäterna. Vissa figurer 
saknar därför svarsfrekvenser och anger bara antal svarande på frågan. 
34 För en beskrivning av modellen se avsnitt 3.5.5. 
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haft ett tydligt syfte” och ”i hög utsträckning haft relevans för uppdraget som handledare inom 

Läslyftet”.  

 

Figur 12. Andel handledare som svarade ”i hög utsträckning” på påståenden om handledarutbildningens 

innehåll och kvalitet.  

 
*Antal svarande: Handledare = 38, svarsfrekvens 90%. 

 

Men några handledare hade ändå funderingar kring handledarutbildningens förhållande till Läslyf-

tet. En handledare kommenterade det så här: 
 

Jag är i det stora hela mycket nöjd med handledarutbildningen. Dock upplevde jag att det hade vart 

skönt att koppla handledarrollen lite mer till de moduler vi fick jobba med i Läslyftet. Nu upplevde jag 

att det var en ren handledarutbildning, vilket det skulle säkert vara, men det hade varit skönt att få mer 

exempel på hur man kan koppla det till Läslyftets olika moduler. Fantastiskt att få träffa de andra hand-

ledarna runt om i landet och få samtala med dem kring det man möter i sina möten med kollegor och 

få tips. Kändes tråkigt när man fick skiljas åt efter sista träffen. 

 

Nästan samtliga har också uppgett att utbildningen ”i hög utsträckning skapat engagemang för 

Läslyftet” och ungefär nio av tio har svarat att den ”i hög utsträckning innehållit relevanta teorier i 

läs-, skriv- och språkutveckling”. Det som handledarna minst instämmer i är att utbildningen har 

”innehållit relevanta teorier för att handleda kollegor”. Tre fjärdedelar har angett ”i hög utsträck-

ning”. Även om detta är en väldigt hög siffra så kan den sägas spegla handledares utsagor om att 

de hade önskat fler modeller för handledning. Ingen av handledarna har svarat ”inte alls” på dessa 

frågor.  

 

3.3.3 Handledarutbildningens bidrag  

De flesta handledare svarade också att utbildningen ”i hög utsträckning” har stärkt deras förmåga 

att ”informera om vad kollegiala samtal innebär, ”organisera samtalen”, ”skapa ett tryggt samtalskli-

mat”, ”hålla lärarna inspirerade”, ”utmana lärarnas uppfattning om läs-, skriv- och språkutveckling 

i undervisning”, ”hjälpa lärarna att förstå innehållet i modulen” och ”handleda kollegor i grupp”.  
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Figur 13. Andel handledare som svarade ”i hög utsträckning” på om handledarutbildningen har stärkt deras 

förmågor i olika avseenden. 

 
*Antal svarande: Handledare = 38, svarsfrekvens 90%. 

 

A. Informera om vad kollegiala samtal innebär 
B. Organisera samtalen 
C. Skapa ett tryggt samtalsklimat 
D. Hålla lärarna inspirerade 
E. Utmana lärarnas uppfattning om läs-, skriv- och språkutveckling 
F. Hjälpa lärarna att förstå innehållet i modulen 
G. Hålla i undervisningsaktiviteter som lärarna har fått pröva vid handledningstillfället 
H. Komma med råd och konstruktiv återkoppling på planering och genomförande av undervisningsaktivitet 
I. Handleda kollegor i grupp 

 

Handledare på kommunala skolor var något mer positiva och angav i högre grad ”i hög utsträck-

ning” på påståenden som att handledarutbildningen har stärkt deras förmåga att ”skapa ett tryggt 

samtalsklimat”, ”hålla lärarna inspirerade”, och ”utmana lärarnas uppfattning om läs-, skriv- och 

språkutveckling”.  

Bara något fler än hälften av handledarna har uppgett att utbildningen ”i hög utsträckning” har 

stärkt deras förmåga att ”hålla i undervisningsaktiviteter som lärarna har fått pröva vid handled-

ningstillfälle” och ”komma med råd och konstruktiv återkoppling på planering och genomförande 

av undervisningsaktivitet”. Ett par handledare använde svarsalternativet ”inte alls” på dessa påstå-

enden medan övriga svarade ”i viss utsträckning”. På påståendet att utbildningen har stärkt deras 

förmåga att ”hålla i undervisningsaktiviteter som lärarna har fått pröva vid handledningstillfälle” är 

det något större andel handledare från kommunala skolor som angett ”i hög utsträckning” än hand-

ledare vid fristående skolor. På påståendet att utbildningen har stärkt deras förmåga att ”komma 

med råd och konstruktiv återkoppling på planering och genomförande av undervisningsaktivitet” 

var det något större andel handledare på skolor med lägre meritvärde som angav ”i hög utsträck-

ning” än handledare på skolor med högre meritvärde. 

 

3.3.4 Handledarnas uppfattningar om deras roll 

Att färre har angett att handledarutbildningen har stärkt deras förmåga att hålla i undervisningsak-

tiviteter eller komma med råd och konstruktiv återkoppling på lärarnas planering eller genomförda 

undervisning överensstämmer med att färre inte heller anser att detta ingår i deras roll som hand-

ledare. Endast fyra av tio har svarat att deras roll är att ”komma med råd och konstruktiv återkopp-

ling på planeringen av undervisningsaktiviteter” och drygt hälften har markerat att deras roll är att 
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”ge konstruktiv återkoppling på de undervisningsaktiviteter som lärarna har prövat med eleverna”. 

Att ”visa och låta lärare pröva olika undervisningsaktiviteter” är det ungefär tre fjärdedelar som 

markerat. Samtliga handledare som svarat på enkäten har däremot markerat att deras roll har varit 

”att inspirera lärarna”, och ”att skapa ett samtalsklimat där lärarna känner sig trygga att samtala om 

deras undervisning”. Nästan alla har också uppgett att de anser att det ingår i deras roll ”att utmana 

lärarnas tankar om läs-, skriv- och språkutveckling” ”informera om vad kollegiala samtal innebär”, 

”hjälpa lärarna att förstå innehållet i modulen Samtal om text” och att ”ha en planerad strategi för 

att fördela ordet”.  

 

Figur 14. Andel handledare som markerat vad som ingår i deras roll som handledare. 

 
*Antal svarande: Handledare = 38, svarsfrekvens 90%. 

 

A. Informera om vad kollegiala samtal innebär 
B. Skapat ett samtalsklimat där lärarna känner sig trygga att samtala om deras undervisning 
C. Ha en planerad strategi för att fördela ordet 
D. Inspirera lärarna 
E. Utmana lärarnas tankar om läs-, skriv- och språkutveckling 
F. Hjälpt lärarna att förstå innehållet i modulen 
G. Visa och låta lärare pröva olika undervisningsaktiviteter 
H. Komma med råd och konstruktiv återkoppling på planeringen av undervisningsaktiviteter 
I. Ge konstruktiv återkoppling på de undervisningsaktiviteter som lärarna har prövat med eleverna 
J. Annat 

 

Att handledarna i mindre utsträckning anser att deras roll är att komma med återkoppling på pla-

nering av undervisningsaktivitet och genomförd undervisningsaktivitet stämmer väl överens med 

föreläsningar, diskussioner och övningar på handledarutbildningen. Dessa har fokuserat på att 

handledarna inte ska vara experter utan tillsammans med övriga deltagare använda sig av olika 

frågor för att lärarna själva ska nå en djupare förståelse och reflektion över deras egen planering 

och undervisning och komma fram till egna lösningar. Vid första träffen för handledarutbildningen 

sa exempelvis en av föreläsarna: 
 

Kollegialt lärande och handledning handlar inte om att ge råd och undervisa utan att kunna få råd om 

man begär det. Ett tillåtande rum som ger möjlighet för öppna samtal, att göra på sitt eget sätt, inte bli 

tillsagd att göra på ett visst sätt.  

 

I intervjuerna med handledare återkommer denna syn på handledarens roll och det kollegiala lä-

randet. Att det främst handlar om att vara en del i gruppen där de ska lära av varandra tillsammans. 
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En av Skolverkets medarbetare sa vid samma utbildningstillfälle att handledarnas del i moment B 

dels handlar om att leda samtalet, det vill säga inleda, fördela ordet och se till så att alla kommer till 

tals, dels om att ställa frågor i diskussionen som medvetandegör, utmanar, utvidgar och fördjupar 

lärarnas tankar samt att summera. Ett exempel från en handledningsträff där de planerade under-

visningsaktiviteter kan illustrera detta förfarande med att ställa utmanande och medvetandegörande 

frågor.   

På den här skolan brukade de antingen planera själva eller i mindre grupper och någon gång i 

större grupp för de undervisningsaktiviteter de ska pröva med eleverna. Handledaren brukade då 

gå runt bland de enskilda lärarna eller de mindre grupperna och höra sig för om vad de planerar 

och ställa frågor.  
 

Lärare 1: Jag funderar på att gruppera mina elever efter kunskapsnivå. För att se vad händer i den grup-

pen som jag tror har det svårast.  

Handledare: Hur tänker du då? Vad tror du kommer att hända vid en sådan gruppering?  

Lärare 1: För att se vad som händer. 

Handledare: Vad är det du vill se? 

Lärare 1: Ja men kan det här hjälpa dem, det här sättet? Men det är också en praktisk fråga. Att inte sätta 

den här som har det jättejobbigt med den här stjärnan som blir klar jättefort. Det finns en risk för sånt 

också. När de läser tyst. 

Handledare: Kan de läsa högt istället och har det då någon betydelse att de är olika snabba? 

Lärare 1: Ja det kan man också göra och nej då har det mindre betydelse. 

Handledare: Hur tror du att eleverna kan stötta varandra vid en sådan gruppering?  

Lärare 2: Tänker du att de ska presentera och samtala i helklass sedan? Vad tror du händer då? 

 

Handledaren i det här exemplet menar dock att det är svårt att vara en stötta under planeringen 

och kunna ställa de utmanade frågorna som får lärarna att reflektera över sina val utan att de känner 

sig kontrollerade och komma med förtäckta råd. 

Handledare som inte har någon erfarenhet från tidigare handledarutbildningar har i högre grad, 

ungefär tre fjärdedelar, angett att de inte anser att det ingår i deras roll att ”ge konstruktiv återkopp-

ling på de undervisningsaktiviteter som lärarna har prövat med eleverna” än de som har erfarenhet 

från tidigare handledarutbildning, där ungefär fyra av tio har svarat desamma. Skillnaden mellan 

handledarnas svar på frågan kan till viss del spegla den handledarroll som tagits upp vid handledar-

utbildningen.  

Flera handledare har haft funderingar kring uppdraget och att det verkar vara två stycken roller, 

dels samtalsledare och dels handledare. Vid andra utbildningstillfället för handledarutbildningen 

förekommer en del osäkerhet och funderingar kring handledarrollen. Funderingarna handlade 

främst om att inte sitta på svaren, vara lärare och undervisa kollegor, komma med råd och agera 

expert i relation till den handledningsmodell som togs upp vid det första utbildningstillfället. En av 

anordnarna uttryckte då följande: 
 

Ni behöver inte vara så hårda mot er själva. Det absoluta målet är att få igång dem, att det tänks, få 

igång tankarna. Skolverket har inte riktigt koll på vad det är att handleda, men ni kommer mer vara 

samtalsledare men inte sitta inne med facit. Skolverket envisas med att kalla det för en handledarutbild-

ning, vilket är ganska pretentiöst tycker jag. Det gemensamma är väl att ni ska få de andra att tänka. Ni 

ska ju samtala om text ni också. 
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En av handledarna uttryckte också efter det första utbildningstillfället att en sak hen tog med sig 

från utbildningen var skillnaden mellan moment B där handledaren mer är samtalsledare och mo-

ment D där handledaren blir handledare. En handledare har också uttryck att ”handledaruppgiften 

har visat sig vara en större del av projektet än vad jag förväntat mig”. I samtal med en grupp hand-

ledare framkom synpunkten att det inte var tydligt att den utbildning de skulle gå var en ”handle-

darutbildning”. En del hade uppfattat det som en ”Läslyftsutbildning”, det vill säga att det mer 

skulle beröra språk-, läs- och skrivdidaktik. Vad som efterlystes var att informationsträffen i maj 

och uppstartskonferensen tydligare skulle poängtera att det var en handledarutbildning det gällde. 

Det försvann på något sätt i frågor om ”vad är Läslyftet” och statsbidraget. En handledare uttryckte 

att ”det var först när vi kom hit till Malmö som man förstod det”. Ett förslag från handledarna var 

att de skulle vilja ha mer litteratur om handledarrollen i början av utbildningen och att det ges 

instruktion om inläsning till första träffen som de sedan kan återkoppla till i slutet av kursen. Den 

här oklarheten eller förväntningar på utbildningen speglar också några handledares kommentarer 

efter den första utbildningsträffen där de gav uttryck för att ”det hade varit bättre om handled-

ningen var mer kopplad till Läslyftet, nu handlade det för mycket om handledning av ett djupare 

plan” eller ”jag saknade kopplingen till handledaruppdraget just i Läslyftet”.  

Men som både enkäten, intervjuer och observationer visar är handledarna mycket nöjda med 

utbildningen. Vilket vi också kan se i kommentarer som ”vilka underbara föreläsare, att se, lyssna 

och uppleva”, ”Malmö högskola har lyckats väl med denna kurs!” Andra säger ”det är den bästa av 

fortbildningar sedan senaste högskolestudierna”, ”känner mig helt uppfylld och det var länge sedan 

jag kände så efter ett kurstillfälle”.  I intervjuer med handledare säger de att de har lämnat utbild-

ningsträffarna ”fyllda med inspiration” eller att utbildningen varit ”fantastisk”. Många har uttryckt 

att det har varit bra att träffa andra i ”samma” situation. Det har funnits ett behov av att diskutera 

sitt uppdrag och sina erfarenheter med andra vilket handledarutbildningen har bidragit med. En 

handledare sa att ”jag har blivit tryggare i min handledarroll då jag har träffat de andra som upplevt 

liknande problem eller framgångsfaktorer”. I samtal med handledare är det en handledare som 

menade att handledarutbildningen har gett så mycket att hon inte känt något behov av att vara fler 

handledare på skolan eller ha kontakt med någon processledare. Två handledare sa: 
 

Handledare 1: Att komma tillbaka från den är ju väldigt värdefullt. Det är ju först här på handledarut-

bildningen som du får syn på ditt eget uppdrag mer och kan reflektera över det. 

Handledare 2: Ja, precis, det hinner du inte riktigt med annars. Allt går så fort liksom. Nu är det detta 

och sen det och sen det. Det blir lite bocka av och checklista på nåt sätt.  

 

Handledarna har också haft många funderingar kring framtida handledarutbildning och främst 

kring likvärdigheten när huvudomgångens handledarutbildningar kommer att ske vid olika lärosä-

ten. De menar att likvärdigheten behöver säkerställas på något sätt så alla får en lika bra utbildning 

som de har haft.   

 

3.4 Modulen Samtal om text 

I det här avsnittet tar vi upp vad målgrupperna sa att de ansåg om hur Läs- och skrivportalen 

”fungerar till innehåll och utformning” samt ”i vilken mån innehållet uppfattas olika av lärare som 

undervisar i olika ämnen eller på olika stadier”.  Först tar vi upp hur handledare och lärare bedömde 

de olika delarna i modulen för att sedan se på hur de, och i vissa fall även rektorerna, bedömde 

innehållet mer generellt. Därefter undersöker vi vilka delar av materialet som lärarna planerar att 



 

57 

 

använda även efter att deras deltagande i Läslyftet avslutats. Slutligen tar vi upp bedömningen av 

Läs- och skrivportalens utformning. Titel och författare till de olika delarna i modulen Samtal om 

text finns beskrivna i avsnitt 2.2.6 ovan.  

 

3.4.1 Modulens relevans 

Handledarenkäten innehöll en fråga där handledarna fick markera för varje del i modulen om de 

ansåg delen ”relevant” eller ”inte relevant” för elevers läs-, skriv- och språkutveckling. Samtliga 

handledare svarade att delarna 1, 2 och 6 var ”relevanta” och över nio av tio markerade också att 

del 3, 4 och 5 var det. Handledarna var med andra ord väldigt samstämmiga och positiva till de 

olika delarnas relevans för elevernas läs-, skriv- och språkutveckling. I lärarenkäten var frågan om 

moduldelarnas relevans uppdelad på två frågor där en fråga gällde relevansen för elevernas läs-, 

skriv- och språkutveckling ”i ditt/dina ämnen” och den andra frågan behandlade relevansen för 

”ditt/dina årskurser”. Till frågorna om modulens relevans fanns fyra svarsalternativ: ”Relevant för 

alla mina ämnen (årskurser)”, ”relevant för något men inte alla mina ämnen (årskurser)”, ”inte 

relevant för mina ämnen (årskurser)” samt ”ej tagit del av texten eller filmerna”.35 Endast ett fåtal 

av lärarna svarade att de inte hade tagit del av texten eller filmerna. Detta alternativ användes av 

skilda lärare vid de olika delarna, dvs dessa lärarna hade av olika anledningar inte tagit del av materi-

alet vid något enstaka tillfälle.  

 

3.4.2 Modulens relevans för olika ämnen 

De allra flesta lärare svarade att modulens innehåll var relevant för ett eller alla deras ämnen. Bero-

ende på vilken del i modulen det handlar om svarade mellan hälften och två tredjedelar av lärarna 

att innehållet varit relevant för ”alla mina ämnen” vilket måste betraktas som höga siffror. Ytterli-

gare mellan en fjärdedel och en dryg tredjedel svarade att innehållet varit relevant ”för något” av 

deras ämnen. Mellan 3-10 procent på respektive del använde svarsalternativet ”inte relevant för 

mina ämnen”.  

När det gäller lärare som undervisar i olika årskurser finner vi ett generellt återkommande 

mönster. Vi använder del fem för att illustrera mönstret.  

 

Figur 15. Lärares uppfattningar om relevansen av del 5 för elevers läs-, skriv- och språkutveckling för de 

ämnen de undervisar i. Jämförelse mellan årskurser.  

 
*Antal svarande: Lärare  F-3 = 69, Lärare 4-6 = 58, Lärare 7-9 = 70.  

 

                                                           
35 Cirka två procent hade avstått från att svara på dessa frågor. 
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Vi ser här att en högre andel av lärarna i årskurserna F-3 bedömde att modulen var ”relevant för 

alla mina ämnen” än vad lärarna i de äldre årskurserna gjorde. Vi ser också att nästan var tionde 

lärare i årkurs 7-9 svarade att del fem ”inte är relevant för mina ämnen”. Detta mönster gäller 

samtliga delar men skillnaderna är något mindre i vissa fall.  

Del tre är den del som lägst andel lärare totalt sett uppgav som ”relevant för alla mina ämnen”, 

men det kan vara intressant att denna del inte lika tydligt bedömdes vara mindre relevant än övriga 

delar bland lärarna i de högsta årskurserna. Det är kanske inte så konstigt eftersom eleverna där 

kan förväntas vara mer bekväma med att skriva än vad eleverna i de lägsta årskurserna är.  

Vi har även funnit vissa skillnader mellan lärare i olika ämnen när det gäller bedömningen av 

de olika delarnas relevans för ”mina ämnen”. Även här är mönstret likartat för de olika delarna 

även om den exakta andelen kan variera något. Vi exemplifierar med samma del som ovan.  

 

Figur 16. Lärares uppfattningar om relevansen av del 5 för elevers läs-, skriv- och språkutveckling för de 

ämnen de undervisar i. Jämförelse mellan lärare i olika ämnen. 

 
Antal svarande lärare: Sv = 130. Sva = 16. Eng/mod.språk. = 76. Ma = 98. SO = 120. NO = 87, Est/prak = 56. Idrott 

= 23.   

 

Diagrammet visar att en majoritet av lärarna i alla ämnen svarade att del 5 var relevant för ”alla 

mina ämnen”. Samtidigt kan vi se att det är skillnader mellan exempelvis lärarna i svenska och 

lärarna i svenska som andraspråk när de bedömde delens relevans för ämnena. Medan drygt två 

tredjedelar av lärarna i svenska menade att modulen var ”relevant för alla deras ämnen” svarade 

bara drygt hälften av lärarna i svenska som andraspråk att så var fallet. Störst andel ”inte relevant 

för mina ämnen” hittar vi hos lärarna i de estetiska ämnena där drygt en av tio använde det svars-

alternativet. Även detta mönster går igen i övriga delar men i flera delar, speciellt i del 3, är skillna-

derna mellan de som markerade att delen var relevant för ”alla mina ämnen” och de som svarade 

att den var relevant för ”ett eller några, men inte alla, mina ämnen” betydligt mindre.  

I ett öppet kommentarsfält kunde lärarna skriva in vilka ämnen de inte ansåg att innehållet i 

modulen varit relevant för, samt varför. Drygt var femte lärare (77 stycken) använde sig av denna 

möjlighet. En lång rad ämnen nämndes här: engelska, moderna språk, matte, NO, SO, idrott, slöjd, 

musik, bild och hemkunskap. De svårigheter som nämndes var av mycket olika slag. En typ av 

kommentarer handlade om att ”eleverna inte har tillräckliga kunskaper i ämnet” (främst i engelska 

och moderna språk) eller att de är för unga, ”de har inte tillräckligt med ordförråd”, ”de läser inte 
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själva mycket” eller ”alla elever är inte skrivkunniga”. Någon berättade att hen hade löst problemet 

på följande sätt: ”Eleverna i F-klass kan inte skriva. Därför svårt att skriva läslogg. Vi har använt 

oss av bilder i stället”. En annan typ av kommentar handlar om att ämnet oftast har ”korta texter” 

eller ”fel sorts texter”.  

 
I matte är det ju korta texter till problemuppgifterna. Då är det fjantigt att analysera dom.  

 

Vi använder endast skönlitteratur i årskurs 3 och det mesta i Läslyftet handlar om skönlitteratur. De 

faktatexter vi använder är nästan uteslutande faktatexter och instruktioner skrivna av mig själv och jag 

tycker inte att Läslyftet i något avseende vänt sig till mig i mitt ämne. (Oklart vilket ämne detta handlar 

om.) 

 

Flera kommentarer handlade om de praktiska ämnena eller idrott, t.ex. svårigheten att hitta texter, 

att få tid till att arbeta med texter eller att få in textbearbetning i planeringen.  

 
En del av innehållet har inte varit relevant i min idrottsundervisning då det har varit svårt att hitta texter 

som passat in i det område vi jobbat med.  

 

Det är relevant för ämnena men inte alltid just den veckan som man hade på sig att utföra uppgiften. 

Det var helt styrt och passade inte in i min planering. Jag har ju faktiskt ett centralt innehåll och förmågor 

som jag behöver arbeta med i mina ämnen. 

 

En lärare lyfte fram att målgruppen i relation till ämnet kan vara ett problem:  
 

Alltså svårt att samtala tillsammans då gruppen är en aning rörig/rörlig. Kanske kunde jag gjort på något 

annat vis men valde bort mycket av Läslyftet där trots att det var just i den gruppen som störst behov 

fanns. Provar nog framöver det som jag tror kan fungera och som är provat i andra grupper och fungerar 

bra. 

 

3.4.3 Modulens relevans för olika årskurser 

Relevansen av modulen Samtal om text för ”elevernas läs-, skriv- och språkutveckling i ditt/dina 

årskurser” ansågs ännu högre än för ämnena. Ungefär tre fjärdedelar av lärarna svarade att inne-

hållet varit relevant ”för alla mina årskurser” och ytterligare drygt en av tio svarade att innehållet 

var ”relevant för något men inte alla mina årskurser”. Endast ett par procent använde svarsalterna-

tivet ”inte relevant för mina årskurser”. På denna fråga är skillnaderna i svaren mellan lärare som 

arbetade med olika årskurser inte så stor. Vi tar ändå ett exempel för att visa att mönstret här är 

något annorlunda mot när det gällde relevansen för olika ämnen.  
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Figur 17. Lärares uppfattningar om relevansen av del 7 för elevers läs-, skriv- och språkutveckling i deras 

årskurser. Jämförelse mellan årskurser. 

 
* Antal svarande: Lärare F-3 = 66. Lärare 4-6 = 57. Lärare 7-9 = 65. 

 

Lärarna i årskurserna 4-6 använde något oftare än övriga lärare svarsalternativet ”relevant för alla 

mina årskurser”. Att just dessa lärare ansåg moduldelarna som relevanta för alla deras årskurser har 

möjligen att göra med att eleverna i dessa årskurser behärskar språket ganska väl samtidigt som 

lärarna alltid har något ämne där de kan använda sig av modulens material, dvs ingen använde 

svarsalternativet ”inte relevant för mina årskurser”.  

Även här fanns ett öppet kommentarfält som 32 lärare valde att använda. Kommentarerna var 

mer samstämda kring relevansen för årskurserna än för ämnena. Ett stort antal kommentarer hand-

lade om att barnen i lärarnas grupper varit för unga (eller ”för små”) för vissa av aktiviteterna, t.ex. 

för att skriva texter.  
 

Vissa delar utgår från skriftligt egenproducerat material vilket är svårt i de lägsta åldrarna. Samt är det 

svårt att lämna över samtalen och diskussionerna till de yngsta eleverna för att de ska diskutera med 

varandra. De är vana vid att prata med den vuxne och inte till de andra eleverna. 

 

Men även årskurser på mellan- och högstadiet samt särskolan nämndes som mindre lämpliga att 

använda materialet på. Det handlade då oftast om att ”undervisningstiden inte har räckt till”. En 

lärare kopplade också till läroplanen och skrev att:  
 

Beroende på klasserna och hur mycket de kan ta in när man läser i förhållande till den tiden samt det 

centrala innehåll jag måste förhålla mig till ser jag svårigheter att hinna med allt som ska göras under det 

tempo som läslyftet har hållits. 

 

Modultexternas relevans framkommer också i en fråga där lärarna fick markera om de ”stött på 

problem med att genomföra vissa undervisningsaktiviteter”. Ungefär sex av tio lärare markerade 

att det kan vara svårt att använda sig av vissa aktiviteter från modulen ”i helklass” och ungefär fyra 

av tio uppgav att det hade varit svårt att använda undervisningsaktiviteterna för ”vissa elevgrupper” 

och ”om du är ensam lärare”. Något fler än en fjärdedel markerade också att det varit problem att 

”hitta lämpliga texter” medan knappt en femtedel uppgav att det varit problem ”om du har korta 

lektionspass” eller om du ”inte träffar samma elevgrupper flera gånger i veckan”. Knappt en fem-

tedel svarade att de inte hade stött på några problem med att använda metoderna i modulen Samtal 

om text.  
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3.4.4 Texternas längd 

Delarna i modulen har haft olika inriktning men som helhet riktade den sig till lärare i alla ämnen 

och alla årskurser i grundskolan. Texterna skulle vara forskningsbaserade men tillgängliga och inte 

för långa. Från observationsanteckningar och samtal med handledarna framkom att de till en början 

hade fått information om att texterna skulle omfatta runt 10 sidor, vilket var vad handledarna för-

medlade till sina deltagande lärare. Men det visade sig att många var betydlig längre än så.  

På enkätfrågan ”Har texterna varit lagom långa?” svarade lärarna lite olika för olika texter men 

mellan hälften och två tredjedelar av lärarna sa att de varit ”lagom långa”. Den text som allra flest 

ansåg vara lagom lång var texten till del sju, Textsamtalet lyfter elevens texter. Övriga, bortsett från 

ett fåtal lärare, uppgav att texterna var ”för långa”.  

En liten skillnad finns mellan lärare i olika årskurser så till vida att 10-15 procentenheter färre 

av lärarna i årskurserna 7-9 markerade att texterna var ”för långa”. När det gällde texten till del ett 

utmärkte sig lärarna i årskurserna 4-6 genom att en nästan dubbelt så hög andel använde svarsal-

ternativet ”för långa”.  

 

3.4.5 Modulinnehållet generellt 

Frågan om hur handledare och lärare, och på vissa frågor även rektorer, uppfattade ”innehållet i 

modulen Samtal om text generellt sett” var uppdelad på ett antal underfrågor. Svarsalternativet 

”inte alls” användes mycket sällan eller inte alls av både handledare och rektorer. Även bland lärarna 

förekom svarsalternativet ”inte alls” mycket sparsamt. Nedan tittar vi först på en översiktsbild över 

hur olika målgrupper svarade, sedan tar vi upp ett par exempel från lärarnas svar och diskuterar 

också eventuella avvikelser från de mönster som framträder i exemplen. Först översikten.  
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Figur 18. Andel rektorer, handledare och lärare som svarat ”i hög utsträckning” på frågan om innehållet i 

Samtal om text generellt sätt.  

 
*Antal svarande: Rektorer = 23, svarsfrekvens 82%. Handledare = 34-38, svarsfrekvens 81-90%. Lärare = 219-224, 

svarsfrekvens 59-61%. 

 
A. Inspirerande 
B. Utmanande 
C. Tankeväckande 
D. Vetenskapligt relevant 
E. Tydligt 
F. Upprepande 
G. Fördjupande 
H. Möter behov för läs-, skriv- och språkutveckling 
I. Stämmer med mina kunskaper och erfarenheter om vilka metoder och arbetssätt som fungerar på min 

skola/för mina elever 
J. Ändamålsenligt för olika ämnen 
K. Ändamålsenligt för olika årskurser 
L. Ändamålsenligt för flerspråkiga elever 
M. Ändamålsenligt för elever med läs- och skrivsvårigheter 
N. Fungerat bra för kollegialt lärande i heterogena lärargrupper 
O. Fungerat bra för lärare i homogena lärargrupper 

 

Diagrammet ovan visar att en större andel av handledarna än av rektorerna och lärarna bedömde 

att modulinnehållet ”i hög utsträckning” hade de egenskaper som de olika delfrågorna gällde. Rek-

torerna fick bara svara på fyra av delfrågorna, men även bland dem bedömde en större andel att 

innehållet haft de efterfrågade egenskaperna ”i hög utsträckning” än vad lärarna gjorde. På frågorna 

om modulen var ”utmanande”, ”vetenskapligt relevant” och ”mötte behov för läs-, skriv- och 

språkutveckling” bedömde rektorerna på de kommunala skolorna relevansen högre än vad rekto-

rerna på de fristående skolorna gjorde. Medan åtta av tio av de kommunala rektorerna svarade att 

modulen i hög utsträckning var inspirerande och utmanande så markerade knappt sex av tio av 

rektorerna på de fristående skolorna att så var fallet. Samma förhållande gällde mellan skolor med 

lägre respektive högre meritvärde. Rektorerna på skolor med lägre meritvärde var mer benägna att 

använda svarsalternativet ”i hög utsträckning” på frågorna om modulens relevans. 

Skillnaderna mellan svaren från handledarna och lärarna var betydande. Medan 60-90 procent 

av handledarna på de allra flesta delfrågor använde svarsalternativet ”i hög utsträckning”, använde 

bara mellan 40-60 procent av lärarna detta alternativ. Men vi skall komma ihåg att de som inte 
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använde det alternativet ändå huvudsakligen markerade ”i viss utsträckning”. Delfrågan om 

huruvida modulinnehållet ansågs ”upprepande” skiljer sig från övriga frågor eftersom den kan be-

traktas som ”negativt ställd” och andelen som använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” var 

också betydligt lägre på denna fråga. Dessutom använde drygt en av tio svarsalternativet ”inte alls”. 

Vi skall nu titta på hur lärare av olika slag har svarat genom att ta ett par exempel.  

På frågorna om ändamålsenligheten för ”flerspråkiga elever” liksom för ”elever med läs- och 

skrivsvårigheter” bedömde lärare på fristående skolor med högre meritvärde modulens ändamåls-

enlighet något lägre, vilket eventuellt skulle kunna handla om att dessa inte har så hög andel av 

dessa elever. Lärarna på fristående skolor bedömde även modulen något lägre för det kollegiala 

lärandet. Men vi pratar här om små genomsnittliga skillnader mellan 10-15 procentenheter. Skill-

naden mellan lärare som undervisade i olika årskurser var däremot betydligt större.  

 

Figur 19. Lärares svar om modulen uppfattas som inspirerande. Jämförelse mellan årskurser.  

 
*Antal svarande: Lärare F-3 = 70. Lärare 4-6 = 59. Lärare 7-9 = 72. 

 

Lärarna i åk F-3 var mest benägna att använda svarsalternativet ”i hög utsträckning” på om modu-

len var ”inspirerande”. Här skiljer det mer än 30 procentenheter till lärarna i åk 7-9 som är de som 

i lägst grad använde detta svarsalternativ. Men som också framgår tydligt så ansåg ytterst få att 

modulen ”inte alls var inspirerande”. Samma mönster gäller också för delfrågorna om modulen 

generellt sett kan sägas vara ”utmanande”, ”tankeväckande”, ”vetenskapligt relevant”, ”fördju-

pande” och ”välfungerande för kollegialt lärande i heterogena grupper”. Det finns också ett annat 

mönster när det gäller lärare i olika årskurser. Vi ser ett exempel på det här:  
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Figur 20. Lärares uppfattningar om modulen möter behov för läs-, skriv- och språkutveckling. Jämförelse 

mellan årskurser. 

 
* Antal svarande: Lärare F-3 = 70. Lärare 4-6 = 58. Lärare 7-9 = 71 

 

I diagrammet ovan ser vi att lärare som undervisade upp till och med årskurs 4-6 svarade relativt 

lika medan lärarna i de äldre årskurserna i högre grad använde svarsalternativet ”i viss utsträckning”. 

Förutom på den delfråga som visas i exemplet gällde det också delfrågorna om modulinnehållet 

generellt sätt ”stämmer med lärarnas kunskaper och erfarenheter om vilka metoder som fungerar”, 

om det är ”ändamålsenligt för olika ämnen”, ”årskurser” och ”flerspråkiga elever” samt om det är 

välfungerande för ”kollegialt lärande i homogena grupper”. Ifråga om ändamålsenlighet för ”elever 

med läs- och skrivsvårigheter” finns inga skillnader mellan lärare som undervisar i olika årskurser.  

Lärare i olika ämnen uppvisade bara mindre skillnader i huruvida de uppfattade modulinnehål-

let som ”inspirerande”, skillnader som sedan går igen i de flesta av delfrågorna om hur lärarna såg 

på modulen generellt.  

 

Figur 21. Lärares svar om modulen uppfattas som inspirerande. Jämförelse mellan lärare i olika ämnen. 

 
* Antal svarande lärare: Sv = 31. Sva = 16. Eng/mod.språk. = 76. Ma = 99. SO = 120. NO = 88. Est/prak = 5., Idrott 

= 24.   

 

Vi ser att idrottslärarna, lärarna i svenska som andraspråk och i lärarna i engelska/moderna språk 

är något mindre benägna att använda svarsalternativet ”i hög utsträckning”. Ett par av lärarna i 

svenska som andraspråk har också valt att inte svara på just denna fråga. Detta mönster stämmer 

för de flesta frågor utom för frågorna om ”vetenskaplig relevans”, om modulen ”stämmer med 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Åk F-3 Åk 4-6 ÅK 7-9

P
ro

ce
n

t

Modulen möter behov för läs-, skriv- och språkutveckling

I hög utsträckning

I viss utsträckning

Inte alls

Vet ej

Inget svar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sv Sva Eng/mod
språk

Ma SO NO Est/prakt
ämnen

Idrott

P
ro

ce
n

t

Modulen uppfattas som inspirerande

I hög utsträckning

I viss utsträckning

Inte alls

Vet ej

Inget svar



 

65 

 

tidigare kunskaper om vad som fungerar” och om den är ”ändamålsenlig för flerspråkiga elever” 

där vi inte ser några skillnader alls mellan lärare i olika ämnen.  

Det finns en svag tendens till att de lärare som uppgav att de redan före Läslyftet ”ofta brukar 

söka upp forskning om läs-, skriv- och språkutveckling” i högre grad använde svarsalternativet ”i 

hög utsträckning” vid sin bedömning av modulen. En högre andel av dessa lärare svarade också att 

”modulens innehåll stämmer väl med deras kunskaper och erfarenheter om vilka metoder och ar-

betssätt som fungerar på deras skola/för deras elever”. En högre andel av de lärare som uppgav att 

de ”ofta brukar reflektera över hur deras undervisning kan förbättra elevernas läs-, skriv- och språk-

förmåga” (ungefär åtta av tio) uppgav också att modulen ”i hög utsträckning” varit ”inspirerande” 

och ”ändamålsenlig för läs- och skrivsvårigheter”.  

 

3.4.6 Planerad användning av modulen Samtal om text i framtiden 

Läslyftets hållbarhet undersöktes genom att såväl handledare som lärare i utprövningsomgången 

fick svara på en fråga om de planerade att ”använda modulen Samtal om text som stöd i din under-

visning framöver”. Alla handledare som besvarade enkäten och åtta av tio lärare svarade att de 

”planerar att använda modulen Samtal om text framöver”. Vad de skulle använda modulen till 

skilde sig dock åt i vissa avseenden mellan dessa båda grupper.  

 

Figur 22. Handledare och lärares svar om hur de planerar att använda modulen samtal om text framöver. 

 
*Antal svarande: Handledare = 38, svarsfrekvens 90%. Lärare = 179, svarsfrekvens på frågan 55%.36 

 

A. Pröva fler undervisningsaktiviteter 
B. Gå tillbaka till de filmer jag sett 
C. Se undervisningsfilmer jag ännu inte tittat på 
D. Gå tillbaka till modultexterna för fördjupning 
E. Gå tillbaka till modultexterna för inspiration 
F. För att ta del av extra- och/eller fördjupningsmaterial 
G. För kollegialt lärande med andra lärare 

 

I diagrammet ovan ser vi att en mycket hög andel, mer än nio av tio av de lärare och handledare 

som uppgav att de planerade att använda modulen framöver, svarade att de planerade att pröva fler 

undervisningsaktiviteter. Detta måste anses som ett väldigt gott betyg åt modulen i det avseendet. 

Filmerna planerade inte lika många att återvända till men det var trots allt drygt en tredjedel som 

                                                           
36 Denna fråga skulle endast besvaras av de lärare som på den föregående frågan svarat att de planerade att använda 
modulen Samtal om text som stöd i deras undervisning framöver. Detta förklarar att svarsfrekvensen är lägre på denna 
fråga. Samtliga handledare svarade på frågan.  
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sa sig vara intresserade av att göra det. Se nya filmer verkar varken handledare eller lärare ha planerat 

i någon högre utsträckning, bara en av tio markerade att de planerade att göra det.  

Handledarna svarade att de planerade att ”gå tillbaka till modultexterna för fördjupning” i be-

tydligt högre utsträckning än vad lärarna gjorde, vilket kanske hänger ihop med att en del av dem 

kommer att fortsätta att vara handledare nästa termin. Men även en tredjedel av lärarna sa att de 

planerade att gå tillbaka till texterna för detta ändamål. Dessutom planerade en hög andel av såväl 

lärare som handledare att ”gå tillbaka till texterna för inspiration”. Extramaterialet planerade en 

dubbelt så stor andel av handledarna som lärarna att ta del av, vilket också kan förväntas hänga 

ihop med att de eventuellt kommer att fortsätta att handleda lärare i just den här modulen.  

Intressant nog planerade mer än hälften av de lärare som svarade på frågan att ”gå tillbaka till 

modulen för kollegialt lärande med andra lärare”. Kanske har vissa handledningsgrupper pratat om 

att fortsätta och bjuda in fler kollegor att arbeta med just den här modulen vid sidan av, eller istället 

för, att fortsätta med andra moduler. Att mer än åtta av tio handledare svarade att de planerade att 

använda modulen för ”kollegialt lärande med andra lärare” var kanske mer förutsägbart.  

Svaren från lärare på olika typer av skolor skilde sig inte mycket åt. Det kan nämnas att medan 

åtta av tio lärare på de kommunala skolorna och på fristående skolor med lägre meritvärde plane-

rade att pröva fler undervisningsaktiviteter så gjorde bara sex av tio lärare på fristående skolor med 

högre meritvärde det. Överhuvudtaget markerade den gruppens lärare något mera sällan att de 

planerade att gå tillbaka till de olika aktiviteterna med undantag för de två aktiviteter som handlar 

om att ”gå tillbaka till materialet för fördjupning” och ”för att ta del av extramaterial”.  

Vissa skillnader finns mellan lärare som undervisade olika årskurser. Det var främst lärarna i de 

högre årskurserna som ville ”pröva fler undervisningsaktiviteter”.  Lärarna i F-3 ligger däremot 

högst när det gäller planerna på att ”se om vissa av filmerna”. Många ville, som vi nämnde ovan, 

”gå tillbaka till texterna för inspiration” men medan närmare tre fjärdedelar av lärarna i F-3 marke-

rade detta gjorde bara hälften av lärarna i åk 7-9 så. Likartade skillnader finns på frågan om man 

ville använda modulen framöver ”för kollegialt lärande med andra lärare”. På denna fråga marke-

rade drygt sex av tio F-3 lärare att man planerade det, medan knappt fyra av tio lärare i åk 7-9 hade 

sådana planer. Lärare i olika ämnen svarade däremot relativt likartat.  

En lägre andel lärare utav de som före Läslyftets utprövningsomgång deltagit i fortbildning i 

läs-, skriv- och språkutveckling än genomsnittet svarade att de planerade att ”pröva fler undervis-

ningsaktiviteter” samt gå tillbaka till modultexterna ”för fördjupning” och ”för inspiration”. Skill-

naden var dock något mindre än 20 procentenheter.  

En högre andel av de lärare som svarade att de själva fick välja om de ville delta i Läslyftets 

utprövningsomgång svarade också att de ville ”fortsätta arbeta med andra moduler i Läslyftet nästa 

år” och att de ”planerade att använda sig av innehållet i modulen som stöd i sin undervisning 

framöver”. De som uppgav att utprövningsomgången av Läslyftet hållit ett lagom tempo var i 

högre grad benägna att svara att de ville ”arbeta med andra moduler i framtiden”.   

 

3.4.7 Läs- och skrivportalens utformning 

Enkäterna till handledarna och lärarna innehöll en fråga där de fick svara på om de ansåg att Läs- 

och skrivportalen varit ”lättöversiktlig och användarvänlig” samt ”informativ”, liksom om de ansåg 

att den ”väcker intresse för läs-, skriv- och språkutveckling. Som en översikt kan vi visa andelen 

handledare respektive lärare som svarade att portalen var så ”i hög utsträckning”.  
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Figur 23. Andel handledare och lärare som svarat ”i hög utsträckning” på frågan om Läs- och skrivportalen. 

 
*Antal svarande: Handledare = 38, svarsfrekvens 90%. Lärare = 222-224, svarsfrekvens 60-61%. 

 

Liksom på de flesta andra frågor använde en högre andel av handledarna än lärarna svarsalternativet 

”i hög utsträckning” på frågorna om Läs- och skrivportalen allmänt. Vi kan också se att en lägre 

andel av såväl handledare som lärare bedömde portalen som intresseväckande för läs-, skriv- och 

språkutveckling. Ett par procent av lärarna svarade ”inte alls” på den sistnämnda frågan och några 

procent svarade ”vet ej”. Övriga ansåg portalen ”i viss utsträckning” intresseväckande. Vid en jäm-

förelse mellan handledare och lärare som undervisade i olika årskurser framkommer vissa skillna-

der.  

 

Figur 24. Andel handledare och lärare som svarat ”i hög utsträckning” på frågan om Läs- och skrivportalen 

är lättöversiktlig och användarvänlig. Jämförelse mellan årskurser.  

 
*Antal svarande: Handledare F-3 = 11. Handledare 4-6 = 17. Handledare 7-9 = 9. Lärare F-3=70. Lärare 4-6 = 59. 

Lärare 7-9 = 72. 

 

Handledarna i årskurserna F-3 använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” i lägre grad än vad 

handledarna i de högre årskurserna gjorde, medan tendensen för lärarna var tvärtom. När det gällde 

om portalen ansågs ”informativ” så fanns inte denna skillnad varken mellan handledare eller mellan 

lärare i olika årskurser. För handledarna kan vi inte kontrollera mot ämne men i lärargruppen kan 

vi det. Skillnaderna är ganska små men det kan vara intressant att notera att lärarna i svenska som 

andraspråk bedömde portalens användarvänlighet högre än lärarna i de flesta andra ämnesgrupper 

bortsett från idrottslärarna. Som vi såg tidigare bedömde lärarna i svenska som andraspråk modu-

linnehållet generellt sett lägre än övriga lärargrupper, men det hade alltså inte att göra med att de 

fann Läs- och skrivportalen svåranvänd.  
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Mönstret när det gäller om portalen är ”informativ” är likartat men en skillnad framkommer när 

man undersöker svaren från lärare som arbetade hos olika huvudmän. Lärarna på de kommunala 

skolorna var mer benägna att använda svarsalternativet ”i hög utsträckning” än vad lärarna på de 

fristående skolorna var.  

Slutligen ser vi på frågan om portalen ”väcker intresse för läs-, skriv- och språkutveckling”. 

Skillnaderna mellan lärare på olika skoltyper skiljde sig inte så mycket, men tendensen var att lärare 

på kommunala skolor bedömde portalen högre än lärare på friskolor och på denna fråga gällde det 

såväl lärare på skolor med högre som med lägre meritvärden.  

Om man undersöker hur handledare och lärare i olika årskurser svarade ser man att mönstret 

är annorlunda mot svaren om portalens användarvänlighet.  

 

Figur 25. Andel handledare och lärare som svarat ”i hög utsträckning” på frågan om Läs- och skrivportalen 

väcker intresse för läs-, skriv- och språkutveckling. Jämförelse mellan årskurser.  

 
* Antal svarande: Handledare F-3 = 11. Handledare 4-6 = 17. Handledare 7-9 = 9. Lärare F-3 =70. Lärare 4-6 = 59. 

Lärare 7-9 = 72. 

 

En högre andel av såväl handledare som lärare i årskurserna F-3 svarade att de fann Läs- och skriv-

portalen ”i hög utsträckning intresseväckande” än vad handledare och lärare i de äldre årskurserna 

gjorde.  

 

3.5 Det kollegiala lärandet i Läslyftets utprövningsomgång 

I det här avsnittet tar vi upp det kollegiala lärandet. Vi inleder med att beskriva lärare och rektorers 

svar om tidigare fortbildnings- och undervisningskultur. Därefter beskriver vi hur handledarna har 

förberett de kollegiala samtalen för att gå vidare till lärarnas egna förberedelser och deltagande. Vi 

fortsätter sedan med ”vad som kännetecknat samtalen” för att avsluta med lärarnas uppfattningar 

om handledarens bidrag till dessa.  

 

3.5.1 Skolornas och deltagares bakgrund gällande fortbildnings- och undervisnings-

kultur 

Under de senaste fem åren har de flesta skolor deltagit i någon form av fortbildningssatsningar och 

flera skolor har även deltagit i flera olika satsningar. I enkäten uppgav 14 av 23 rektorer att skolan 

de senaste fem åren deltagit i ”Matematiklyftet”, drygt hälften i ”fortbildning inriktad mot läs-, 

skriv- och språkutveckling”, 9 av 23 i ”skolutvecklingsprojekt med fortbildningsinslag” och 9 av 

23 i ”fortbildning med inslag av kollegialt lärande”. En mindre andel, drygt en av tio lärare har i 
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enkäten angett att de deltagit i Matematiklyftet medan en fjärdedel hade tidigare fortbildning gäl-

lande läs-, skriv- och språkutveckling och närmare en femtedel fortbildning gällande kollegialt lä-

rande. Men drygt hälften har angett att de inte har deltagit i fortbildning inom något av dessa om-

råden.  

När det gäller fortbildningar med ”inslag av kollegialt lärande” har rektorer nämnt Matematik-

lyftet, fortbildning inriktad mot bedömning eller ”mål och bedömning”, coaching, och IKT (in-

formations- och kommunikationsteknologi). En skrev att de arbetat med ”yttre intressenter för att 

få igång det kollegiala samarbetet”. Några av rektorerna angav att huvudmännen hade avstått från 

andra satsningar för att prioritera utprövningsomgången av Läslyftet. Vilken typ av aktiviteter som 

fått minskat utrymme förklarades i kommentarsfältet där en rektor skrivit att det handlade om att 

man fått ”minskat möjlighet för mattelyftet” och en annan att man avstått från PRIO. Däremot 

uppgav ingen huvudman att de hade ”avstått från andra satsningar för att prioritera Läslyftet” vilket 

skulle kunna bero på att huvudmännen svarat utifrån huvudmannens alla skolor medan rektorer 

svarat utifrån vad som prioriterats mindre på den enskilda skolan.  

Lärarna ansåg också att de delvis redan har en undervisningskultur med inslag av kollegialt 

lärande, om än ofta i informella former. För att få en bild av den undervisnings- och fortbildnings-

kultur som förekommer på skolorna har vi i enkäten till lärare frågat vad de brukar ägna sig åt. Åtta 

av tio lärare har angett att de ”ofta brukar reflektera över hur deras undervisning kan förbättra 

elevernas läs-, skriv- och språkförmåga”. Ungefär hälften har svarat att de ”ofta brukar planera 

undervisning tillsammans med sina kollegor” och något fler än hälften att de ”ofta brukar diskutera 

hur undervisning kan främja elevers läs-, skriv- och språkutveckling med sina kollegor”. Något de 

angett att de gör mer ”sällan” är att ”söka upp forskning om läs-, skriv och språkutveckling” (nästan 

hälften), ”söka upp undervisningsmetoder för läs-, skriv och språkutveckling” (nästan fyra av tio) 

och ”söka upp forskning och undervisningsmetoder inom andra ämnesområden” (ungefär hälften). 

Från intervjuer med lärare framkommer att flera brukar planera undervisning tillsammans och då 

främst med någon nära kollega i mer informella former. Flera berättar också att de visserligen har 

kollegiala möten men att de ofta då snarare behandlar mer praktiska frågor än pedagogiska. Andra 

berättar att de har försökt med att få igång kollegialt lärande men att det är svårt att få rutin på det 

och att det ibland går får lång tid emellan träffar så att uppstarten blir för stor varje gång. Ingen av 

de lärare vi har intervjuat har tidigare haft en så strukturerad form av kollegialt lärande som Läslyftet 

inneburit för dem under utprövningsomgången.  

 

3.5.2 Vad har handledarna gjort i sitt uppdrag som handledare? 

Utifrån uppfattningar om vad handledarna ansett att deras roll som handledare är (se avsnitt 3.3.4) 

har de också förberett sig och deltagit på lite olika sätt i utprövningsomgångens genomförande av 

Läslyftet. I enkäten har handledarna fått svara på hur de har förberett sig inför moment B.  
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Figur 26. Handledarnas svar på hur de har förberett sig inför moment B. 

 
*Antal svarande: Handledare = 37-38, svarsfrekvens 88-90%. 

 

Nästan alla handledare har svarat att de förberett sig genom att ”till varje gång ha läst den aktuella 

texten”, ”sett samtalsfilmen med textförfattaren” och ”sett undervisningsfilmerna”. Nästan tre fjär-

dedelar har också markerat att de ”till varje gång förberett egna frågor utifrån materialet” och nästan 

två tredjedelar har uppgett att de ”till varje gång har fört egen läslogg”. Det handledarna har gjort 

i mindre utsträckning är att förbereda sig genom att de ”tagit del av extra och/eller fördjupnings-

material”, ”förberett en undervisningsaktivitet för lärarna att pröva” och ”gjort sammanställningar 

av materialet”. Det finns ett generellt mönster av att handledare med 20 procent i högre utsträck-

ning svarat ”till varje gång” på dessa frågor om hur de har förberett sig inför moment B men 

skillnaderna är väldigt små. Att det finns en viss skillnad är ändå förståeligt eftersom de har haft 

olika tidsmässiga förutsättningar för att bedriva uppdraget. Exempelvis har handledare med 20 

procent frigjord tid för uppdraget i högre grad markerat ”till varje gång” på om de ”tagit del av 

extra och/eller fördjupningsmaterial” än handledare med 10 procent. Handledare från fristående 

skolor har i högre grad svarat nej på samma fråga vilket också kan kopplas till att handledare på 

fristående skolor varit mindre nöjda med den tid de fått för sitt uppdrag. En något större andel av 

handledare på skolor med högre meritvärde har angett nej på frågan om de ”förberett en undervis-

ningsaktivitet för lärarna”.  

Vad handledarna ansett att deras roll i Läslyftet är har betydelse för vad de också har gjort i sitt 

uppdrag som handledare i utprövningsomgången. Att de i mindre utsträckning har förberett en 

undervisningsaktivitet stämmer med att det även är lägre svarsfrekvenser på om de anser att detta 

är deras roll och uppdrag (se avsnitt 3.3.4). I en diskussion mellan handledare om det kollegiala 

lärandet och handledarnas roll menade en att de vid något tillfälle hade mer ”undervisat” men att 

det inte blev riktigt bra.  

Även om nästan samtliga har angett att de har läst texterna till varje gång har handledarna vid 

utbildningen diskuterat om det är möjligt att handleda utan att ha läst texten och har funderat kring 

om de måste ”äga stoffet”. Dessa funderingar sker också i relation till att inte inta lärar- eller ex-

pertrollen genom att tillhandahålla något facit med deras egna tolkningar av texten. En del handle-

dare gav uttryck för att handledningen blir bättre ju säkrare de är på texten och att det skulle vara 

svårare att inta handledarrollen om du inte ägde stoffet. En annan handledare sa att hon är ”extremt 
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förberedd” men att hon i princip aldrig har följt det hon skrivit ner. Dessa blir dock de bästa till-

fällena. ”Jag kan det i huvudet, jag har frågorna i mig när jag är förberedd, jag har en backup. Men 

om jag inte har gjort det blir det sämre”. Men en handledare sa: 

 
Det ger ju en trygghet i att vara påläst och det kan bli bättre i rundan men det kan ju faktiskt vara så att 

i vissa fall när jag inte har varit lika påläst så har vi utforskat något jätteviktigt som jag kanske inte tänkte 

på inledningsvis men som har blivit jättebra. Vi har hamnat i en jättebra diskussion som kanske inte 

precis har med Läslyftsstoffet att göra men ändå. 

 

En av utbildarna undrade vid ett utbildningstillfälle hur handledarna hade låtit lärarna diskutera 

texterna. Hon frågade vad de själva hade haft för lässtrategier och samtal om text i lärargruppen 

och menade på att det finns en mängd olika möjligheter att välja mellan. Kanske kan de som hand-

ledare även behöva metoderna i modulen Samtal om text som ett stöd för deras handledning i 

moment B som gör att de kan komma med idéer, råd och visa på alternativ men inte sitta på svaren.  

Det har också funnits en diskussion om huruvida handledarna själva ska pröva undervisnings-

aktiviteter med eleverna. Vi har därför i enkäten frågat om de själva har prövat med eleverna. End-

ast två handledare har svarat att de inte har gjort det. Hälften har angett att de prövat en eller flera 

gånger medan nästan hälften angett att de prövat varje gång. Det är en lägre andel handledare på 

fristående skolor som angett att de prövat varje gång. Vid första tillfället för handledarutbildningen 

var handledare tveksamma till hur de skulle göra. Många var dock så intresserade och tyckte att det 

var spännande varvid de inte ville vara utan denna erfarenhet av att också pröva själva. I diskuss-

ioner mellan handledarna tycker många att det är bra att pröva själv eftersom det ger en större 

förståelse för vad de deltagande lärarna har genomfört men också att det gör att de själva blir mer 

intresserade och engagerade i samtalen. De upplever också som att det då blir lättare att ställa bra 

frågor vid handledningen. Andra resonerade på andra sätt. Genom att inte själv pröva en undervis-

ningsaktivitet blev relationen till de deltagande lärarna en annan. Handledaren blir då inte experten 

som sitter på alla svaren och som de övriga ska efterlikna. Resonemanget om att inte bli tilldelad 

en expertroll i lärargruppen har också legat till grund för varför många av handledarna har valt att 

inte dela med sig av sina egna erfarenheter av utprövningen med eleverna vid den gemensamma 

uppföljningen i moment D. Att inte sitta på svaren och inte vara experten diskuteras också i relation 

till att handleda nära kollegor eller kollegor de inte känner så väl. En del upplever att de har lättare 

för att inta handledarrollen med lärare de inte känner så väl. När de kommer utifrån är deras roll 

inte lika förutbestämd. Men de flesta verkar tycka att det är bra att det är just närmare kollegor 

eftersom det då blir kollegialt på skolan.  

I stödmaterialet till moment B och moment D finns ett antal frågor att diskutera text, filmer 

och genomförande utifrån. En medarbetare från Skolverket menade att dessa är förslag och att 

även andra frågor är tänkbara utifrån vad handledarna själva ser som viktigt att diskutera. I inter-

vjuer och samtal med handledarna menade de att dessa frågor har varit väldigt värdefulla för dem. 

Det kan vi också se i handledarnas svar på frågan om hur de har förberett sig inför moment D. 
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Figur 27. Handledares svar på hur de har förberett sig inför moment D. 

 
*Antal svarande: Handledare = 38, svarsfrekvens 90%. 

 

Två tredjedelar av handledarna har förberett sig till moment D genom att ”till varje gång läsa och 

planera att använda uppföljningsfrågorna som föreslås till moment D”. Många har också angett att 

de har ”förberett egna frågor”, cirka två femtedelar ”till varje gång” och nästan hälften ”till en eller 

flera gånger”. Hälften har angett att de ”fört läslogg till varje gång”. Däremot är det inte lika före-

kommande att handledarna har markerat att de ”valt ut lärare som får berätta om sitt genomfö-

rande” eller att de ”förberett en särskild samtalsordning”. Där har ca två femtedelar respektive ca 

en tredjedel svarat nej.  

 

3.5.3 Lärarnas deltagande 

De deltagande lärarna som har svarat på enkäten har varit aktiva och har till stor del genomfört de 

uppgifter det är tänkt att de ska genomföra i Läslyftets utprövningsomgång. Något fler än hälften 

har uppgett att de deltagit ”nästan alla gånger”, drygt fyra av tio har angett att de deltagit ”varje 

gång” och endast ett fåtal av lärarna har uppgett att de bara deltagit på handledningsträffarna ”ett 

fåtal gånger”. En lärare förklarade det så här: 
 

Jag hoppade av efter att ha sett ett antal undervisningsfilmer, läst och deltagit i möten, jag har 90p i 

svenska, 60p i SVA och har undervisat i 25 år. Ej meningsfullt sätt att använda tiden för mig. Inget nytt.  

 

En övervägande andel av lärarna, nästan nio av tio har i enkäten uppgett att de ”till varje gång har 

läst modulens texter” på frågan om ”hur de har förberett sig inför moment B. De flesta har också 

angett att de ”till varje gång har sett samtalsfilmerna med textförfattarna” och ”till varje gång sett 

undervisningsfilmerna för de årskurser som de undervisar i”. En betydligt mindre andel uppger att 

de har ”sett undervisningsfilmerna för årskurser som de inte undervisar i”. Drygt hälften har inte 

heller ”tagit del av extra och/eller fördjupningsmaterial”. Drygt hälften har uppgett att de ”till varje 

gång fört egen läslogg” medan ca en tredjedel har använt svarsalternativet ”till en eller flera gånger”. 

Ungefär hälften har svarat att de ”till en eller flera gånger” har ”letat upp och tagit med sig förslag 

på texter för planering av undervisningsaktiviteter” medan drygt en femtedel har svarat ”till varje 

gång”.  
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Figur 28. Lärares svar på hur de har förberett sig inför moment B. 

 
*Antal svarande: Lärare = 211-223, svarsfrekvens 57-60%. 

 

Även om det inte finns några stora skillnader mellan svaren hos lärare på skolor med lägre eller 

högre meritvärden finns det en tendens till att de på skolor med högre meritvärden i något högre 

utsträckning markerat svarsalternativen ”till en eller flera gånger” eller ”nej” snarare än ”till varje 

gång”. F-3 lärare tycks ha varit mest aktiva i sin förberedelse och svarat ”ja till varje gång” i högst 

utsträckning på samtliga av dessa frågor. 7-9 lärarna har varit minst aktiva och i högst utsträckning 

angett ”nej” eller ”till en eller flera gånger”.  

Hälften av lärarna som svarat på enkäten uppger också att de ”varje gång har prövat någon 

undervisningsaktivitet med eleverna i klassrummet”, 45 procent har angett att de prövat ”en eller 

flera gånger” medan ett fåtal inte prövat alls.  Vid en jämförelse mellan årskurser visar det sig att 

även här har lärare i årskurserna F-3 haft större möjligheter att pröva än 4-6 och 7-9.  

 

3.5.4 Vad kännetecknade de kollegiala samtalen i moment B? 

Lärarna har fått svara på ett antal frågor i enkäten som berör vad de har gjort under sina handled-

ningsträffar som syftar till kollegialt lärande. Nästan alla har angett att de under moment B ”varje 

gång har diskuterat text och filmer”. Däremot är det mindre vanligt att de ”varje gång” har ”sett 

undervisningsfilmer”, ”tagit del av extra- och/eller fördjupningsmaterial”, ”själva i lärargruppen 

prövat någon undervisningsaktivitet som presenteras i texten och/eller filmer”, samt ”skrivit läslog-

gar”.  
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Figur 29. Lärares svar på vad de har gjort under moment B. 

 
*Antal svarande: Lärare = 212-224, svarsfrekvens 57-61%. 

 

Lärare på skolor med högre meritvärde har i högre utsträckning svarat nej på frågan om de ”prövat 

någon undervisningsaktivitet tillsammans i lärargruppen” eller ”fört läsloggar” under moment B. 

7-9 lärare har också i högre utsträckning svarat nej på frågan om de ”prövat någon undervisnings-

aktivitet tillsammans i lärargruppen”.  

Från observationerna på fallskolorna framträdde något olika karaktärer på de kollegiala samta-

len.37 Vid två skolor kan handledarens roll beskrivas som samtalsledaren. Handledaren inledde sam-

talet, frågade om de hade läst texterna och sett filmer och om de hade med sig texter till planeringen. 

Via en runda där handledaren fördelade ordet fick alla delge varandra vad texten hade väckt för 

tankar, vad de fann intressant och vad de funderat på. Samtalen var något olika på de två skolorna. 

På skola A med F-3 lärare flöt samtalet på genom att lärarna reflekterade och lyfte frågor. Till viss 

del sköt både andra lärare och handledare in några kommentarer och erfarenheter i relation till 

dessa tankar. På skola C med Matte, NO- och SO-lärare i främst årskurserna 4-9 var samtalet mer 

trögstartat och handledaren tog en mer aktiv roll i att ställa frågor för att få igång reflektioner och 

diskussion kring texten. Enligt handledaren har mer stöttning i det kollegiala samtalet varit nöd-

vändigt i denna grupp. På den tredje skolan, skola D med 4-9 lärare i Svenska och SO hade hand-

ledaren ingen särskild roll. Samtalet kan främst liknas vid en allmän diskussion med tankar och 

reflektioner från text och filmer. Handledaren hade ingen särskild samtalsstrategi och sa sig vara 

mer som en av de andra lärarna.  

Men skola B, med lärare i årskurs 4-6 skiljer ut sig från de andra. Vid dessa samtal har handle-

daren förberett olika övningar eller textsamtal. Efter ett inledande samtal om hur det har gått med 

förberedelserna har handledaren förberett ett textsamtal kring frågor i marginalen som tas upp i del 

fem. Lärarna gavs först uppgiften att tyst läsa igenom stycket om frågor i marginalen. Därefter 

diskuterade de vad de tänkte om detta tillvägagångssätt. När samtalet ledde in på en lämplig fun-

dering från lärarna gick handledaren över till att introducera det webmaterial som hänvisas till i 

texten rörande frågor i marginalen. Tillsammans tittade de på en kort filmsekvens och handledaren 

                                                           
37 För en beskrivning av fallskolorna, som här benämns skola A-D, se bilaga 3 ”Metod och material”. 
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pausade när de uppmanades göra så i filmen. Handledaren uppmanade lärarna att två och två fun-

dera på vilka frågor de skulle kunna ställa till texten i filmen. Efter diskussion i par gick de sedan 

över till att diskutera i helgrupp genom att ordet fördelades till var och en av paren där de lyfte 

exempel på några frågor. När alla hade fått lyfta exempel tittade de på fortsättningen av filmen och 

handledaren pausade återigen när frågeexemplen i filmen liknade de som de själva hade tagit upp. 

En kort diskussion uppstod därefter om texters innehåll, sättet att ställa frågor och praktiskt tillvä-

gagångssätt för metoden.  

Handledaren tog sedan tillbaka ordet och kommenterade att de den här gången skulle planera 

för textsamtal före, under och efter texten. Lärarna fick en ny uppgift av handledaren där de i sina 

loggböcker skulle skriva ner: Vad de tyckte att de behövde utveckla och förändra när det gällde 

textsamtal före, under och efter? Vilka stöttor de kunde behöva? Egna tankar och åsikter. När de 

flesta hade slutat skriva delades gruppen i två delar där de fick delge varandra vad de skrivit och 

reflektera kring det. Handledaren deltog genom att ställa frågor, bekräfta, dra ihop trådar och sum-

mera. Handledaren avslutade sedan delen med diskussion av text och film med att fördela ordet i 

en kort runda där var och en fick lyfta tankar från texten innan de gick vidare till den gemensamma 

planeringen.  

Inledningsvis fanns en del funderingar från handledarnas sida om hur de skulle organisera den 

gemensamma planeringen av undervisningsaktiviteter eftersom många hade blandade grupper både 

över ämnen och årskurser. Eftersom Läslyftet riktar sig till en större målgrupp än Matematiklyftet 

blir den gemensamma planeringen något annat än i fortbildningsmodellen för Matematiklyftet. Där 

kunde lärarna utgå från de gemensamma kursplanerna vilket inte är möjligt på samma sätt för en 

del i Läslyftet. Vid handledarutbildningen lyfte en av textförfattarna också fram att planeringen av 

”lektion” styr tänkandet för mycket. Istället borde den gemensamma planeringen och genomfö-

randet utgå från att det är en viss undervisningssituation, metod eller snarare ett förhållningssätt 

som bör betonas. På den första träffen för handledarutbildningen presenterade Skolverket ett antal 

förslag på hur lärarna kunde göra vid planeringen av undervisningsaktivitet i moment B.  

 

- Lärarna planerar tillsammans en lektion/del av lektion och genomför var och en för sig, de 

enas alltså om en text (antas passa en mer homogen lärargrupp t.ex. klasslärare i vissa års-

kurser eller ämneslärare). 

- Lärarna planerar tillsammans en lektion/del av lektion. En av dem genomför och de övriga 

auskulterar. 

- Lärarna delar upp sig i mindre grupper och planerar en lektion gruppvis och genomför den 

var för sig (antas passa en lärargrupp med några ämnen representerade t.ex. tre SO-lärare 

och fyra NO-lärare). 

- Lärarna utgår från olika texter, stöttar varandra i lektionsplanering och genomför lektion-

erna var och en för sig (antas passa lärargrupper med lärare från olika årskurser och olika 

ämnen). 

 

Det visade sig att när det kommer till uppgiften att gemensamt planera för en undervisningsaktivitet 

med eleverna har många varierat sitt upplägg. Det vanligaste var att ”varje lärare har planerat för 

att pröva en egen vald text och metod varje gång” som angetts av ungefär en fjärdedel medan 

knappt sex av tio lärare angett att de haft detta upplägg ”en eller flera gånger”. Det var också vanligt 
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att de deltagande lärarna i handledningsgruppen hade delat upp sig i ”mindre grupper där de pla-

nerat för att pröva en undervisningsaktivitet utifrån samma text och metoder”. Men det var också 

vanligt att ”alla lärare hade planerat för att pröva samma undervisningsmetod men olika texter”. Det 

var däremot mindre vanligt att upplägget var att ”alla lärare planerat för att pröva samma text och 

samma undervisningsmetod” eller ”samma text men olika undervisningsmetoder”. Minst vanligt var 

att ”en eller ett fåtal lärare har prövat det som gruppen har planerat”. Två handledare framhöll vid 

handledarutbildningen att deras lärare tyckte att det hade gett mer när de använt samma text men 

anpassat övningen till deras egen grupp.  

 

Figur 30. Lärares svar på vilket upplägg de haft vid den gemensamma planeringen av undervisnings-aktivi-

teter.  

 
*Antal svarande: Lärare = 199-218, svarsfrekvens 54-59%. 

 

Eftersom de flesta har haft varierade upplägg för den gemensamma planeringen av undervisnings-

aktivitet med eleverna finner vi inga större skillnader i hur lärarna har svarat på frågan i förhållande 

till hur deras grupper har varit sammansatta.  

Från våra observationer och intervjuer på fallskolorna verkar det också ha varit ett vanligt för-

farande att de har varierat upplägg under planeringen. Ibland planerade de för något eget, ibland 

gemensamt i helgrupp med samma text eller metod och ibland delade de upp sig i mindre grupper 

utifrån ämnen eller årskurser. Det vanligaste på dessa skolor verkar dock ha varit egen planering 

eller i mindre grupper. Vid skola A hade handledaren till en början listat ett flertal olika metoder 

och frågade lärarna vad de skulle vilja pröva den här gången och om de vill utgå från en gemensam 

text eller välja olika. Lärarna kom med förslag och de diskuterade tillsammans medan handledaren 

inflikade med några frågor eller andra förslag då och då. Till slut enade sig gruppen om en viss 

metod. Tiden för gemensam planering under moment B ägnades åt att fundera kring vilken metod 

lärarna ville pröva kommande vecka. Vidare planering har sedan behövts utanför det kollegiala 

samtalet antingen enskilt eller tillsammans med någon kollega (jmf avsnitt 4.2.5). Vid samtal under 

handledarutbildningen berättade en annan handledare att de sex lärarna i gruppen var och en hade 
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haft med sig texter där de kort hade fått berätta hur de tänkt med sin undervisning och sedan hade 

alla i gruppen fått komma med frågor och råd innan de gick vidare till nästa. 

Handledarens roll under planeringen varierar. På två av fallskolorna gick handledaren emellan olika 

grupper eller lärare som planerade och ställde frågor om hur de tänker och varför de planerar att 

göra på ett visst sätt (se exempel i avsnitt 3.3.4). I dessa två fall planerade inte handledaren själv 

någon undervisningsaktivitet. Liknande förfarande berättade även två andra handledare om vid 

handledarutbildningen. De menade att de i alla fall vid vissa tillfällen fungerat som en ”idéspruta” 

på något sätt. De har gått runt och gett input och hjälpt till för att lärarna ska komma igång. ”De 

kan vara ganska snävt tänkande ibland att de måste göra exakt som i exemplen och det är ju inte 

tanken”.  

Men i vissa fall satt handledaren och planerade egen undervisning tillsammans med någon an-

nan lärare vilket var fallet vid skola D. Handledaren fungerade då som vilken annan lärare som 

helst i gruppen. Men från samtal och observationer har det också visat sig att det har förekommit 

att lärare planerat ensamma utan något direkt kollegialt stöd.  

 

3.5.5 Vad kännetecknade de kollegiala samtalen i moment D? 

De kollegiala samtalen under moment D verkar ha haft liknande karaktär på de flesta skolor. På 

olika sätt har var och en fått berätta om sitt genomförande och fått frågor och kommentarer från 

övriga i gruppen.  

För moment D har utbildare vid handledarutbildningen främst förespråkat en viss form av 

handledning för att nå djupare reflektioner och diskussioner, även om andra samtalsstrategier och 

handledningsstrategier tagits upp och praktiserats. Denna form av handledning i professionella 

grupper har presenteras som ”klassisk handledning” och är en modell som handledarna fått öva på 

tillsammans. I stor utsträckning går handledningen i modellen ut på att de deltagande personerna 

får ta upp ett dilemma, problem eller tema som de vill diskutera i gruppen. Gruppen väljer sedan 

ut någons dilemma, problem eller tema. Denna person blir sakägare och får börja med att mer 

utförligt beskriva sitt dilemma i ”jag-form”. Genom rundor får sedan deltagarna ställa frågor av 

klargörande karaktär till sakägaren som får ge ytterligare information. När gruppen har fått en så 

klar bild som möjligt av dilemmat görs nya rundor där deltagarna ställer frågor av mer fördjupande, 

utmanande och analyserande karaktär. Dessa frågor är till för att sakägaren själv ska reflektera över 

sin situation och sitt dilemma och om möjligt själv nå möjliga lösningar och vägar framåt. De frågor 

som ställs till sakägaren ska inte utgöra vad som kallas för förtäckta råd. Istället ska sakägaren själv 

få välja om denna vill ha råd av de övriga deltagarna i gruppen. Sakägaren får då säga hur den har 

upplevt handledningen. Modellen har använts mer eller mindre strikt och i olika varianter. En av 

utbildarna uttryckte ”om vi verkligen ska borra kan den mer strikta varianten vara bra för det skapar 

ett tydligt fokus. Nu ska vi fördjupa och verkligen borra”.  

Efter introduktionen av modellen för handledning vid handledarutbildningen framkom en del 

funderingar från handledarna. En handledare sa: ”Själv hade jag nog tänkt det mer som ett samtal, 

nu får jag backa bandet och gå tillbaka till ’handledare’”. Föreläsaren betonade att de handlar om 

att ”hålla isär de två bitarna, att i planeringsfasen gå in med idéer men att i handledningen inte vara 

lärare utan att vara handledare och inte undervisa”. En viss fortsatt förvirring rådde dock vilket 

synliggjordes i samtalen mellan handledarna efteråt.  
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Handledare: Vänta! Förstår jag det här rätt, ska vi i D se till att lärarna kommer till träffen med ett 

dilemma från det de prövat i klassen och sedan får de i en runda delge dessa? Vi väljer sedan ett dilemma 

och så diskuterar vi det.  

Övriga handledare i gruppen: Ja, så fattar vi det.  

 

Vi har därför ställt frågan till handledare om de har använt den här modellen för handledning under 

utprövningsomgångens genomförande. Drygt åtta av tio handledare har svarat att de har använt 

sig av modellen. Men några har inte gjort det. Två stycken markerade att de anser att den ”inte 

passar för gruppsammansättningen”, en markerade att ”gruppen är för stor” och en att ”tiden inte 

räcker till”. Sju handledare har lämnat kommentarer i enkäten som uppger att de använt modellen 

”ibland, men inte alltid”, ”använt olika modeller”, ”vid två tillfällen men det blev stelt och mötte 

motstånd bland lärarna”, ”ibland när jag uppfattat klimatet bland kollegorna att det behövts”, ”har 

använt modeller men behöver utveckla mitt handledarskap, men är på gång”, ”några gånger, men 

tiden räckte inte alltid till”, ”man har genomgått en process under tiden… och utvecklats, avslut-

ningen såg annorlunda ut än inledningen”. Vid frågan om handledarnas förberedelse inför moment 

D har ett antal handledare också kommenterat hur de brukar gå tillväga i moment D. Tre har här 

uppgett att alla lärare har fått berätta om sitt genomförande och handledaren har då fördelat ordet 

och sett till att alla har fått komma till tals. Exempelvis har det skett genom en runda där ordet 

tilldelas var och en. En handledare har uppgett att ”Alla/flera har berättat om sitt genomförande. 

Sedan har vi försökt fördjupa oss i någons”. 

Vi har också frågat lärarna ”vad träffen för gemensam uppföljning (moment D) har innehållit”. 

Nästan samtliga av lärarna har uppgett att ”var och en har redogjort för hur den genomförda 

undervisningsaktiviteten fungerade”. Drygt hälften har också uppgett att ”var och en har fått kom-

mentarer på sin genomförda undervisning av kollegorna” och drygt fyra av tio har sagt att ”var och 

en har fått kommentarer på sin genomförda undervisning av handledaren”. 

 

Figur 31. Lärarnas svar på vad träffen för gemensam uppföljning (moment B) innehållit. 

 
*Antal svarande: Lärare = 224, svarsfrekvens 61%. 

 

Ungefär en tredjedel har svarat att ”alla har presenterat ett dilemma/fråga från sin undervisning 

och sedan har gruppen valt en av dessa att diskutera” medan drygt en av tio har markerat att en 

eller ett par personer har valts ut att redogöra för hur deras undervisningsaktivitet fungerade. Det 
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som mest liknar den handledningsmodell som presenterats och diskuterats på handledningsutbild-

ningen har därmed ungefär en tredjedel av de svarande lärarna erfarit. Ett fåtal har markerat annat 

här och då uppgivit: ”Frågor har ställts från gruppen och handledarna om det som man har re-

dogjort för”, ”Vi har också diskuterat varandras uppföljningar”, ”Skrivit läsloggar och funderat på 

fortsättning” och ”Pga att vi var en liten grupp hade vi möjlighet att diskutera allas dilemman”.  

Vid observationer av det kollegiala lärandet på de fyra fallskolorna vi besökt har de inte fördju-

pat sig särskilt i någons genomförande. Vanligtvis har samtliga via rundor fått berätta. Det kan 

närmast liknas vid vad som vid handledarutbildningen kallats en samtalsstrategi som baseras på 

utbyte av erfarenheter där var och en berättar om en erfarenhet från sin praktik vilket följs av ett 

allmänt samtal där deltagarna ”tänker högt” tillsammans. I intervjuer med lärarna och handledare 

bekräftar dessa att det också är så de vanligtvis har gjort. I ett fall, på skola C, har handledaren 

också förberett ett antal frågor som gruppen efter rundan använde för att få till en djupare diskuss-

ion om deras undervisning. Enligt handledaren har det varit svårt att få till en bra diskussion och 

dialog och lärarna själva har inte ställt så mycket frågor eller reflekterat så mycket över varandras 

undervisning. Frågorna som handledaren har skrivit på lapparna som lärarna fick dra från bordet 

skapade ytterligare reflektioner och diskussioner. Lärarna i gruppen menade också att det främst 

hade varit handledaren som ”coachat”, gett återkoppling och ställt frågor. Lapparna med frågor 

upplevdes som bra av lärarna eftersom det ofta var andra frågor, lite mer reflekterande frågor ”som 

du ofta inte hade tänkt på”. I den andra gruppen på samma skola var de så pass många att alla inte 

hade hunnit berätta om sitt genomförande. Gruppen hade då bestämt att de som inte fått berätta 

om sitt genomförande skulle få inleda följande gång.  

En annan handledare berättade i en diskussion vid handledarutbildningen att i deras grupp har 

lärarna filmat sig själva. Inför varje gång har någon fått uppdraget att filma och plocka ut några 

minuter att dela med andra. Men många handledare funderar över hur de ska komma djupare i sina 

kollegiala samtal under moment D. Särskilt gäller det när lärare uttrycker att allt har gått bra, eller 

att de redan gör detta.  

Vid första träffen för handledarutbildningen när denna variant av handledning presenterades 

frågade en av handledarna hur lång tid föreläsaren brukar ha när denna har handledning. Föreläsa-

ren uppgav då ungefär en och en halv timme och att om de har ”40 minuter så blir det tajt”. Vid 

sista tillfället för handledarutbildningen var det en grupp med handledare som tyckte att det var lite 

för dåligt med tid för att hinna med handledningsmodellen. Flera handledare menade också att det 

är viktigt att alla får berätta om sitt genomförande och få frågor och kommentarer från övriga 

deltagare.  

Handledarna själva har vid handledarutbildningen och i samtal nämnt att de använt sig av lyss-

nandet, frågeställningarna, ”rundan”, citat, bilder och youtube-klipp, övningar och loggboken i sin 

handledning. Andra sa att de hade använt sig av rundan med dilemman, bikupa eller triosamtal 

medan en annan sa att ”gruppen har tyckt att det varit bäst när jag haft föreläsning”. En annan 

instämde delvis när hon sa att hon använt dilemman tre gånger och gjort olika saker. ”Ibland vill 

de bara ha vanligt samtal om hur det har gått men dilemman har gett mest på djupet”.  

 

3.5.6 Lärarnas uppfattningar om handledarnas bidrag till de kollegiala samtalen 

Handledarna har haft en viktig roll i genomförandet av Läslyftets utprövningsomgång och de allra 

flesta lärarna har svarat att handledarna har bidragit på flera sätt till de kollegiala samtalen. Över 

åtta av tio lärare har uppgett att handledarna ”i hög utsträckning” har bidragit till ”att skapa ett 
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samtalsklimat där lärarna känner sig trygga att samtala om deras undervisning” och att de har ”pla-

nerat och förberett handledningsträffarnas innehåll”. Ungefär sju av tio har markerat att handleda-

ren ”i hög utsträckning bidragit till att informera om vad kollegiala samtal innebär” och att hand-

ledaren ”i hög utsträckning haft en planerad strategi för att fördela ordet”. Endast ett fåtal har på 

dessa påståenden om handledarens bidrag markerat ”inte alls”.   

 

Figur 32. Lärares uppfattningar om vad handledaren har bidragit med till de kollegiala samtalen. 

 
*Antal svarande: Lärare = 222-224, svarsfrekvens 60-61%. 

 
A. Informerat om vad kollegiala samtal innebär  
B. Planerat och förberett handledningsträffarnas innehåll 
C. Skapat ett samtalsklimat där jag känner mig trygg att samtala om min undervisning 
D. Haft en planerad strategi för att fördela ordet 
E. Inspirerat mig 
F. Utmanat mina tankar om läs-, skriv- och språkutveckling 
G. Hjälpt mig att förstå innehållet i modulen 
H. Låtit oss lärare pröva olika undervisningsaktiviteter som har/kunde ha prövats med eleverna 
I. Kommit med råd under planeringen av undervisningsaktiviteterna med eleverna 
J. Gett oss konstruktiv återkoppling på de undervisningsaktiviteter som vi har prövat med eleverna 

 

Ungefär hälften har uppgett att handledaren ”i hög utsträckning” ”hjälpt lärarna att förstå innehållet 

i modulen”, ”inspirerat dem” och ”utmanat lärarnas tankar om läs-, skriv- och språkutveckling”. 

Två tredjedelar av lärarna har uppgett att handledaren ”i hög utsträckning” bidragit med att ”låta 

lärarna pröva olika undervisningsaktiviteter”. Drygt hälften av lärarna har svarat att handledaren ”i 

hög utsträckning” har bidragit till att ”ge konstruktiv återkoppling på de undervisningsaktiviteter 

som lärarna har prövat med eleverna”. Det handledarna minst har bidragit med är att ”komma med 

råd och ge konstruktiv återkoppling på planering av undervisningsaktiviteter”. Där har drygt fyra av 

tio svarat ”i hög utsträckning” och ungefär samma andel har svarat ”i viss utsträckning”. En del 

lärare har dock kommenterat handledarens roll. En kommentar som berörde vilken roll handleda-

ren ska ha var: 

 
Vår handledare har inte haft den rollen som beskrivs ovan. Hon har sjösatt och lagt upp schemat och 

ställt frågor, men i själva arbetet har vi skött oss själva.  

 

En annan lärare kommenterade de kollegiala samtalen med att lärare själva har bidragit olika 

mycket till kollegiet.  
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Jag känner att jag och mina kollegor som arbetar med de yngre åren har tillfört mera till de som jobbar 

med årskurserna 6-9. 

 

Vi finner att F-3 lärare även på frågan om handledarens bidrag till de kollegiala samtalen bedömde 

detta högre än främst 7-9 lärare medan 4-6 lärare placerade sig mitt emellan. Dessa skillnader fann 

vi främst på frågorna om handledaren har bidragit till att ”skapa ett tryggt samtalsklimat”, ”inspirera 

dem”, ”utmana deras tankar” och ”hjälpa dem att förstå innehållet” där F-3 lärare i högre grad har 

svarat ”i hög utsträckning”. 

Överlag fanns det små skillnader mellan hur lärarna har uppfattat handledarens bidrag till de 

kollegiala samtalen utifrån vad de har markerat att de har gjort vid dessa tillfällen. En svag tendens 

framträdde dock där de lärare som angav att de har ”sett undervisningsfilmer”, ”tagit del av ex-

tra/fördjupningsmaterial” eller ”prövat olika undervisningsaktiviteter tillsammans i lärargruppen” 

i något högre grad svarat ”i hög utsträckning” på frågorna om handledarens bidrag. Skillnaderna 

var mest framträdande i jämförelser mellan de som en, flera eller varje gång tillsammans i lärar-

gruppen prövat på någon undervisningsaktivitet med de som inte alls hade gjort det. De som hade 

prövat olika undervisningsaktiviteter tillsammans i lärargruppen hade i högre grad svarat att hand-

ledaren i hög utsträckning hade ”inspirerat dem”, ”utmanat deras tankar”, ”hjälpt dem att förstå 

innehållet”, ”kommit med råd och konstruktiv återkoppling på planering och genomförd under-

visning”. Detta kan dock samvariera med att det var en större andel av F-3 lärare och 4-6 lärare 

som angett att de hade prövat tillsammans vid de kollegiala samtalen i moment B och dessa var 

generellt mer nöjda än 7-9 lärarna genomgående i enkätsvaren. Däremot fann vi ingen skillnad om 

vi ser till hur lärare i olika årskurser har svarat på handledarens bidrag till att pröva tillsammans i 

lärargruppen.  

Det fanns också skillnader i lärares uppfattningar om handledarens bidrag till de kollegiala sam-

talen utifrån om handledaren hade varit tvungen att fördela sin tid eller inte. De som har svarat att 

handledaren alltid deltog vid deras handledningsträffar har i högre grad svarat ”i hög utsträckning” 

på frågan om handledarens bidrag. I de fall lärare har markerat att handledaren har fördelat sin tid 

mellan flera grupper på olika sätt (antingen att handledaren gått emellan grupper eller att handle-

daren deltagit varannan gång) var svaren mer varierade. Mönstret var mest framträdande på frågan 

om handledaren har inspirerat lärarna.  
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Figur 33. Lärares svar på om handledaren har inspirerat dem. Jämförelse mellan lärare där handledare del-

tagit varje gång och där handledaren har delat sin tid mellan olika grupper.  

 

*Antal svarande lärare: Handledare deltagit varje gång = 197. Handledare delat sin tid på olika sätt = 27. 

 

Det som avviker från detta mönster är om handledaren ”har planerat och förberett handlednings-

träffarnas innehåll” samt om de ”skapat ett tryggt samtalsklimat” där det i princip inte fanns några 

skillnader. Men eftersom de som angett att handledaren varit tvungen att fördela sin tid på olika 

sätt mellan grupper är få behöver vi vara försiktigt med att dra slutsatser från detta. Det rör sig om 

ett fåtal grupper där andra faktorer än handledarens deltagande kan vara mer avgörande. Men å 

andra sidan är det förståeligt att handledaren inte har möjlighet att bidra till det kollegiala samtalet 

på samma sätt om denna är tvungen att hitta vägar för att fördela tiden mellan olika grupper utifrån 

de förutsättningar som rektor och huvudman har skapat.  

En av handledarna berättade i samtal vid handledarutbildningen att träffarna för det kollegiala 

lärandet hade blivit som en ”frizon”. Att de har lämnat allt annat stök på skolan utanför detta och 

att de kollegiala samtalen har blivit som ”stormens öga” där de diskuterat undervisningen och läm-

nat det andra kaoset utanför.  

Vid handledarutbildningen framhölls att fortbildningssatsningen på Läslyftet består av två sa-

ker, läsandet och metoden för läsandet, det vill säga det kollegiala lärandet via handledning. En av 

föreläsarna undrade om handledarna i början tänkte på hur ”läsandet” skulle ”lyftas”. En av hand-

ledarna sa:  

 

Nej, kollegialt lärande hade jag väl använt mig av men nu förstår jag vad det handlar om. Det blev 

kollegialt lärande i praktiken för första gången.  

 

En av lärarna hade i enkäten kommenterat formen för det kollegiala lärandet och skrivit:  

 
Sett att det går att skapa tid för fortbildning och få resurser till det om MAN vill. Denna modell skulle 

vara väldigt bra om vi lärare fick välja vad vi skulle fortbilda oss med/till!!  
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3.6 Huvudmännen, processledarna och rektorerna i Läslyftets utprövnings-

omgång 

I det här avsnittet behandlar vi kort huvudmannens och processledarens roll i utprövningsom-

gången och besvarar hur processledarna har uppfattat sin roll, ”processledarutbildningen” och ”vil-

ken samverkan de skapat mellan olika målgrupper”. Vi avslutar sedan med att titta på rektors roll, 

stöd och engagemang i Läslyftets utprövningsomgång. 

 

3.6.1 Huvudmännens roll och delaktighet 

Huvudmännen har i utprövningsomgången av Läslyftet haft en marginaliserad roll. Främst handlar 

huvudmännens roll i genomförandet om att ”sprida information och erfarenheter till andra skolor 

om Läslyftet”. Samtliga huvudmän har angett detta i enkäten. Sju huvudmän uppgav också att de 

”varit ett stöd och en samtalspartner för rektor/er”. På samma fråga svarade ungefär en tredjedel 

av rektorerna i rektorsenkäten att huvudmannen varit ett sådant stöd.  

Enkäten innehöll också en fråga om på vilka sätt huvudmännen ”informerat sig om hur ge-

nomförandet av Läslyftet har fortlöpt”. Samtliga som hade en processledare svarade att de hade 

frågat denne, i de flesta fall ”flera gånger”. Endast en huvudman markerade att hen hade frågat 

processledaren ”någon gång”. Samtliga huvudmän sa också att de frågat ansvarig rektor, varav fem 

stycken hade gjort det ”flera gånger”. Tre huvudmän uppgav sig ha frågat såväl processledare som 

rektor ”flera gånger”. Lite drygt hälften av rektorerna markerade i sin enkät att huvudmännen ”in-

formerat sig om hur Läslyftet fortgår”. 

Huvudmännens kontakter med rektorer verkar dock ha varit något begränsad. En huvudman 

sa till exempel: 

 

Vi hade ju kontakt där i början sedan är det väl något mail här och där till rektor, men min kontakt är 

egentligen inte med rektorer, vi har ju över 50 skolenheter och ännu fler rektorer, de samlas liksom inte. 

Utan de jag har kontakt med är skolområdescheferna och de i sin tur har kontakt med rektorer. Men 

som jag förstår det flyter det på bra. De vet att om det behövs stöd så finns det men jag har inte legat 

på.  

 

Huvudmännen har, enligt rektorerna, främst varit med vid beslutet om deltagandet samt medverkat 

genom att informera sig om hur Läslyftet fortgår. Sex av åtta huvudmän ansåg också att de hade 

medverkat genom att ”motivera värdet av skolans deltagande. Men när frågan om huvudmännen 

motiverat värdet av skolans deltagande ställdes till rektorerna svarade bara sju av 23 att så varit 

fallet.  
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Figur 34. Rektorers svar på hur huvudmannen har medverkat i Läslyftet. 

 
*Antal svarande: Rektor = 21-22, svarsfrekvens 75-79%. 

 
A. Medverkat i att fatta beslut om deltagandet i utprövningsomgången 
B. Motiverat värdet av skolans deltagande 
C. Avstått från andra satsningar för att prioritera Läslyftet 
D. Låtit en person samordna huvudmannens skolor som deltar i utprövningsomgången 
E. Organiserat möten mellan handledare från olika skolor som medverkar i Läslyftet 
F. Informerat sig om hur Läslyftet fortgår 
G. Skjutit till extra resurser för genomförandet av Läslyftet 
H. Varit ett stöd och en samtalspartner för mig som rektor 

 

3.6.2 Processledarnas roll och processledarutbildningen 

I utprövningsomgången var tio processledare från åtta olika huvudmän, sju kommuner och en 

fristående utbildningsanordnare, anmälda till Skolverket. Deras bakgrund varierade och de var an-

ställda på relativt olika typer av tjänster allt ifrån tjänster med övergripande utvecklingsuppdrag till 

specialpedagog och rektor. Det var därmed ganska stor spridning i processledargruppen såväl när 

det gällde vana att handleda som vana att leda stora utvecklingsprojekt. Processledarna hade också 

olika förutsättningar i sitt uppdrag som processledare med olika många handledare med i utpröv-

ningsomgången.  

Som framgår av utbildningsplanen för processledarutbildningen skulle de som var anmälda som 

processledare inte enbart få en utbildning utan med sina erfarenheter och reflektioner också bidra 

till att utforma en framtida utbildning och vad dennes uppgifter bör vara. Men förväntningarna på 

processledarutbildningen tycks redan från början ha varit något annorlunda än innehållet i utbild-

ningen. En processledare skrev t.ex. att högskolan har ”gjort en tolkning av uppdraget medan hu-

vudmannen gjort en annan” och en annan skrev att ”min huvudman hade en annan bild av vad 

processhandledaruppdraget innebär och utifrån det har utbildningen inte motsvarat mina förvänt-

ningar”. I de intervjuer som gjordes med processledare i mars 2015 var synpunkterna på process-

ledarutbildningen mycket samstämmiga. De ansåg att utbildningen i alltför hög grad hade fokuserat  
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handledningen av handledarna medan den organisatoriska och samordnande funktionen hos hu-

vudmannen hamnat i skymundan.  

 

Det är ju det vi brottats med, vad är vår funktion? I kommunerna har vi haft en bild av det och sedan 

har det blivit mer, handledning på handledning i organisatorisk struktur. Bolla och föra tillbaka till che-

fer. Tror att båda roller behövs, stötta och leda skolan i processen, starten, långsiktigheten men också 

handledningen ett forum för handledarna. 

 

I huvudsak beskrev processledarna dessa två typer av arbetsuppgifter inom ramen för uppdraget, 

dels att samordna Läslyftet inom huvudmannen och arbeta mot andra förvaltningstjänstemän, che-

fer och rektorer, dels att samordna och handleda handledarna. Dessa uppgifter motsvarar också 

vad huvudmännen svarade på enkätfrågan om vad som ”ingår i processledarens uppgifter”. Enligt 

de intervjuade processledarna är det också dessa uppgifter som de ägnat sig åt även om handledning 

av handledare inte hade varit så framträdande nu i utprövningsomgången eftersom flera av pro-

cessledarna endast haft en handledare att handleda. 

Av de rektorer som hade tillgång till en processledare svarade de flesta, drygt hälften, att ”pro-

cessledarens insatser varit ett stöd för mig som rektor i viss utsträckning”. Det ”processleda-

ren/arna bidragit med” till handledarna verkar framförallt ha varit att vara ”en person som hand-

ledarna har kunnat vända sig till för stöd”.  

Bidraget från processledarna och processledarutbildningen resulterade i att Skolverket beslu-

tade att istället för en processledarfunktion och extern utbildning i samband med Läslyftet erbjuda 

huvudmän som önskar utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete med språk-, läs- och skrivutveckl-

ing en annan utbildning i mer intern regi. Denna utbildning kommer att ske av Nationellt centrum 

för språk-, läs- och skrivutveckling, en del av Skolverket, och är en utbildning för språk-, läs och 

skrivutvecklare.  

 

3.6.3 Rektorers roll, stöd och engagemang 

Det finns stora förväntningar på rektors stöd, engagemang och ansvar för fortbildning och skolut-

vecklingssatsningar som Läslyftet. Till stor del har de deltagande rektorerna också utgjort ett stöd 

och varit engagerade i utprövningsomgångens genomförande. Men i vissa fall har detta stöd varit 

bristande.  

Rektorernas roll i Läslyftets utprövningsomgång har till stor del bestått av att tillhandhålla or-

ganisatoriska förutsättningar som att tillhandahålla tid, organisera handledningsgruppens/ernas da-

tum och tider samt handledningsgruppernas sammansättning och storlek. Handledarna har i enkä-

ten fått svara på några frågor om rektors ”bidrag till Läslyftets genomförande”. En sådan fråga 

avsåg om rektor ”varit tydlig med hur Läslyftet skulle organiseras och schemaläggas” på skolan. 

Hälften av handledarna svarade att rektor hade gjort så i ”hög utsträckning”, medan närmare två 

femtedelar nöjde sig med svarsalternativet ”i viss utsträckning”. En annan fråga handlade om 

huruvida rektorerna ”skapat bra organisatoriska förutsättningar för schemaläggning”. Här svarade 

drygt hälften att rektor gjort så ”i hög utsträckning”. Men en relativt hög andel, närmare en femtedel 

svarade ”inte alls” på denna fråga.  

Både handledare, lärare och rektorer har fått svara på frågor om rektorernas engagemang och 

deltagande i Läslyftets utprövningsomgång samt hur de har informerat sig om Läslyftets genomfö-

rande. Hälften av handledarna och knappt hälften av lärarna svarade att rektor ”i hög utsträckning 

motiverat skolans medverkan”. När det gällde rektors engagemang för Läslyftet svarade nästan 
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hälften av handledarna och drygt fyra av tio lärare att rektor ”i hög utsträckning” hade ”visat enga-

gemang för Läslyftet”. På dessa två frågor är det ungefär en av tio av såväl handledare som lärare 

som svarat ”inte alls”.  

Samtliga rektorer som besvarat rektorsenkäten sa att de ”anser att kollegialt lärande enligt Skol-

verkets modell är en lämplig form för att utveckla läs-, skriv- och språkförmåga hos elever. Rekto-

rerna har också uppgett att de engagerat sig starkt i genomförandet av Läslyftets utprövningsom-

gång. Nästan samtliga svarade att de ”haft kontakt med handledaren/arna om Läslyftet” ”ett flertal 

gånger”. Att ”fråga handledarna” var också det vanligaste sättet som rektorerna använde för att 

”informera sig om hur genomförandet av Läslyftet hade fortlöpt”. 21 av 23 rektorer svarade detta. 

Enligt handledarna stämmer också denna bild från rektorerna. Drygt hälften svarade att de haft 

kontakt med rektor om Läslyftet ”ett flertal gånger” och drygt fyra av tio svarade att de haft kontakt 

”någon enstaka gång”. 

20 av 23 rektorer hade ”frågat lärare” som ett sätt att informera sig om hur Läslyftet fortlöpt. 

Nästan en fjärdedel av lärarna svarade att rektor informerat sig genom att ”fråga mig som lärare”.  

Många, 19 av 23 rektorer svarade också att de ”deltagit vid en eller flera handledningsträffar. Enligt 

närmare sex av tio av de lärare som svarat på enkäten har rektorerna också ”deltagit i en eller flera 

handledningsträffar”. En rektor berättade i en intervju att han hade suttit med vid den första hand-

ledningsträffen med lärarna på skolan, men att han sedan hade förstått när han var på uppstarts-

konferensen att Skolverket inte tyckte att rektorerna skulle göra så eftersom lärarna då kanske inte 

vill berätta om sina misslyckanden. ”Jag tycker dock inte att vi har ett sådant klimat på skolan”, 

förklarade han. 

Sex av rektorerna angav också att de hade ”deltagit på lektion där undervisningsaktivitet prö-

vats” vilket bekräftas av fyra lärare som svarade att rektor ”deltagit på lektion”. Drygt hälften av 

rektorerna svarade att de ”tagit upp Läslyftets genomförande vid möte/möten” medan knappt fyra 

av tio lärare markerade desamma.  Rektorerna har också angett att de medverkat genom att orga-

nisera ”möten mellan handledare” eller ”möten för att sprida erfarenheter från Läslyftet till lärare 

som inte deltagit i satsningen”. Fem respektive fyra rektorer har angett detta.  

Nästan en femtedel av lärarna svarade dock att rektor ”inte alls” hade informerat sig. Det fanns 

också en möjlighet i enkäten att skriva in ”annat” som rektorerna gjort för att informera sig och 11 

lärare använde sig av den möjligheten. En skrev att rektor ”varit med på de flesta träffarna”, en 

annan att ”biträdande har närvarat”. En rektor hade skickat ut en ”enkät” och ytterligare en hade 

”använt fortbildningstid till att skapa tvärgrupper som berättat om sina aktiviteter. En lärare skrev: 

”Jag har informerat rektor på eget initiativ” och en annan svarade att rektor ”har deltagit kortare 

stunder när vi har kallat på henne, för att diskutera upplägg när arbetsbördan blev för stor”.  

En annan fråga som ställdes till handledarna var om rektor ”varit ett stöd för mig som handledare 

vid behov”. På denna fråga svarade nästan fyra av tio handledare ”i hög utsträckning”, drygt fyra 

av tio ”i viss utsträckning” och nästan en femtedel ”inte alls”. Om de sistnämnda inte haft något 

behov av stöd eller om de inte fått det stöd de behövt vet vi inte. Bara en handledare hade använt 

sig av möjligheten av skriva in ”annat” och meddelade då att ”vår rektor slutade engagera sig i nov 

14 och slutade helt på skolan jan 15”.  

Rektors stöd och engagemang har också varit ett samtalsämne vid handledarutbildningen. Vissa 

har känt ett stort stöd från deras rektor medan andra känt att de inte har fått tillräckligt stöd. En 

del handledare berättade att deras rektorer inte prioriterat Läslyftet eftersom vissa lärare hade un-
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dantagits från deltagande och andra möten hade förlagts så att de krockat med de kollegiala samta-

len i Läslyftet. En handledare berättade också att Läslyftet krockat med andra fortbildningssats-

ningar eller kvalitetsarbete.  

 
Vi diskuterade nu om vad vi skulle ha som vårt kvalitetsarbete det här verksamhetsåret. Men hallå! Detta 

borde väl vara det som är kvalitetsarbetet nu, det här och Mattelyftet! Det borde väl räcka. Inte måste 

man väl ha in något annat också. Det hinns ju inte med.  
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4. LÄSLYFTETS BIDRAG I 

UTPRÖVNINGSOMGÅNGEN 

 

I detta avsnitt presenterar vi först fyra av de primära målgruppernas (huvudmäns, rektorers, hand-

ledares och lärares) sammanfattande bedömning av utprövningsomgången av Läslyftet. Vi går se-

dan över till att titta på hur dessa målgrupper bedömde olika typer av bidrag som Läslyftet kan ha 

gett. När målgrupperna uttalar sig om ”Läslyftet” i kapitlet avser det deras erfarenheter från ut-

prövningsomgången.  

Vi inleder med handledares och lärares syn på bidraget till deras egen utveckling och till under-

visningen, för att gå vidare till lärarnas uppfattningar om vad utprövningsomgången av Läslyftet 

inneburit för elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Därefter går vi över till Läslyftets bidrag 

för samarbetet mellan olika målgrupper och i samband med det tar vi upp vad Läslyftets utpröv-

ningsomgång bidragit med enligt rektorerna och huvudmännen.  

 

4.1 Sammantagen bedömning av Läslyftets bidrag 

Den sammantagna bedömningen från utprövningsomgångens enkätsvar är att satsningen på 

Läslyftet varit ”bra” eller till och med ”mycket bra”.  

 

Figur 35. Huvudmäns, rektorers, handledares och lärares sammantagna bedömning av Läslyftet. 

 
*Antal svarande: Huvudmän = 8, svarsfrekvens 73%. Rektorer = 23, svarsfrekvens 82%. Handledare = 38, svarsfre-

kvens 90%. Lärare = 224, svarsfrekvens 61%. 

 

Av handledarna markerade alla utom två att satsningen varit ”mycket bra” och de två som inte 

använde det alternativet svarade ”bra”. Nästan hälften av lärarna markerade också ”mycket bra” 

medan knappt fyra av tio svarade ”bra” och en av tio ”varken bra eller dålig”. Endast enstaka lärare 

svarade att satsningen varit ”dålig”, ”mycket dålig” eller ”vet ej”. De flesta huvudmännen och rek-

torerna ansåg också att satsningen på Läslyftet varit ”mycket bra” eller ”bra”.  

Vi går nu över till att titta på hur lärare som arbetade på olika kategorier av skolor svarade. Inga 

större skillnader framträder i svaren från lärare som arbetade på kommunala respektive fristående 

skolor. Vissa skillnader kan däremot identifieras mellan lärare som arbetade på skolor med olika 

meritvärden. 
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Figur 36. Lärares sammantagna bedömning. Jämförelse mellan skolor med olika meritvärde. 

 
*Antal svarande: Lärare på skolor med högre meritvärde = 85. Lärare på skolor med lägre meritvärde = 122 

 

En större andel av lärarna på skolor med lägre meritvärde använde svarsalternativet ”mycket bra” 

jämfört med lärare på skolor med högre meritvärde, samtidigt som en något högre andel av lärarna 

på skolor med högre meritvärde använde svarsalternativet ”varken bra eller dålig”.  

Det finns också skillnader i svaren mellan lärare som undervisar i olika årskurser.  

 

Figur 37. Lärares sammantagna bedömning av Läslyftet. Jämförelse mellan årskurser. 

 
*Antal svarande: Lärare F-3 = 70. Lärare 4-6 = 59. Lärare 7-9 = 72.   

 

Mönstret liknar det vi har sett på många tidigare frågor, dvs att lärarna i åk F-3 är mest nöjda och 

sen sjunker bedömningen ju högre upp i årskurser lärarna undervisar. Vi kan samtidigt konstatera 

att även bland lärarna i årskurserna 7-9 så använde drygt åtta av tio något av svarsalternativen 

”mycket bra” eller ”bra”.  

Skillnaderna mellan lärare i olika ämnen är mycket små, men vissa tendenser finns som ändå 

kan vara värda att nämnas eftersom de delvis samstämmer med tendenser på andra frågor, t.ex. när 

det gällde värderingen av de olika delarna i modulen.  
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Figur 38. Lärares sammantagna bedömning av Läslyftet. Jämförelse mellan lärare i olika ämnen.  

 
*Antal svarande lärare: Sv = 131. Sva = 16. Eng/mod.språk. = 76. Ma = 99. SO = 120. NO = 88. Est/prak = 56. 

Idrott = 24.   

 

Högst andel ”mycket bra” svar får vi från lärarna i svenska, men lärarna i matte, SO, NO och 

estetiskt/praktiska ämnen har ett liknande mönster. Lärarna i engelska/moderna språk, idrott och 

svenska som andraspråk fördelar sina svar mera jämt mellan alternativen ”mycket bra” och ”bra”. 

Men vi skall då komma ihåg att antalet lärare i dessa ämnen är få. 

Det finns vissa skillnader beroende på om lärarna själva hade valt om de ville delta i utpröv-

ningsomgången eller ej.  

 

Figur 39. Lärares sammantagna bedömning av Läslyftet. Jämförelse mellan de som fått välja om de ville 

delta och de som inte fått välja. 

 
*Antal svarande: Lärare som fick välja = 70. Lärare som inte fick välja = 147. 

 

I figuren ovan ser vi att ungefär två tredjedelar av de lärare som fick välja om de ville delta i ut-

prövningsomgången svarade att satsningen var ”mycket bra” medan motsvarande siffra var fyra av 

tio bland de som inte fick välja. I den senare gruppen svarade också mer än var tionde lärare att 

satsningen varit ”varken bra eller dålig”.  
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Vi har också tittat på om handledningsgruppernas storlek skulle kunna ha betydelse för hur lärarna 

svarade, men här finns inget tydligt mönster.  

Tempot i utprövningsomgången av Läslyftet har däremot spelat en roll för bedömningen av 

satsningen. I figuren nedan ser vi att en högre andel av de som svarade att Läslyftet hållit ett lagom 

tempo också svarade att Läslyftet var en ”mycket bra” satsning. 

 

Figur 40. Lärares sammantagna bedömning av Läslyftet. Jämförelse mellan de som uppfattat tempot som 

lagom och de som svarat att det var för intensivt.  

 
*Antal svarande: Lärare som uppgett lagom = 82. Lärare som uppgett för intensivt = 142. 

 

4.2 Handledarna och lärarna om Läslyftets bidrag  

Vad anser då handledarna och lärarna att utprövningsomgången av Läslyftet har bidragit till när det 

gäller deras personliga kompetens? Handledarna hade en enkätfråga som inte lärarna fick vilken 

löd: ”Ökat mitt självförtroende att handleda grupper”. På denna fråga uppgav drygt åtta av tio att 

Läslyftet ”i hög utsträckning” hade ökat deras självförtroende att handleda grupper. En något lägre 

andel, knappt två tredjedelar, av de handledare som svarade att de hade erfarenhet från att handleda 

lärare markerade att Läslyftet ”i hög utsträckning” hade bidragit till att ”öka mitt självförtroende 

att handleda lärare”, vilket är logiskt. Övriga uppgav att självförtroendet ”i viss utsträckning” hade 

ökat. Endast en handledare markerade att Läslyftet inte hade bidragit till att öka självförtroendet i 

detta avseende och denna handledare hade tidigare erfarenhet av handledarutbildning samt erfa-

renhet av att handleda lärare. En större andel av handledarna på kommunala skolor använde svars-

alternativet ”i hög utsträckning” på denna fråga. 

När det gäller övriga delfrågor om vad utprövningsomgången av Läslyftet bidragit med har vi 

gjort ett diagram på andelen handledare och lärare som svarade att Läslyftet ”i hög utsträckning” 

bidraget till det som delfrågorna tog upp.  

 

  

0

20

40

60

80

100

Tempot var lagom Tempot var för intensivt

P
ro

ce
n

t

Sammantagen bedömning av satsningen på Läslyftet

Mycket bra

Bra

Varken bra eller dålig

Dålig

Mycket dålig

Vet ej



 

92 

 

Figur 41. Andel handledare och lärare som svarat ”i hög utsträckning” på vad Läslyftet har bidragit till.  

 
*Antal svarande: Handledare = 37-38, svarsfrekvens 88-90%. Lärare = 221-224, svarsfrekvens 60-61%.  

 

A. Ökat mitt självförtroende i läs-, skriv och språkutveckling 
B. Ökat mitt engagemang för läs-, skriv och språkutveckling i min undervisning 
C. Gett mig en ny syn på hur undervisning för läs-, skriv- och språkutveckling kan bedrivas 
D. Gett mig en bredare uppsättning av undervisningsmetoder 
E. Ökat mina kunskaper i läs-, skriv- och språkdidaktik 
F. Att jag (lärarna: kritiskt) reflekterar över läs-, skriv- och språkutveckling i min undervisning 
G. Ökat min insikt om de beslut jag tar i undervisningen 
H. Ökat min förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov 
I. Gett ett mer gemensamt yrkesspråk på skolan 
J. Fördjupat det pedagogiska samtalet på skolan 
K. Ökat mitt engagemang för kollegialt samarbete 
L. Gett en modell för kollegialt lärande 

 

Vi ser att handledarna och lärarna följs åt i sina bedömningar av Läslyftets bidrag i olika aspekter 

även om handledarna bedömde bidraget betydligt högre än vad lärarna gjorde. Bland lärarna be-

dömdes Läslyftets bidrag allra högst när det gällde att ge ”en bredare uppsättning av undervisnings-

metoder”. De bidrag som bedömdes lägst var om Läslyftet ”gett ett mer gemensamt yrkesspråk på 

skolan” samt om Läslyftet bidragit till att öka förmågan ”att anpassa undervisningen efter elevernas 

behov”. Skillnaderna mellan handledarnas och lärarnas bedömning är som störst på frågorna om 

Läslyftet ”ökat mitt självförtroende i läs-, skriv- och språkutveckling”, ”ökat mitt engagemang för 

kollegialt samarbete” samt ”gett en modell för kollegialt lärande”. De handledare och lärare som 

inte använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” svarade oftast ”i viss utsträckning”. Ingen eller 

endast en handledare, och bara en mindre andel av lärarna, 5-15 procentenheter beroende på del-

fråga, använde svarsalternativet ”inte alls”. 

Svaren från såväl handledare som lärare skilde sig ibland åt beroende på vilken kategori av skola 

det gällde och vilka årskurser eller ämnen lärarna undervisade i. Vissa skillnader märks också bero-

ende på hur handledningsgrupperna såg ut. Vi tittar först på handledarnas och sedan på lärarnas 

svar.  

 

4.2.1 Läslyftets bidrag enligt handledare med olika förutsättningar 

På ett par av frågorna ovan fanns en skillnad mellan handledare som arbetade för olika huvudmän. 

På frågorna om Läslyftet ”ökat mitt självförtroende i läs-, skriv- och språkutveckling”, ”ökat mitt 

engagemang för läs-, skriv- och språkutveckling” samt ”gett ett mer gemensamt yrkesspråk på sko-
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lan” var andelen handledare som använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” större på de kom-

munala än de fristående skolorna. När det däremot handlar om Läslyftet har ”gett mig en ny syn 

på hur undervisning för läs-, skriv- och språkutveckling kan bedrivas” svarade en högre andel av 

handledarna på de fristående skolorna att så var fallet ”i hög utsträckning”.  

Handledare på skolor med högre meritvärden var på vissa frågor mer benägna att använda 

svarsalternativet ”i hög utsträckning”. Det gäller frågorna om Läslyftet har ”ökat mitt engagemang 

för läs-, skriv- och språkutveckling” och om Läslyftet har ”ökat min förmåga att anpassa undervis-

ningen efter elevernas behov”. Däremot använde en högre andel av handledarna på skolor med 

lägre meritvärden svarsalternativet ”i hög utsträckning” på frågan om Läslyftet ”gett mig en ny syn 

på hur undervisning för läs-, skriv och språkutveckling kan bedrivas”.  

På ett par av frågorna skiljer sig svaren ganska kraftigt mellan handledare som undervisade i 

olika årskurser. Framförallt är det handledare som undervisade årskurserna 7-9 som ligger lägre 

(20-40 procentenheter lägre) i sina svar än vad handledare i de yngre årskurserna gör. Det gäller 

frågorna om Läslyftet ”ökat mitt självförtroende att handleda grupper”, ”ökat mitt självförtroende 

i läs-, skriv- och språkutveckling”, ”ökat mitt engagemang för läs-, skriv- och språkutveckling” samt 

”gett mig en ny syn på hur läs-, skriv- och språkutveckling kan bedrivas”. Handledare från årskurs 

4-6 utmärkte sig genom att i betydligt högre utsträckning än andra handledare svara att Läslyftet ”i 

hög utsträckning” bidragit till ”ett gemensamt yrkesspråk”. På en rad andra frågor bedömde hand-

ledarna i årskurserna 4-6 också Läslyftets bidrag högre än de andra handledarna men då var skill-

naderna mycket mindre. På två frågor använde samtliga handledare från årskurserna F-3 svarsal-

ternativet ”i hög utsträckning”. Det handlade om huruvida Läslyftet ”ökat mitt självförtroende för 

att handleda grupper” samt om Läslyftet ”ökat mitt engagemang för kollegialt samarbete”. På den 

sistnämnda frågan svarade dock ca nio av tio handledare från övriga årskurser också ”i hög ut-

sträckning” att Läslyftet bidragit till detta.  

 

4.2.2 Läslyftets bidrag enligt lärare med olika förutsättningar 

Det finns skillnader i svaren på vissa frågor i relation till om lärarna arbetade på skolor med högre 

eller lägre meritvärden. En högre andel av lärarna på skolor med lägre meritvärden använde svars-

alternativet ”i hög utsträckning” på en rad frågor. Det gällde frågorna om Läslyftet bidragit till att 

”öka mitt självförtroende i läs-, skriv- och språkutveckling”, ”öka mitt engagemang i läs-, skriv- 

och språkutveckling”, ”gett mig en ny syn på hur undervisning i läs-, skriv- och språkutveckling 

kan bedrivas”, ”ökat mina kunskaper i läs-, skriv- och språkdidaktik”, ”att jag kritiskt reflekterar 

över läs-, skriv- och språkutveckling i min undervisning”, ”ökat min insikt om de beslut jag tar i 

min undervisning” samt på frågan om Läslyftet ”ökat min förmåga att anpassa undervisningen efter 

elevernas behov”.  

På så gott som samtliga frågor, inklusive frågorna om det kollegiala lärandet, finns skillnader 

mellan lärare som undervisar i olika årskurser. Det genomgående mönstret är att en högre andel av 

lärarna i F-3 använde svarsalternativet ”i hög utsträckning”, därefter kom lärarna i årskurserna 4-6 

och i lägst grad lärarna i årskurserna 7-9. Skillnaderna varierar något beroende på frågan men medan 

60-70 procent av lärarna i årskurserna F-3 använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” så gjorde 

bara 20-40 procent av lärarna i årskurserna 7-9 det. Lärarna i årskurserna 4-6 låg någonstans däre-

mellan i sina svar. Lärarna i årskurserna 7-9 var också mer benägna att använda svarsalternativet 

”inte alls”. Mellan 5-15 procent använde det alternativet beroende på fråga och hela 25 procent när 

det gällde frågan om ”gemensamt yrkesspråk”. På ett par av frågorna var dock skillnaden mellan 

lärarna i årskurserna F-3 och lärarna i årskurserna 4-6 mycket liten. Det gällde frågorna om Läslyftet 
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”ökat min förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov” samt frågan om ”ett gemen-

samt yrkesspråk”. Även på dessa två frågor låg dock lärarna i årskurserna 7-9 betydligt lägre i sina 

svar.   

Däremot finns det nästan inga skillnader i svaren från lärare som undervisar i olika ämnen. Det 

är intressant att notera att lärarna i t.ex. SO, NO och estetiska ämnen ofta bedömde Läslyftets 

bidrag nästan lika högt som vad lärarna i svenska gjorde. På en fråga använde cirka 15 procent fler 

av lärarna i svenska som andraspråk svarsalternativet ”i hög utsträckning”. Det gällde frågan om 

Läslyftet ”ökat min förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov”. I lärarenkäten 

fanns möjlighet att skriva in ”annat” som utprövningsomgången av Läslyftet bidragit med. Några 

lärare utnyttjade detta, antagligen för att förtydliga varför de inte såg Läslyftets bidrag så stort. 

 

Som jag sagt tidigare är jag relativt nyutexaminerad och inget är nytt, jag använder redan dessa metoder 

som kommer fram i Läslyftet. 

 

Jag har redan jobbat aktivt med att utveckla hur jag använder mig av texter i min undervisning. Jag tror 

det gäller alla lärare som deltagit i Läslyftet på vår skola.  

 

Vi kan också se att de lärare som ”sällan” eller ”aldrig” brukade ”planera undervisning tillsammans 

med sina kollegor” i lägre grad uppgav att Läslyftet hade ”ökat deras engagemang för kollegialt 

lärande” än de som svarade att man ”ofta” planerade tillsammans.  

De flesta av lärarna ingick i handledningsgrupper som var blandade med lärare i olika ämnen 

och stadier. Därefter är det näst vanligast att handledningsgrupperna var indelade efter stadium. 

När vi jämför hur lärare med dessa olika sammansättningar av grupper uppfattade Läslyftets bidrag 

finner vi att de som hade en stadievis sammansättning bedömde Läslyftets bidrag som något högre. 

Till viss del kan detta samvariera med att de som hade stadievisa grupper också i större utsträckning 

bestod av lärare i årskurserna F-3 eller 4-6 medan många 7-9-lärare ingick i mixade grupper. De 

större skillnaderna finner vi mellan svarsalternativen ”i hög utsträckning” och ”i viss utsträckning”. 

Men även om skillnaderna är små så använde en större andel av de som ingick i blandade grupper 

också svarsalternativet ”inte alls”. Detta gäller särskilt för frågorna om Läslyftet ”ökat deras själv-

förtroende i läs-, skriv- och språkutveckling”, ”ökat deras engagemang för läs-, skriv- och språkut-

veckling”, bidragit till att de ”kritiskt reflekterar över läs-, skriv- och språkutveckling i deras under-

visning”, ”ökat deras insikt om de beslut de tar”, ”gett ett mer gemensamt yrkesspråk”, ”fördjupat 

det pedagogiska samtalet”, ”ökat engagemang för kollegialt samarbete”, och ”gett en modell för 

kollegialt lärande”. Som ett exempel tittar vi på frågan om Läslyftet bidragit till att lärarna ”kritiskt 

reflekterar över läs-, skriv- och språkutveckling i sin undervisning”. 
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Figur 42. Lärares svar om Läslyftet har bidragit till att de kritiskt reflekterar över läs- skriv och språkut-

veckling i deras undervisning. Jämförelse mellan olika sammansatta handledningsgrupper.  

 
*Antal svarande: Lärare med stadievis indelning = 58. Lärare med mixad indelning = 143. 

 

Storleken på handledningsgrupperna hade överlag liten betydelse för lärarnas värdering av Läslyf-

tets bidrag. Genomgående utmärkte sig dock de lärare som ingick i grupper om 10-12 lärare genom 

att en lägre andel av dessa använde svarsalternativet ”i hög utsträckning”. Tydligast skillnad finner 

vi på frågan om Läslyftet gett ”en bredare uppsättning av undervisningsmetoder. 

 

Figur 43. Lärares svar om Läslyftet har bidragit till en bredare uppsättning undervisningsmetoder. Jämfö-

relse mellan olika storlekar på handledningsgruppen.  

 
*Antal svarande lärare: 3-5 deltagare = 31. 6-9 deltagare = 143. 10-12 deltagare = 34. Fler än 12 deltagare = 15. 

 

Det är framförallt skillnaderna mellan grupperna med 3-5 respektive 6-9 deltagare och de med 10-

12 deltagare som man skall lägga märke till här. Att en så stor andel i gruppen lärare som deltagit i 

handledning med ”fler än 12 deltagare” använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” måste man 

bedöma med stor försiktighet. I denna grupp ingår endast 15 lärare och dessa fanns antagligen bara 

i en eller ett fåtal handledningsgrupper som uppenbarligen gav deltagarna mycket.  

Det finns inga större skillnader mellan lärarnas uppfattningar om Läslyftets bidrag relaterade 

till hur handledningsträffarna varit upplagda, exempelvis om de hade träffar varje eller varannan 

vecka eller om handledaren deltog vid samtliga tillfällen eller inte. Men det finns ett visst mönster 

av att de som uppgav att de ”varje gång” eller ”en eller flera gånger” vid de kollegiala samtalen i 

moment B hade ”sett undervisningsfilmer”, ”tagit del av extra/fördjupningsmaterial” eller ”fört 
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läsloggar” i något högre grad bedömde Läslyftet bidrag högre. Detta mönster framträder ännu tyd-

ligare om vi jämför de som vid moment B markerade att de ”varje gång” eller ”en eller flera gånger” 

hade ”prövat undervisningsaktiviteter tillsammans i lärargruppen” med de som markerade ”nej” 

på denna fråga. En större andel av de som hade gjort detta svarade att Läslyftet ”i hög utsträckning” 

hade ”ökat deras självförtroende i läs-, skriv- och språkutveckling”, ”ökat deras engagemang för 

läs-, skriv- och språkutveckling i deras undervisning”, ”gett dem ett mer gemensamt yrkesspråk på 

skolan”, och ”fördjupat det pedagogiska samtalet”. Detta kan dock samvariera med de årskurser 

lärarna arbetar i eftersom lärarna i årskurserna F-3 i högst utsträckning ägnade sig åt dessa aktivi-

teter. Några skillnader i svaren utifrån vad handledningsgrupperna gjort i moment D är svårt att 

urskilja.  

Det finns också vissa skillnader mellan de som markerade att Läslyftet haft ett lagom tempo 

och de som markerade att tempot varit för intensivt. De som markerade att tempot varit för inten-

sivt bedömde genomgående Läslyftets bidrag som lägre, framförallt var de mindre benägna att 

använda svarsalternativet ”i hög utsträckning”. På frågorna om Läslyftet ”ökat deras engagemang 

för läs-, skriv- och språkutveckling och om Läslyftet inneburit att de ”kritiskt reflekterar över läs-, 

skriv- och språkutveckling i sin undervisning” skiljde det hela 30 procentenheter. Liknande men 

mindre skillnader fanns också på frågorna om Läslyftet ”ökat deras insikt om de beslut de tar i 

undervisningen”, ”gett ett gemensamt yrkesspråk på skolan”, ”ökat deras engagemang för kollegialt 

samarbete” och ”gett en modell för kollegialt lärande”.  

En mindre men genomgående skillnad på mellan 10-15 procentenheter, finns vid användningen 

av svarsalternativet ”i hög utsträckning” beroende på vilken tid lärarna använde för att ta del av 

modulens texter och filmer. De som använde sin fritid eller förtroendearbetstid var mer benägna 

att använda svarsalternativet ”i hög utsträckning” på frågan om vad Läslyftet bidragit med. Kanske 

hade de också använt mer tid till att ta del av materialet men det har vi inga uppgifter på.   

 

4.3 Läslyftets bidrag till eleverna 

I enkäten fanns ett öppet kommentarsfält där lärarna kunde kommentera ”vad de uppfattade att 

eleverna hade fått ut av undervisningsaktiviteterna”. Hela 121 lärare engagerade sig i denna fråga. 

Ett fåtal lärare skrev att de exempelvis inte prövat några aktiviteter, att det inte har passat så bra i 

deras ämnen som exempelvis bild och musik eller i deras tjänst som specialpedagoger. Andra har 

uppgett att det är ”svårt att dra någon slutsats”. De förklarar det t.ex. med att de själva inte haft 

möjlighet att ”befästa det de lärt sig” eftersom de kanske inte prövat alla metoder med samma klass 

eller bara haft någon enstaka chans att prova en viss aktivitet innan de, som de säger, ”stressat 

vidare till nästa moment”. Flera lärare kommenterade att det krävs en viss regelbundenhet och 

kontinuitet i användandet av metoderna. ”Man måste nog börja arbeta mer systematiskt med det 

för att få en verklig effekt”. Men många av de som lämnade dessa kommentarer är ändå positivt 

inställda till att Läslyftet kan ge goda resultat på längre sikt, även om de skrev att det tar tid att 

förändra ett förhållningssätt.  

 

Samtliga moduler [delar] har tagit upp förhållningssätt till att läsa och skriva. Jag tror att det tar tid att 

se resultat hos eleverna när man som lärare förändrar ett förhållningssätt eller arbetssätt. Däremot så 

tror jag på lång sikt att eleverna kommer att gynnas.  
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Det verkar ha varit viktigt att få möjlighet att kunna arbeta mer systematiskt med en och samma 

elevgrupp. En av lärarna uttryckte sin synpunkt på följande sätt:  
 

Tyvärr introducerades inte läslyftet på det sättet att man tydligt skulle arbeta med en grupp och delge 

gruppen att vi ska prova olika strategier. Eftersom jag är ämneslärare på 7-9 och har 9 olika undervis-

ningsgrupper så har jag fått ta aktuell aktivitet med den grupp som jag hade något med som passade. 

Tyvärr. Jag hade gärna velat tillämpa detta på ett mer tydligt och strukturerat sätt och har för avsikt att 

göra det framöver. 

 

Det var också fler av de lärare som undervisade i årskurserna 7-9 som i sina kommentarer gav 

uttryck för att de inte haft möjlighet till systematik. Andra lärare tog upp att deras elever redan var 

vana att samtala om text. En lärare skrev att ”då jag tidigare har arbetat utifrån Läslyftets arbetssätt 

har elevgruppen gått vidare i sin utveckling, men ingen stor förändring har skett i min elevgrupp”. 

Lärare kommenterade också att det var ”svårt att svara på vad just Läslyftets aktiviteter gett ef-

tersom viss utveckling alltid sker under ett läsår”.  

Många av lärarna hade också positiva kommentarer om vad som skett i klassrummen och vad 

eleverna hade fått med sig. Det rörde sig om att eleverna hade fått olika ”verktyg”, ”metoder”, 

”strategier”, ”instrument”, och ”stödstrukturer” för att ta sin an texter. De hade fått ökad ”läsför-

ståelse”, ”ordförståelse”, förmåga att ”läsa mellan raderna”. De hade stärkt sin förmåga att ”förstå 

sammanhang”, förstå ”texters uppbyggnad, genre, innehåll, nyckelord”, ”logiskt förklara innebör-

den av texter och svåra ord, ”argumentera” och ”motivera sina åsikter”. De hade blivit bättre på 

att ”reflektera”, ”återberätta” och ”uttrycka sig”. ”Eleverna har fått en ny syn på textläsning”.  

Lärarna skrev också att eleverna hade utvecklat sin förmåga att ”samtala om andra och sina 

egna texter”. De ”lär av varandra” och har blivit bättre på att ”lyssna på” och ”respektera” varandra. 

De ”ställer nyfikna frågor”, ”vågar prata”, ”vågar säga vad de tänker”, ”vågar fråga om de inte 

förstår”. De får ”känna att deras tanke och åsikt är viktig” men också att de ”kan ändra åsikt”. Flera 

tog upp att samtals- och klassrumsklimatet hade förändrats. Två av lärarna uttryckte sig så här:  
 

Ännu mer tillåtet att säga, tänka och prata som man tycker. Tillåtande klimat, inget är fel. Man kan 

använda det i alla ämnen. Man har märkt att barnen använder sig av vissa metoder, även när vi inte har 

textsamtal på schemat. De ställer frågor om begrepp de inte förstår. 

 

De har upplevt att de här experimentlektionerna som annorlunda och roliga. De har blivit mer upp-

märksamma på att det finns svar som inte har något rätt eller fel. De använder varandras tankar på ett 

mer uppskattande och positivt sätt. Ett bättre klassrumsklimat har kunnat skönjas.  

 

Överlag var det fler lärare från årskurserna F-3 som gav uttryck för dessa synpunkter. Flera lärare 

tog upp att fler elever har blivit ”delaktiga”, att de ”deltar på ett annat sätt”. En lärare skrev att 

Läslyftet ”har fått igång flera elever som inte läst tidigare. Framförallt pojkar i år 8”. En annan ”det 

har fått de elever som har svårast att delta i klassrumssamtalet”.  Flera sa också att ”läslusten och 

läsintresset har ökat”. Eleverna tyckte att ”lektionerna är ”roliga”, ”de längtar numera till att vi ska 

jobba med texter”. Vid handledarutbildningen berättade en handledare att hen har flera i sin klass 

med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och andra diagnoser men att det har varit en aha-upplevelse 

att använda sig av samtal om text med dessa elever. ”Nu kommer deras jättebra tankar fram även 

om de har svårt att läsa, sånt som jag inte fick syn på tidigare. De blir mer delaktiga”.   
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Liknande utsagor har vi också fått från intervjuer och observationer. Även i intervjuerna sa lärarna 

att för kort tid hade gått för att kunna avgöra vad utprövningsomgången av Läslyftet inneburit för 

elevernas kunskaper och att frågan var hur det egentligen skulle kunna mätas. Men sedan kom flera 

lärare med exempel på vad som skett i klassrummet. En 4-6 lärare tog upp att en elev som annars 

inte brukade skriva så mycket skrev mycket längre efter att man arbetat med berättelseansiktet. En 

annan 4-6 lärare nämnde att elever ”som du annars inte tänkte kunde göra en viss koppling gjorde 

precis det”. Dessutom menade en lärare i en 4-6 grupp att eleverna blir mycket säkrare på just den 

text de arbetat med. ”De behöver inte hjälp på samma sätt när de sedan ska jobba med ämnet. Så 

det ger ju resultat på texten”. Läslyftets utprövningsomgång tycks ha bidragit mer till lärare och 

elever i årskurserna 1-6. Som två lärare diskuterade:  
 

De yngre, i alla fall upp till fyran tycker att det är roligt och positivt. När vi skulle göra det vanliga tyckte 

de att de kunde göra som vi hade gjort i övningarna tidigare. Eleverna själva efterfrågade dessa metoder.  

 

En Ma/NO-lärare i 7-9 menade att det ibland har blivit lite kaotiskt när hon försökte genomföra 

en planerad aktivitet och att hon därför var tvungen att bryta i vissa fall när eleverna inte var med 

på det. Samma planering kunde resultera i kaos i vissa klasser men funka i andra. På samma sätt 

menade hon att ”vissa metoder ju har funkat bra på de kaotiska eleverna, det har nästan alltid 

fungerat för någon som du inte trodde att det skulle passa.” En av lärarna för de yngre årskurserna 

sa också att hon tyckte att det var fantastiskt hur eleverna själva kunde hjälpa varandra och hitta 

verktyg. Exemplet läraren tog upp var när eleverna hade delats in i grupper med någon som var lite 

starkare på att skriva och läsa i varje grupp. Om någon inte kunde skriva så hade en ”starkare 

skrivare” liksom undrat om den som inte var så stark skulle kunna skriva om den starkare skrev 

först och den svagare sedan skrev efter. En av handledarna lyfter också fram att en mer högpreste-

rande elev tyckte att det hade gett henne mer och att hon kommit djupare i analysen och texten när 

de hade jobbat tillsammans än när de inte hade samtalat om texten.  
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4.4 Läslyftets bidrag till samarbetet och den sociala arbetsmiljön på skolan 

En annan fråga som också handlade om Läslyftets bidrag gällde om samarbetet mellan olika mål-

grupper förstärkts och om den sociala arbetsmiljön på skolan förbättrats. Frågan var lite olika ställd 

till olika grupper. Vi tittar först på hur handledarna och lärarna svarade. 

 

Figur 44. Andel handledare och lärare som svarat ”i hög utsträckning” på vad Läslyftet inneburit för sam-

arbetet på skolan.  

 
*Antal svarande: Handledare = 34-38, svarsfrekvens 81-90%. Lärare = 219-221, svarsfrekvens 59-60%. 

 

A. Stärkt samarbetet mellan lärarna i handledningsgruppen/erna 
B. Stärkt samarbetet mellan lärare i olika ämnen på min skola 
C. Stärkt samarbetet mellan lärare i olika stadier på min skola 
D. Stärkt samarbetet mellan mig och min rektor 
E. Bidragit till förbättrad social arbetsmiljö 
F. Jag har lärt känna nya kollegor 

 

Som framgår av diagrammet är det främst på frågan om Läslyftet hade ”stärkt samarbetet mellan 

lärarna i handledningsgruppen” som vi ser stora skillnader i användningen av svarsalternativet ”i 

hög utsträckning” mellan handledare och lärare. Handledarna markerade också i något högre ut-

sträckning att de hade ”lärt känna nya kollegor” (högre på skolor med lägre än med högre merit-

värde). Vi kan också notera att andelen som använde svarsalternativet ”i hög utsträckning” var 

generellt sett låg på samtliga frågor.  

En ganska hög andel använde också svarsalternativet ”inte alls” på dessa frågor. Bland handle-

darna svarade drygt en fjärdedel att Läslyftet ”inte alls” hade ”stärkt samarbetet mellan mig och 

min rektor” (högre på fristående skolor och skolor med högre meritvärden) och mindre än var 

femte svarade att de ”inte alls” hade ”lärt känna nya kollegor”. På övriga frågor om Läslyftets bidrag 

till samarbetet på skolan användes det svarsalternativet bara av ett fåtal av handledarna. På frågan 

om Läslyftet ”bidragit till en förbättrad social arbetsmiljö” använde en högre andel av handledarna 

på skolor med lägre meritvärden svarsalternativet ”i hög utsträckning”. Fyra handledare uppgav att 

Läslyftet ”inte alls” stärkt samarbetet mellan olika stadier och dessa tillhörde alla skolor med högre 

meritvärden, men två av dessa markerade också att de haft en stadievis gruppsammansättning. 

Samtliga sju handledare som angav att samarbetet ”i hög utsträckning” hade ”stärkts mellan lärare 

i olika ämnen” markerade också att deras grupp/er varit mixade över ämnen och stadier. Sex av de 

sju handledare som svarade att Läslyftet ”stärkt samarbetet mellan lärare i olika stadier” hade också 
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markerat att deras grupp/er varit mixade över ämnen och stadier. En högre andel av de handledare 

som markerade att de haft ”mixade grupper över ämnen och stadier” uppgav också att Läslyftet ”i 

viss utsträckning” bidragit till en ”förbättrad social arbetsmiljö” och till att de ”lärt känna nya kol-

legor”.  

Nästan två tredjedelar av lärarna ansåg att Läslyftet ”inte alls” hade stärkt samarbetet till rektor 

och övriga svarade att så hade skett ”i viss utsträckning”. Knappt en tredjedel av lärarna svarade 

även att Läslyftet ”inte alls” hade ”stärkt samarbetet mellan lärare på olika stadier”, ”bidragit till en 

förbättrad social arbetsmiljö” eller att de hade ”lärt känna nya kollegor”. På frågan om Läslyftet 

”stärkt samarbetet mellan lärarna i ”handledningsgruppen” finns skillnader mellan lärare som un-

dervisade på olika stadier och mönstret känner vi igen från tidigare. Det var lärarna i årskurserna 

F-3 som var mest benägna att använda svarsalternativet ”i hög utsträckning” och lärarna i årskur-

serna 7-9 som var minst benägna att utnyttja det alternativet. Samma mönster gäller svaren på 

frågan om Läslyftet ”stärkt samarbetet mellan lärare i olika ämnen”. När det gäller om Läslyftet 

”stärkt samarbetet mellan lärare i olika stadier” finns inga skillnader i svaren mellan lärare i årskur-

serna F-6 medan en lägre andel av lärarna i de högre årskurserna använde svarsalternativet ”i högre 

utsträckning”.  

Vi kan också se en liten skillnad som innebär att de lärare som inte brukade ägna sig åt gemen-

sam undervisningsplanering före Läslyftet, inte heller uppgav att ”Läslyftet hade bidragit till att öka 

samarbetet”. En högre andel av de lärare som ingick i mixade handledningsgrupper, än de som 

ingick i stadievis indelade grupper, markerade att de ”i hög utsträckning” hade ”lärt känna nya 

kollegor” och att Läslyftet ”stärkt samarbetet mellan kollegor i olika stadier”.  

Även på denna fråga hade lärarna möjlighet att skriva till ”annat” som Läslyftet bidragit till när 

det gällde samarbetet på skolan. Några skrev att samarbetet ökat både över ämnesgränser och sam-

arbetet i klassrummet.  

 

Att vi fått prata pedagogik i en heterogen grupp, då vi pratat om många olika saker, vilket varit riktigt 

bra!! 

 

Det har funnits tid för pedagogiska diskussioner.  

 

Stärkt VILJAN till samarbete mellan oss på skolan.  

 

Andra lärare ville lyfta fram att de redan hade ett gott samarbete på skolan och att Läslyftet därför 

inte bidragit särskilt till detta. En av dem skrev att de ”har redan mycket gott samarbete och sam-

hörighet på skolan”.  
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4.5 Läslyftets bidrag enligt rektorerna 

Även rektorerna hade en fråga som gällde Läslyftets bidrag till samarbetet och den sociala arbets-

miljön på skolan.  

 

Figur 45. Rektorers svar på vad Läslyftet inneburit för samarbetet på skolan. 

 
*Antal svarande: Rektorer = 23, svarsfrekvens 82%. 

 

Nio av de 23 rektorerna svarade att Läslyftet ”i hög utsträckning” hade ”stärkt samarbetet mellan 

mig och lärarna” och tio menade att så hade skett ”i viss utsträckning”. Däremot verkade rektorerna 

inte anse att samarbetet hade stärkts ”mellan mig och huvudmannen”. Ingen använde svarsalter-

nativet ”i hög utsträckning” medan 15 stycken markerade alternativet ”inte alls”. På frågan om 

Läslyftet ”bidragit till en förbättrad social arbetsmiljö på skolan” svarade fem att så hade skett ”i 

hög utsträckning” och ytterligare 11 att så hade skett ”till viss del”. Fyra rektorer använde svarsal-

ternativet ”inte alls”.  

Ytterligare ett antal frågor i rektorsenkäten syftade till att undersöka ”vad Läslyftet hade bidragit 

med”, enligt rektorernas uppfattningar.  
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Figur 46. Rektorers svar på vad Läslyftet har bidragit med.  

 
*Antal svarande: Rektorer = 23, svarsfrekvens 82%. 

 

A. Ökat lärarnas engagemang för läs-, skriv- och språkutveckling i sin undervisning 
B. Ökat lärarnas kunskaper i läs-, skriv- och språkdidaktik 
C. Fördjupat det pedagogiska samtalet på skolan 
D. Ökat lärarnas engagemang för kollegialt lärande och samarbetes 
E. Gett en modell för kollegialt lärande 
F. Stärkt min förmåga att bedriva systematiskt kvalitetsarbete 

 

17 rektorer svarade att Läslyftet i ”hög utsträckning” hade ”ökat lärarnas engagemang för läs-, 

skriv- och språkutveckling i deras undervisning”, 16 att det ”ökat lärarnas kunskaper i läs-, skriv- 

och språkdidaktik”, 19 att det ”fördjupat det pedagogiska samtalet på skolan”, 17 att det ”ökat 

lärarnas engagemang för kollegialt lärande och samarbete och 19 att det ”gett en modell för kolle-

gialt lärande”. Övriga rektorer svarade ”i viss utsträckning” på dessa frågor, ingen svarade ”inte 

alls”. Däremot var rektorerna mer tveksamma till om Läslyftet ”stärkt deras egen förmåga att bed-

riva systematiskt kvalitetsarbete”. Här svarade 15 stycken ”i viss utsträckning” medan bara fyra 

rektorer använde alternativet ”i hög utsträckning” och tre svarade ”inte alls”. En rektor markerade 

”vet ej”. En rektor hade använt sig av möjligheten att skriva in något ”annat” och då skrivit att 

Läslyftet ”ökat samsynen på skolan”.  

 

4.6 Läslyftets bidragit till huvudmännen 

Huvudmännen var ganska försiktiga i sin bedömning av ”vad Läslyftet bidragit med hos huvud-

mannen”. Det bidrag som flest huvudmän markerade ”i hög utsträckning” på var att Läslyftet ”gett 

en modell för kollegialt lärande”, vilket sex av de åtta huvudmännen svarade. Tre stycken använde 

svarsalternativet ”i hög utsträckning” på frågan om Läslyftet ”stärkt samarbetet mellan huvudman-

nens processledare eller motsvarande och handledare i Läslyftet. De två huvudmän som inte hade 

någon processledare hade av naturliga skäl svarat ”inte alls” här. Bara hälften av huvudmännen, 

fyra stycken, svarade att Läslyftet ”stärkt samarbetet mellan huvudman och rektor/er” och här 

hade samtliga markerat ”i viss utsträckning”, tre använde alternativet ”inte alls” och en ”vet ej”. 

Om det berodde på att samarbetet redan var starkt innan satsningen startade går inte att avgöra 

från enkäten. Men som framkom ovan så har huvudmännens representanter inte haft så mycket 

direktkontakt med rektorerna. Detta kan också bero på att i en del större huvudmän har dessa inte 

direktkontakt med rektorerna utan snarare med andra tjänstebefattningar som skolområdeschefer 
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eller liknande (se citat i avsnitt 3.2.1). Enkäten innehöll också en fråga om huruvida Läslyftet bi-

draget till att ”stärka huvudmannens förmåga att bedriva systematiskt kvalitetsarbete”. Endast en 

svarade ”i hög utsträckning” på denna fråga medan fyra markerade ”i viss utsträckning” och tre 

stycken uppgav att Läslyftet ”inte alls” hade bidragit till detta. Även här kan det vara så att vissa 

huvudmän ansåg att kvalitetsarbetet redan var starkt när Läslyftet inleddes. En huvudman hade 

använt kommentarfältet och skrivit att Läslyftet: ”Satt fokus på språk- läs och skrivutveckling”.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

I detta kapitel diskuteras sammanfattningsvis utvärderingens fyra övergripande frågor. 

 

5.1 Läslyftets ändamålsenlighet 

Den första övergripande frågan ”Är aktiviteterna i Läslyftet ändamålsenliga för att främja elevers 

språk-, läs- och skrivutveckling?” besvaras främst genom att pröva programteorins hållbarhet, men 

också genom målgruppernas uppfattningar om Läslyftet och lärares uppfattningar om bidraget till 

elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.  

För det första prövas om Läslyftets programteori (se avsnitt 2.3) är logiskt sammanhängande. 

Under utprövningsomgången fanns de flesta förutsättningar som Läslyftets arkitekter antog skulle 

behövas, i några fall var de på väg att skapas. Den första förutsättningen, att innehållet i moduler 

och stödmaterial möter olika skolors och specifika ämnens och lärargruppers behov, kommer suc-

cessivt att byggas ut under huvudomgången. De kortsiktiga effekterna kan förväntas uppnås om 

den första förutsättningen kan skapas och om Läslyftets aktiviteter genomförs på ett framgångsrikt 

sätt. Modulen Samtal om text med tillhörande stödmaterial har en potential att bidra till att de 

önskade kortsiktiga effekterna uppnås. För att aktiviteterna i Läslyftet skall anses ändamålsenliga 

räcker det dock inte att lärare har genomfört en modul i Läslyftet och tillgodogjort sig innehållet i 

den, utan de måste också använda sig av de kunskaper och insikter som de fått i den egna under-

visningen, samt fortsätta reflektera och utveckla sina kunskaper tillsammans med sina kollegor. 

Lärare måste också uppleva att förhållningssättet och metoderna fungerar i olika undervisningssi-

tuationer och att tillämpningarna får en positiv respons hos eleverna.  

De långsiktiga effekterna kan också förväntas uppnås, med ett undantag. Det är inte rimligt att 

enbart en enskild satsning som Läslyftet kan leda till att svenska elevers resultat i internationella 

kunskapsmätningar förbättras (så som det står i regeringsuppdraget), eftersom det är många fak-

torer som påverkar resultaten i kunskapsmätningar. För att övriga effekter ska nås krävs dock att 

nödvändiga och tillräckliga förutsättningar tillhandahålls och att innehållet i Läslyftets stödmaterial 

utvecklas och håller samma höga kvalitet som i modulen Samtal om text. Det krävs också att 

Läslyftsmodellen och det växande innehållet uppfattas relevant, vägledande och motiverande på 

skolorna. Handledare, processledare, huvudmän/rektorer och lärare måste frigöra tid för kollegialt 

lärande och tillsammans bygga/upprätthålla en kollektivt lärande undervisnings- och fortbildnings-

kultur. En kollektivt lärande undervisningskultur innebär att lärare kontinuerligt planerar mer till-

sammans och systematiskt prövar, dokumenterar och utvärderar olika didaktiska strategier och 

undervisningsaktiviteter. En kollektivt lärande fortbildningskultur innebär ett kollegialt lärande där 

grupper av lärare regelbundet tar sig an relevanta forskningsresultat, diskuterar dessa och utarbetar 

strategier för att omsätta lärdomarna i undervisningen. Lärare måste också uppleva att de lär sig 

mer om språk-, läs- och skrivutveckling när de använder nya moduler så att de kan finna inspiration 

och fortsätta utveckla sin egen undervisning och göra bättre informerade val av lämpliga metoder 

och material för att möta elevers olika behov. Om stödmaterialet inte bidrar till att utvidga, utmana 

och fördjupa lärarnas kunskaper kommer intresset för Läslyftet sannolikt att minska.  

I det andra steget prövas vilket vetenskapligt stöd Läslyftet har haft under utprövningsom-

gången. Fortbildningsmodellen och modulen Samtal om text utgår från en konstruktivistisk kun-
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skapssyn där både lärares och elevers kunskaper och förmågor utvecklas/konstrueras i en fortlö-

pande interaktion mellan lärare-lärare, lärare-elev och mellan elever. Läslyftet genomförs i ett soci-

okulturellt sammanhang där majoritetskulturens värderingar och den aktuella läroplanen ramar in 

skolans uppdrag för språk-, läs- och skrivutveckling. Modulen Samtal om text baseras på forskning 

om textsamtalets betydelse och kollegialt lärande. I stödmaterialet betonas att textsamtal behövs i 

alla ämnen för att eleven ska stimuleras till att utveckla läs- och skrivförmågor, språk och analys-

förmåga. Handledarutbildningen och stödmaterialet baseras på medverkande forskares kunskaps-

syn och den forskning och de teorier som de utgår från. Läslyftet har därmed, under utprövnings-

omgången, haft stöd i forskning som framhåller betydelsen av textsamtal, interaktiva undervis-

ningsmetoder, delaktighet, motivation och kollegialt lärande (se stödmaterial med referenser).  

Utifrån programteorins grundantaganden och argumentation finns det en risk att Läslyftet stär-

ker bilden av att lärarna har stora brister och att det framförallt är deras fel att skolor och elever 

presterar dåligt i olika kunskapsmätningar. Läslyftet kan då uppfattas som ett ifrågasättande av 

lärarnas kompetens och professionalism vilket kan bidra till att lärare blir negativt inställda till 

Läslyftet och målen med Läslyftet därmed blir svårare att nå. För att minska risken för att Läslyftet 

uppfattas som ett ifrågasättande av lärarnas kompetens och professionalism och istället blir ett stöd 

i fortbildningsarbetet behöver argumentationen för Läslyftet ses över. Dels finns det lite som talar 

för att Läslyftet i sig kan påverka elevers resultat i kunskapsmätningar, dels bidrar det till att lägga 

ett för stort fokus på undervisningsmetoders betydelse för skolors och elevers resultat i kunskaps-

mätningar. Utvärderarna bedömer att argumentet för Läslyftet skulle stärkas om syftet att höja 

elevers resultat i internationella kunskapsmätningar tonades ner till förmån för argument om att 

satsningen ger lärarna kompetensutveckling, tid för reflektion kring undervisning och läraruppdra-

get samt möjligheter till kollegialt samarbete, något som lärare menar att de har för lite tid till.38 

Den sammantagna bedömningen av utprövningsomgången visade att alla målgrupper var 

mycket nöjda. Såväl modulen Samtal om text, som handledarutbildningen och fortbildningsmo-

dellen med det kollegiala lärandet uppfattades som ändamålsenligt. Lärarnas bedömningar av hur 

eleverna påverkats av aktiviteterna i utprövningsomgången av Läslyftet visar även den att sats-

ningen har stora förutsättningar att få betydelse för elevernas språkutveckling på sikt. Även om 

många lärare ansåg att det var för tidigt att bedöma detta så snart efter att aktiviteterna genomförts 

vittnade ändå många om att eleverna redan utvecklat såväl sitt självförtroende när det gäller språk 

som sina kunskaper exempelvis i form av ett utökat ordförråd. Många lärare upplever också att de 

olika aktiviteterna i stödmaterialet fungerar i olika undervisningssituationer och med olika under-

visningsgrupper samt att tillämpningarna har fått en positiv respons från eleverna.  

Läslyftet kan sammantaget bedömas vara en relevant insats för att främja elevers språk-, läs- 

och skrivutveckling. Satsningen kan bidra till att uppnå önskade effekter på kollegialt lärande, ut-

vecklande textsamtal och språk-, läs- och skrivutveckling förutsatt att tillräckliga förutsättningarna 

skapas och att kommande moduler håller lika hög kvalitet som modulen Samtal om text gör.  

 

                                                           
38 Se Skolverket. 2015. Grundskolelärares tidsanvändning. En fördjupad analys av ”Lärarnas yrkesvardag”. Rapport 417. Stock-
holm: Skolverket. 
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5.2 Vilka förutsättningar bör finnas på skolnivå och huvudmannanivå? 

Den andra övergripande frågan om vilka förutsättningar som bör finnas på skolnivå, huvudman-

nanivå och nationell nivå för att Läslyftets mål och intentioner ska kunna uppnås, besvaras utifrån 

vad som framkommit i utvärderingen. De förutsättningar som tidigare lyfts fram är att: 

 

 Informationen om Läslyftet når ut till målgrupperna. 

 Innehållet i Läslyftet ska möta olika skolors, ämnens och lärargruppers behov. 

 Statsbidrag ges till huvudmän för handledare och för att stimulera huvudmän och skolor 

att delta i Läslyftet.  

 Huvudmän och rektorer ger stöd och tid för handledare, processledare och lärare att ge-

nomföra Läslyftet och för kollegialt lärande. 

 Läslyftet utvecklas och finslipas under utprövningsomgången. 

 

Dessa förutsättningar måste skapas på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Vår under-

sökning har visat att den information som inledningsvis gick ut främst nådde rektorerna medan 

huvudmännen fick information först senare eller genom rektorerna. Detta var förstås olyckligt men 

det var ett rent misstag som Skolverket redan uppmärksammat och därför ändrades rutinerna för 

hur utskick med information spreds inför huvudomgången. I övrigt förefaller informationen att ha 

nått målgrupperna och uppfattats som tydlig och relevant, även om några inte fick klart för sig hur 

statsbidraget skulle fungera förrän satsningen faktiskt hade påbörjats samt att det inledningsvis 

fanns oklarheter i hur stödmaterialet skulle se ut och vad handledarutbildningen skulle innehålla. 

De synpunkter som vissa rektorer hade om att tvådagars informationsträffar kan vara svåra att 

frigöra tid till, särskilt om de ligger på annan ort så att möjligheten att ta tag i akuta ärenden minskar, 

är värda att fundera över. Möjligen kan något fler men kortare träffar, och på flera orter, vara ett 

mer lämpligt upplägg. Att bara hälften av rektorerna deltog vid rektorsträffen i januari 2015 kan 

handla om sådana svårigheter. Men det kan också bero på att rektorer inte prioriterar en sådan 

utbildning eftersom de tidigare fått liknande utbildningar i andra sammanhang bland annat genom 

Matematiklyftet. Det kan vara värt att fundera över hur insatser till rektorer kan samordnas i Skol-

verkets olika satsningar alternativt se över innehållet så att det mer specifikt berör olika kunskaper 

och kompetenser.  

Studier visar på betydelsen av rektors roll för skolutveckling39 och även i Läslyftet är rektor en 

avgörande målgrupp för fortbildningens utfall. Dels handlar det om att tillhandahålla förutsätt-

ningar för genomförandet som att skapa tid i schemat för kollegiala träffar. Det är också främst 

detta som rektorerna själva uppgett att de bidragit med i utprövningsomgången. Men många rek-

torer har också engagerat sig på andra sätt, t.ex. genom att delta vid de kollegiala träffarna. Men på 

vissa skolor tycks inte utprövningsomgången av Läslyftet ha prioriterats från skolledningen varken 

i att tillhandahålla tid eller visat engagemang. En fråga att fundera på är också rektors roll i Läslyfts-

satsningen. Rektorerna har varit osäkra på hur de ska förhålla sig till att både stötta, visa engage-

mang och fungera som pedagogisk ledare när de samtidigt uppmanats att hålla sig borta från vissa 

direkta aktiviteter i utprövningsomgången av Läslyftet. Rektorerna har exempelvis uppmanats att 

inte delta vid de kollegiala samtalen eftersom det kan uppfattas som kontroll vilket kan hämma det 

                                                           
39 Skolinspektionen. 2012. Rektors ledarroll – med ansvar för den pedagogiska verksamheten. Rapport 2012:1. Stockholm: Skol-
inspektionen; Vetenskapsrådet. 2011. Rektor – en forskningsöversikt 2000-2010. Vetenskapsrådets rapportserie 4:2011. 
Stockholm: Vetenskapsrådet.  



 

107 

 

kollegiala lärandet. Denna problematik kan vara någonting att ta upp såväl på rektorsträffar som 

på handledarutbildningen.40 Även om det är av betydelse att rektor fungerar som pedagogisk ledare 

förutsätter det också att alla rektorer är kompetenta och goda pedagoger.  

Möter innehållet i Läslyftet skolors behov? Detta har bland annat undersökts i utvärderingen 

genom att huvudmän och rektorer har fått svara på vilka motiv, som har påverkat skolornas delta-

gande i utprövningsomgången av Läslyftet. Motiven har också synliggjort viktiga förutsättningar. 

För huvudmännen framstår två motiv som avgörande för deltagandet: möjligheten att stärka ele-

vernas språk-, läs- och skrivutveckling, samt värdet av en fortbildningsinsats i sig. Rektorerna lyfter 

fram behovet av att fördjupa kollegialt lärande och intresse av att stärka språk-, läs- och skrivut-

vecklingen samt att fler lärare får fortbildning. Goda erfarenheter från deltagande i Matematiklyftet 

har också varit en positiv faktor för några skolor. För andra har Matematiklyftet varit en faktor som 

gjort att de valt att inte delta i utprövningsomgången av Läslyftet. De som inte deltagit motiverade 

det med att det pågick andra fortbildningssatsningar och att personalsituationen gjorde det omöj-

ligt. Organisatorisk instabilitet, exempelvis byte av rektor, var andra skäl till att inte delta. Motiven 

för att delta indikerar att det finns ett behov av Läslyftet hos huvudmän, rektorer och många lärare, 

vilket betyder att en viktig förutsättning redan finns. De förutsättningar som alltså blir viktiga är att 

målgrupperna, på samtliga nivåer, ser värdet av att utveckla språk-, läs- och skrivundervisningen i 

olika årskurser och i olika ämnen, oavsett om skolan inledningsvis har högre eller lägre meritvärden. 

En annan förutsättning är att kollegialt lärande uppfattas som värdefullt och att det finns praktiska 

möjligheter att genomföra en sådan fortbildningsinsats under en viss tidsperiod. Vi kan konstatera 

att målgrupperna under utprövningsomgången verkar ha uppfattat värdet av Läslyftet, men att 

praktiska möjligheter inte alltid har funnits.  

Statsbidraget sades ha haft en viss, men tämligen underordnad, betydelse för deltagandet i ut-

prövningsomgången. Statsbidraget för handledare har inte varit ett avgörande motiv för medverkan 

men inte oviktigt och utvärderingen bedömer att det ända behövs. Det är möjligt att detta inte är 

något huvudskäl till deltagande men ändå en avgörande faktor för vissa skolor. Några rektorer sa 

att utan statsbidraget hade de inte haft möjlighet att ge handledarna nedsättning i tid eller bekosta 

deras handledarutbildning. Även med statsbidraget har många rektorer uppgett att de har fått skjuta 

till medel för att satsningen skall fungera. Utan statsbidraget är det möjligt att skolor avstått från 

att delta i satsningen eller tillsatt handledare utan att ge dessa särskild tid för det. Ett annat alternativ 

hade varit att utse handledare som ändå hade tid i sin tjänst för utvecklingsarbete, såsom förstelä-

rare. Vår bedömning är att statsbidraget är en viktig förutsättning för att skolor med olika resurser 

ska kunna delta i Läslyftet och för att det skall bli genomfört enligt intentionerna. Med ett statsbi-

drag har skolorna samtidigt ”avtalat” att handledarna verkligen skall få möjlighet att delta vid hand-

ledarutbildningens träffar och få frigjord tid för sitt uppdrag som handledare och stödja det kolle-

giala lärandet så som Läslyftsmodellen innebär. Det kan också vara värt att beakta synpunkten att 

statsbidraget kan medföra en större acceptans hos lärarna. Eftersom lärarna vet att det utgår en del 

bidrag till skolan för deltagandet konkurrerar den frigjorda tiden för handledare inte med budgeten 

för den vanliga undervisningen. Kostnaden för att medverka i Läslyftet kan vara svårare att bära 

för små skolor. Skolverket och regeringen bör följa vilka skolor som deltar eller avstår från att 

                                                           
40 Se exempelvis Lahdenperä, P. 2013. Rektors pedagogiska ledarskap och lärares undervisningssvårigheter. I O. Jo-
hansson & L. Svedberg, L. (red.). Att leda mot skolans mål, 141-153 Malmö: Gleerups. 
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medverka i Läslyftets huvudomgång och vid behov erbjuda extra stöd till resurssvaga skolor. Skol-

verket och regeringen har också ansvar att fortlöpande följa upp och utvärdera satsningen och vid 

behov förändra Läslyftet för att det ska ge maximal utdelning. 

Huvudmännen måste också informera sig om och följa satsningen och ge medverkande skolor 

stöd för att kunna delta under rimliga förutsättningar och koordinera fortbildningen i förhållande 

till skolornas samlade arbetsbelastning. Undersökningen har visat att huvudmannanivån har haft 

en relativt undanskymd roll under utprövningsomgången. Frågan är i vilken mån det hade varit 

önskvärt att involvera huvudmännen ytterligare. Samtidigt som stöd uppifrån är en viktig förutsätt-

ning för all form av utvecklingsarbete, minskar också skolornas inflytande om huvudmännen i 

alltför hög grad styr vilket innehåll och vilket upplägg genomförandet skall ha. 

Inför huvudgången har det exempelvis diskuterats på vissa skolor, främst i kommunerna, 

huruvida det är önskvärt att huvudmannen beslutar vilka moduler skolorna skall genomföra, vilka 

lärare som ska delta och om de skall ha interna eller externa handledare. Här kan uppstå vissa 

dilemman mellan önskemålet att få tillräckligt många lärare till vissa moduler, vilket kan göra att 

huvudmän vill samla lärare från flera skolor, och önskemålet att främja lärarsamarbetet och under-

visningskulturen på den enskilda skolan. Processledarna var tänkta att vara huvudmännens för-

längda arm genom att samordna målgrupperna och handleda handledarna. Frågan är om huvud-

männen i huvudomgången har, eller kommer att tillsätta, en liknande funktion som kommer att få 

eller ta sig an dessa uppgifter.  

Under utprövningsomgången har handledarna fått en handledarutbildning som de varit väldigt 

nöjda med och som har fungerat som ett forum för erfarenhetsutbyte mellan handledare. De som 

har varit flera handledare på samma skola har också kunna få stöd av varandra. Under huvudom-

gången kommer samma omfattning på handledarutbildningen att genomföras under två moduler, 

det vill säga under längre tid. Det är ännu oklart vilka konsekvenser det får för känslan av kontinu-

itet och om det kommer att innebära att andra forum för erfarenhetsutbyte kommer att behövas 

mellan handledarutbildningens utbildningstillfällen. Det kan dessutom behövas andra forum för de 

handledare som nu kommer att fortsätta med Läslyftet, och som redan har gått handledarutbild-

ningen eller för de fristående skolor som inte har någon huvudman utöver den enskilda skolan. En 

idé kan därför vara att handledarna vid dessa skolor bjuds in till kommunernas eventuella hand-

ledarträffar eller att flera små fristående skolor samordnar sig i detta avseende. Handledare på små 

friskolor kommer kanske inte att ha möjlighet att avsätta tid för en språkutvecklare i samma ut-

sträckning som kommuner eller fristående huvudmän med många skolor har. Men även handledare 

på friskolor hos större fristående huvudmän kan ha svårigheter att hålla kontakten med handledare 

utanför den egna skolan. Det kan vara värt att fundera på om inte även de kan ha ett behov av att 

träffa handledare utanför den egna skolan för att utbyta erfarenheter av handledaruppdraget och 

arbetet med skolutveckling. 

På skolnivå är en nödvändig förutsättning att rektorerna även frigör tid för handledare så att de 

kan genomföra sitt uppdrag. Det har visat sig att handledarna har fått olika förutsättningar för att 

genomföra uppdraget och även om de flesta är nöjda med den tid de haft till förfogande är det 

ändå en tredjedel som inte är nöjda. Vissa säger att de inte har fått någon frigjord tid för sitt uppdrag 

och det har funnits olika uppfattningar om vad statsbidraget för handledares frigjorda tid ska täcka 

och vilka delar som ska ingå i den nedsatta tiden. Skolverket behöver vara tydlig i sin kommunikat-

ion såväl till huvudmän, rektorer som till handledare om vad statsbidraget för frigjord tid för hand-

ledare ska täcka och följa upp att de får den tid de har rätt till. Detta är nödvändigt både för att 
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handledare ska få de förutsättningar som behövs för att genomföra sitt uppdrag som för handle-

darnas uppfattningar om tiden för deras uppdrag. Särskilt gäller detta handledare med 10 procent.  

Det är också nödvändigt att rektorerna frigör tid för lärare så att de kan genomföra Läslyftets 

olika moment och tillämpa dem i undervisningen. Stödet måste vara sådant att lärarna kan delta 

under rimliga förutsättningar och koordinera fortbildningen i förhållande till lärarnas samlade ar-

betsbelastning. I utprövningsomgången har det visat sig att en stor del av lärarna inte har fått den 

tid Skolverket har angett för de kollegiala samtalen. Vissa lärare har därmed inte haft rimliga förut-

sättningar under utprövningsomgången. Skolverket måste därför följa upp och säkerställa att del-

tagande lärare i huvudomgången får den tid som myndigheten har angett. På kollegial nivå är en 

förutsättning att handledningen fungerar och att lärarna medverkar i alla moment och engagerar 

sig i de kollegiala samtalen, använder och prövar metoder, idéer och förhållningssätt från Läslyftets 

stödmaterial i olika undervisningsgrupper, samt att de upplever en positiv respons från elever. Detta 

diskuteras nedan i samband med diskussionen om hur utprövningsomgången har fungerat.  

Att ha en utprövningsomgång som utvärderas är i sig ett sätt att upptäcka de eventuella brister 

som behöver avhjälpas för att satsningen skall utvecklas. Skolverket har också gjort vissa föränd-

ringar utifrån de signaler som har framkommit genom utvärderingen och genom deras direkta kon-

takter med målgrupperna. Den kanske mest tydliga förändringen är att man istället för den inle-

dande processledarutbildningen kommer att satsa på en utbildning för språk-, läs- och skrivutveckl-

ing. En annan förändring är att Skolverket har betonat att lärosätena som utvecklar de nya modu-

lerna ska hålla sig till en kortare längd på de nya texterna. Utifrån utprövningsomgången har Skol-

verket också valt att behålla möjligheten att få statsbidrag för handledare på 10 eller 20 procent.    

 

5.3 Hur har Läslyftet fungerat på olika skolor under utprövningsomgången? 

Den tredje övergripande frågan besvaras också utifrån utvärderingens resultat. Som föregående 

kapitel visade är de allra flesta i de olika målgrupperna nöjda eller till och med mycket nöjda med 

Läslyftets utprövningsomgång. Handledarna är de som genomgående bedömde satsningen högt 

medan lärarna också var nöjda, men hade en större spridning i sina svar. I det här avsnittet görs en 

sammanfattande analys och slutsatser dras utifrån jämförelser mellan olika kategorier av skolor och 

olika kategorier av lärare. Det vi tittar närmare på är lärarnas och skolornas fortbildnings- och 

undervisningskultur före utprövningsomgången av Läslyftet, kommunala respektive fristående hu-

vudmän, skolor med olika meritvärden, lärare som undervisar i olika årskurser, lärare som under-

visar i olika ämnen, handledningsgruppernas storlek och sammansättning samt vissa andra faktorer.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att utprövningsomgången endast har haft ett begränsat antal 

deltagare vilket medfört att underlaget är litet och att det därmed är svårt att göra jämförelser mellan 

olika grupper. Att såväl antalet deltagande skolor, som handledare och lärare var lågt under utpröv-

ningsomgången, medförde att det blev svårt att göra jämförelser mellan fristående och kommunala 

skolor med högre eller lägre meritvärden, speciellt om de kommunala skolorna med obestämda 

meritvärden räknades med. Få i varje kategori gör att enskilda svar får väldigt stora utslag på hel-

heten. Det gäller framförallt i enkäten till rektorerna varvid vi inte heller har gjort särskilt många 

jämförelser där. Men det gäller även svaren från handledarna och lärarna där enskilda svar kan få 

stora genomslag vid jämförelser. Vi har därför valt att främst göra jämförelser mellan kommunala 

och fristående skolor respektive skolor med högre och lägre meritvärde för sig. Även vid andra 

jämförelser kan vissa grupper vara små och resultaten skall därför snarast läsas som tendenser som 

kan vara intressanta att följa upp i utvärderingen av huvudomgången än försök att slå fast tydliga 
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skillnader. När det gäller frågor om modulen och frågor om vad Läslyftet under utprövningsom-

gången har bidragit med finns det framförallt skillnader mellan svarsalternativen ”i hög utsträck-

ning” och ”i viss utsträckning”. Inte på någon fråga finns det skillnader över 20 procentenheter på 

svarsalternativet ”inte alls” som också har använts sparsamt av målgrupperna.   

 

5.3.1 Lärarnas och skolornas fortbildnings- och undervisningskultur före Läslyftet 

Huruvida lärarna redan före utprövningsomgången av Läslyftet hade deltagit i fortbildning gällande 

språk- läs- och skrivutveckling eller fortbildning i kollegialt lärande har inte haft någon större på-

verkan på deras övriga svar. Det fanns inga skillnader i hur de med tidigare fortbildning förberedde 

sig inför moment B och D, hur de värderade modulens delar, satsningens resultat för eleverna eller 

satsningen sammantaget. Vi vet dock inte vilka typer av tidigare fortbildning i språk- läs- och skriv-

utveckling som dessa lärare har fått.  

Ungefär åtta av tio lärare uppgav att de även före Läslyftets utprövningsomgång brukade re-

flektera över hur deras undervisning kunde förbättra elevernas läs-, skriv- och språkutveckling och 

cirka hälften av lärarna svarade att de ”ofta brukar diskutera hur undervisning kan främja elevers 

läs-, skriv- och språkutveckling med sina kollegor”. Det skedde dock i mindre grad utifrån läsning 

av relevant forskning. Utprövningsomgången genomfördes alltså i skolor med olika tidigare under-

visningskulturer och former av kollegialt lärande. Dessa skillnader har dock inte avsatt några större 

spår i lärarnas sammantagna bedömning av utprövningsomgången av Läslyftet.  

Utvärderingen visar att det finns ett behov av att tillsammans reflektera över undervisningen 

och Läslyftets utprövningsomgång har fyllt ett sådant behov alldeles oavsett hur den tidigare under-

visningen planerades eller vilken tidigare fortbildning som lärarna hade. Det kan dock vara svårt 

att i enkäter fånga skolors undervisningskulturer varför det kan vara av vikt att följa upp detta i 

huvudomgången för att se om det gäller även för denna.  

 

5.3.2 Kommunala respektive fristående huvudmän 

Underlaget är litet men det finns skillnader mellan hur deltagande kommunala skolor och delta-

gande fristående skolor hade tillhandahållit tid för det kollegiala arbetet. Utvärderingen visar att 

kommunala huvudmän i utprövningsomgången har tillhandhållit mer tid för det kollegiala arbetet 

än fristående huvudmän. Handledare på kommunala skolor var också något mer nöjda med den 

tid som de har haft till förfogande för sitt uppdrag än handledare på fristående skolor. Att förut-

sättningarna på skolorna och för lärare och handledare har skilt sig åt mellan kommunala och fri-

stående skolor kan också påverka att såväl rektorer som handledare och lärare på kommunala sko-

lor bedömde satsningen något högre än samma målgrupper på fristående skolor. Exempelvis be-

dömde rektorerna på de kommunala skolorna att modulen i högre utsträckning varit utmanande, 

vetenskapligt relevant och mötte behov för språk-, läs- och skrivutveckling än de fristående rekto-

rerna. Lärarna på de kommunala skolorna bedömde också modulens funktion för kollegialt lärande 

samt huruvida Läs- & skrivportalen var informativ och väckte intresse för språk-, läs- och skrivut-

veckling som högre än lärare på de fristående skolorna. Handledarna på de kommunala skolorna 

har också varit något mer aktiva i att själva pröva undervisningsaktiviteter i klassrummen med ele-

verna. Men medan handledare på de kommunala skolorna i högre grad bedömde att utprövnings-

omgången av Läslyftet bidragit till att öka deras självförtroende i läs-, skriv-och språkutveckling, 

bedömde handledare på fristående skolor i högre grad att utprövningsomgången av Läslyftet gett 

dem en ny syn på hur undervisning för språk-, läs- och skrivutveckling kan bedrivas. Det är inte 
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bara lärarna som har olika kunskaper när de går in i fortbildningssatsningen utan även handledare 

har olika kunskap och erfarenheter av hur språk-, läs- och skrivutveckling främjas. Resultatet tyder 

på att huvudmän och rektorer måste frigöra tillräckligt med tid för att lärare ska kunna genomföra 

och värdesätta Läslyftet.  

 

5.3.3 Skolor med olika meritvärden 

Vid jämförelser mellan skolor med högre respektive lägre meritvärden framträder inga större ge-

nomgående skillnader i vårt material. Det finns en viss tendens till att lärare tillhörande skolor med 

lägre meritvärden bedömde satsningen något högre än lärare på skolor med högre meritvärden. 

Exempelvis har lärare tillhörande skolor med lägre meritvärde i högre grad använt sig av svarsal-

ternativet ”mycket bra” eller ”i hög utsträckning” på frågor om vad utprövnings-omgången av 

Läslyftet har bidragit med samt i ”hög” eller ”viss” utsträckning på frågor om vad eleverna har fått 

ut av satsningen. Sammantaget ansåg lärarna att stödmaterialet också är ändamålsenligt för elever 

med läs-, och skrivsvårigheter samt för flerspråkiga elever. Exempel visar också att det även har 

fungerat väl för elever med höga kunskaper och språk-, läs och skrivförmågor. Det kan vara viktigt 

att tänka på att innehållet och undervisningsaktiviteterna i de nya modulerna skall vara intressanta 

och utvecklande för elever som har goda förutsättningar redan från början att tillgodogöra sig 

språk-, läs-, skrivundervisningen såväl som för de som inte har det.  

Att det inte fanns några större skillnader i vårt material mellan skolor med högre eller lägre 

meritvärde kan ha haft flera orsaker. Givetvis kan det bero på att denna bakgrundsfaktor inte har 

någon större betydelse. Läslyftet som det har genomförts under utprövningsomgången har passat 

dessa två kategorier skolor lika väl. Men det kan också ha andra orsaker. Att utgå från ett meritvärde 

för en viss årskull ett visst år säger egentligen inget om skolans övriga elever. Det säger inte heller 

något om vilka lärare som deltagit i utprövningsomgången och skolledningarna har också haft olika 

principer för urvalet av lärare, från att detta har varit helt frivilligt till att i princip alla lärare deltar. 

Huruvida elever med liknande meritvärden som den grupp skolan kategoriserats som också har 

varit delaktiga i lärares utprövningar av idéer, förhållningssätt och metoder från Samtal om text i 

klassrummen vet vi därför inte. De skolor som deltog i utprövningsomgången var inte heller ex-

trema i detta avseende, dvs skolor med mycket höga respektive mycket låga meritvärden deltog 

inte. 

 

5.3.4 Lärare som undervisar i olika årskurser 

Det mest framträdande mönstret som förekommer i materialet är att F-3 lärarna var mer nöjda och 

bedömde satsningen högre än lärare i högre årskurser. Lärare som främst undervisade i årskurserna 

7-9 har genomgående bedömt satsningen lägre medan 4-6 lärare placerade sig någonstans mitte-

mellan eller svarade ungefär likadant som F-3 lärarna. Detta gäller nästan samtliga frågor, till exem-

pel hur nöjda de är med tempot. De har även varit mer aktiva i sina förberedelser och prövandet 

med eleverna i klassrummen. Ett undantag finns och det är att lärare i årskurserna 4-6 i högre grad 

svarade att modulen var relevant för deras årskurser. Att 7-9 lärare är något mindre nöjda har också 

framkommit i intervjuer och observationer.  

Flera anledningar kan finnas. Dels kan det bero på att lärare i de högre åldrarna i högre grad är 

ämneslärare som möter många olika grupper av elever.  Vissa kan möta en elevgrupp endast en 

gång i veckan. De har därmed haft svårare att finna lämpliga tillfällen att pröva med eleverna då 

planeringen ofta redan är lagd. De har inte heller samma möjligheter som lärare i yngre åldrar att 
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använda sig av annan ämnestid och kanske inte heller haft möjlighet att pröva med samma elev-

grupp under genomförandet av utprövningsomgången. Flera lärare och även handledare har nämnt 

att det är bra att kunna pröva med samma elevgrupp för att underlätta en kontinuitet och systematik 

i prövandet.  

En annan anledning som följer på att lärarna för de äldre eleverna är ämneslärare i högre ut-

sträckning är att de inte har samma bakgrundskunskap om vad de andra ämnena innefattar och hur 

undervisningen i dessa ämnen ser ut. Det kan medföra att tid går åt till att sätta sig in i andra ämnens 

kursplaner, innehåll och undervisning vid de kollegiala samtalen. Något som kanske inte ses som 

meningsfullt för alla lärare. Lärare och handledare har också nämnt att det är mycket innehåll som 

ska hinnas med i vissa ämnen och att det finns en press på lärarna för de äldre eleverna att få in alla 

delar i kursplanen inför nationella prov och betygssättningen. SO-ämnet har då framförts som ett 

exempel. Metoderna och förhållningssättet i modulen Samtal om text är också tidskrävande och 

bygger mycket på muntlig kommunikation något som skapar ett dilemma i relation till dokumentat-

ionen av bedömning och betyg.  

Ett antal förskolelärare har också deltagit i utprövningsomgången och uttryckt att de saknat 

stödmaterial anpassat till deras behov. Att materialet inte är anpassat för dessa har sin förklaring i 

att modulen för utprövningsomgången enbart riktade sig till grundskolans årskurser. Det var såle-

des inte meningen att förskolelärare ursprungligen skulle delta i denna omgång. Men handledare 

berättade att det ofta är just lärare för yngre elever eller förskolelärarna som har varit mest benägna 

och duktiga på att omvandla och anpassa idéerna och metoderna i stödmaterialet till något eget 

exempelvis genom att rita och arbeta med bilder istället för att skriva.  

 

5.3.5 Lärare som undervisar i olika ämnen 

När det gäller lärare i olika ämnen finns vissa tendenser. Lärare i svenska bedömde genomgående 

satsningen som högst och mest relevant men skillnaderna till andra ämnen är små och skillnaderna 

mellan olika ämnen varierar något på olika frågor. Det vi kan se och det som många uttryckte är 

att ändamålsenligheten är något lägre för estetiskt/praktiska ämnen som slöjd men även att ända-

målsenligheten är något lägre för idrott, engelska eller moderna språk. Att skillnaderna är små kan 

beror på att lärare ofta undervisar i fler än ett ämne. Det betyder att de kan uppfatta utprövnings-

omgången av Läslyftet som ändamålsenligt och att satsningen möter deras behov för vissa delar av 

deras undervisning men inte för andra. Att skillnader inte framkommer tydligare i enkätsvaren kan 

också bero på att lärarna har fått ange alla de ämnen de undervisar i vilket gör att när analyser över 

lärare i olika ämnen gjorts är de olika kategorierna inte uteslutande. Det är därmed svårt att dra 

slutsatser från materialet utifrån vilka ämnen lärarna har markerat att de undervisar i. Att lärare i 

svenska som andraspråk i många frågor bedömde satsningen något lägre kan bero på att dessa var 

få till antalet men också att innehållet i stödmaterialet inte var något nytt för deras del.  

 

5.3.6 Handledningsgruppernas storlek och sammansättning 

En fråga och förutsättning som Skolverket önskat få svar på under utprövningsomgången gäller 

betydelsen av handledningsgruppernas storlek. Antalet lärare i grupperna varierade men enligt rek-

torerna bestod de flesta grupper av 6-9 lärare och relativt många hade 10-12 deltagare. Av de lärare 

som svarat på enkäten har dock en övervägande majoritet, nästan två tredjedelar markerat 6-9 del-

tagare och ungefär lika många har angett 3-5 som 10-12 deltagare medan det totalt sett var få som 

angett fler än 12. Därför är det svårt att uttala sig om dessa gruppstorlekar utifrån det här materialet. 
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Nästan alla lärare ansåg att deras grupp hade haft en lämplig gruppstorlek och oavsett gruppstorlek 

tyckte de flesta lärare att Läslyftets utprövningsomgång (i hög eller viss utsträckning) bidragit till 

att de kritiskt reflekterat över sin undervisning. Det kan bero på att storleken inte har någon avgö-

rande betydelse. Vi vet inte om svaren skulle ha sett annorlunda ut om det hade funnits andra 

intervall på svarsalternativen. Det finns dock en liten, men genomgående, tendens att lärarna i 

grupper med 6-9 deltagare bedömde Läslyftets bidrag från utprövningsomgången något högre. 

Detta kan eventuellt ha att göra med att det kan vara lättare att såväl komma till tals som att komma 

överens i en mindre grupp. Samtidigt går det inte åt lika mycket tid till ”redovisningar” i moment 

D vilket skulle kunna göra att möjligheten att komma lite djupare i reflektionerna ökar. En grupp 

om 6-9 deltagare är heller inte lika känslig som ännu mindre grupper för om någon eller ett par 

deltagare saknas.  

Utifrån undersökningen kan utvärderarna alltså konstatera att handledningsgrupper med 6-9 

deltagare, så som var utgångspunkten i utprövningsomgången (antal deltagande lärare per handle-

dare på 10 procent), framstår som en lämplig gruppstorlek som även framöver kan vara ett rikt-

märke.  

Det fanns inte heller några större genomgående tendenser till att en viss gruppsammansättning 

bidragit med mer än någon annan. Det kan bero på att detta är av mindre betydelse men också att 

de allra flesta har angett att deras grupper är mixade över ämnen och stadier. På denna fråga kan 

det också ha funnits en viss otydlighet i vad som avsågs med stadievis respektive ämnesvis och 

mixade grupper.  

 

5.3.7 Andra faktorer för hur Läslyftets utprövningsomgång bedömts 

De flesta av lärarna har deltagit i utprövningsomgången utan att ha fått välja detta själva. Huruvida 

lärarna själva har fått välja att delta eller inte har inverkat på deras uppfattningar om Läslyftet. De 

som inte har fått välja bedömde utprövningsomgångens bidrag lägre än de som har fått välja.  

Tempot i Läslyftets utprövningsomgång har enligt två tredjedelar av handledarna och lärarna 

varit för intensivt. Dessutom menade många lärare att det hade behövts mer tid för egen inläsning 

(moment A), gemensam planering av undervisningsaktivitet (moment B:2), och utprövning av 

undervisningsaktivitet med eleverna (moment C). Upplevelsen av tempot har också haft betydelse 

för hur nöjda lärarna var med utprövningsomgången av Läslyftet. De lärare som har angett att 

Läslyftets tempo varit för intensivt har också varit något mindre nöjda med utprövningsomgången 

av Läslyftet som helhet. En förutsättning är därför att något mer tid frigörs för att man ska få full 

utdelning av Läslyftet. Samtidigt har nästan hälften av rektorerna uppgett att de har haft svårt att 

schemalägga tid för handledningsträffarna. Utvärderarna bedömer också att schemalägga sådan tid 

kommer att vara avgörande för om materialet i modulerna, eller annat material för fortbildning, 

kommer att användas för kollegialt lärande på skolorna även efter att deras deltagande i satsningen 

avslutats. Materialet kan förstås användas av enskilda lärare även om det inte finns schemalagd tid 

för kollegialt lärande. Då uppfylls dock inte ett av målen med Läslyftet, nämligen att Läslyftet skall 

bidra till en hållbar fortbildningsmodell med kollegialt lärande. 
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5.4 Vad bör förändras inför huvudomgången? 

Den fjärde övergripande frågan om vad i utprövningsomgångens aktiviteter som bör utvecklas och 

eventuellt avvecklas inför huvudomgången diskuteras med avseende på att frigöra tillräcklig tid och 

modulernas innehåll och inriktning. 

Utvärderarnas övergripande slutsats är att utprövningsomgången har fungerat väl i de allra flesta 

avseenden. Skolorna har tillsatt handledare, satt ihop lärargrupper, organiserat handledningsträffar 

och bestämt när, dvs på vilka veckodagar och tider som handledningsträffarna skall ligga. Hand-

ledningsträffarna har också i huvudsak genomförts i enlighet med modellen att för varje del i mo-

dulen Samtal om text ägna en träff åt att diskutera texter och filmer samt planera undervisningsak-

tiviteter, för att vid nästa tillfälle diskutera hur aktiviteterna avlöpte. Svaren i enkäterna visade att 

både lärare och handledare har varit aktiva i genomförandet. Men från observationer och i samband 

med datainsamlingen av enkäterna framkom vissa indikationer på att flera lärare har hoppat av eller 

att det i vissa fall har varit lärare som inte har haft möjlighet eller intresse av att genomföra fort-

bildningen. Hur många det handlar om har utvärderingen inte kunnat fastställa. Att detta förekom-

mer är helt förståeligt eftersom det alltid sker andra saker på skolorna, exempelvis att lärare slutar, 

blir sjukskrivna, föräldralediga eller att andra förutsättningar förändras på skolan eller i lärares ar-

betssituation.  

Det finns ingenting i utvärderingen som tyder på att själva modellen för det kollegiala lärandet 

behöver ändras. Den ses både som ändamålsenlig för lärares lärande och för att utveckla språk-, 

läs och skrivförmågor hos eleverna. Många såväl lärare som handledare vill också fortsätta att arbeta 

med denna form av kollegialt lärande. Snarare är de problem som synliggjorts i utvärderingen im-

plementeringsproblem som handlar om möjligheter att tillhandahålla tid enligt modellen. Handle-

darutbildningen har också fungerat utmärkt, handledarna har deltagit och varit mycket nöjda med 

innehåll och form. Däremot fungerade processledarutbildningen, som tidigare har beskrivits, inte 

lika väl. Detta har Skolverket redan åtgärdat genom att helt sonika inte genomföra någon mer sådan 

utbildning utan istället erbjuda en utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare.  

Nedan diskuteras dock några mindre justeringar som skulle kunna utveckla det kollegiala läran-

det ytterligare.  

 

5.4.1 Vikten av att erbjuda tillräckligt med tid 

Om inte tillräckligt med tid frigörs för kollegialt lärande kommer inte intentionerna med Läslyftet 

att kunna uppnås. Man kan tolka Läslyftet som statlig kunskapsstyrning genom att stimulera tids-

användningen utanför lärares undervisningstid. Det finns många angelägna frågor som ska rymmas 

under den tiden. Huvudmän och rektorer måste i praktiken frigöra minst den tid som Skolverket 

angett för satsningen och något mer tid för att lärare och handledare ska uppleva satsningen som 

meningsfull, engagera sig och använda Läslyftets fortbildningsmodell och stödmaterial fullt ut. Det 

har visat sig att en stor andel handledare och lärare i utprövningsomgången inte har fått den tid 

Skolverket har angett för genomförandet av Läslyftet. Skolverket måste därför noga följa upp och 

säkerställa att huvudmän och rektorer i huvudomgången tillhandahåller den tid som Skolverket 

anger för att erhålla statsbidrag för Läslyftet.   

Läslyftet har ärvt fortbildningsmodellen från Matematiklyftet och även om den fungerar bra 

kan det vara nödvändigt att fundera på hur den kan anpassas till Läslyftet som har en bredare 

målgrupp. Exempelvis rör detta tiden för gemensam planering av undervisningsaktivitet som kan 

behöva utökas, särskilt om grupperna är blandade med lärare i olika ämnen och årskurser. Det kan 
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också vara värt att se över den angivna tiden för moment D. Även om de allra flesta lärare är nöjda 

med tiden för moment D vittnar handledare om att det är lite tid för att få möjlighet till djupare 

reflektioner. I likhet med tiden för gemensam planering gäller det särskilt blandade grupper men 

även större grupper. Det kan också vara viktigt att tydliggöra för huvudmän, rektorer och handle-

dare att det inte rekommenderas att förlägga moment B och D vid samma tillfälle eftersom det blir 

en alltför lång sammanhängande tid alternativt att de får mindre tid för de kollegiala samtalen. 

Innehållet blir också omfattande när två delar i modulen skall diskuteras vid samma tillfälle även 

om man tar en del i taget. Tiden för moment A med egen förberedelse har också varit knapp för 

den omfattning som texterna har haft. Detta har Skolverket dock redan åtgärdat genom att i in-

struktioner till lärosäten som utvecklar de nya modulerna ange att texterna ska vara kortare. 

Skolverket bör också fundera på hur tempot i fortbildningen kan förändras så att satsningen 

upplevs som meningsfull och engagerande utan att vara stressande. Två av tre lärare och handledare 

tyckte att tiden mellan träffarna var otillräcklig. Här kan man fundera på om det hade varit önskvärt 

att låta huvudmännen, skolorna eller handledningsgrupperna välja om de ville genomföra en eller 

två moduler under ett år eller exempelvis två moduler under ett och ett halvt år. Ett annat alternativ 

är att korta modulernas åtta delar till sex delar med ett genomförande av A-D på tre veckor istället 

för två vilket skulle medföra mer tid för att pröva med eleverna. Å ena sidan krävs att handled-

ningsgrupperna håller ett visst tempo för att de inte ska tappa styrfart. Ytterligare ett skäl till att 

kräva ett visst tempo kan vara att en upplevd ansträngning från lärarna gör dem mer nöjda eftersom 

de då har ”klarat av” någonting. Å andra sidan hade en möjlighet att utsträcka modulerna något i 

tiden inneburit att lärarna hade kunnat pröva undervisningsaktiviteterna fler än en gång i klassrum-

met innan det var dags att gå vidare till en ny aktivitet. Detta är också någonting som de har efter-

frågat. En andra utprövning av en aktivitet hade kunnat ske såväl före som efter moment D. I det 

senare fallet hade lärarna fått en möjlighet att pröva en aktivitet en gång till efter att de hade fått 

hjälp av sina kollegor i handledningsgruppen med att reflektera över sina erfarenheter från det 

första utprövningstillfället.  

Upplevelsen av tempot har inte bara med tiden för genomförandet att göra. Även upplägget 

och innehållet i den modul som använts som stödmaterial påverkar denna. Även om modulen 

Samtal om text innehåller flera teorier, metoder och arbetssätt som återkommer i de olika delarna 

har de också haft olika inriktningar och vissa delar skiljer sig mer markant åt. Hur framtida moduler 

struktureras kommer ha betydelse för hur lärare och handledare upplever tempot i fortbildningen. 

 

5.4.2 Moduler för alla eller specialmoduler för olika årskurser och ämnen? 

På nationell nivå måste Skolverket fortsätta utveckla Läslyftets moduler med hög kvalitet. Modulen 

Samtal om text avsåg att vända sig till lärare i alla grundskolans årskurser och ämnen. Modulen 

Samtal om text har i huvudsak fungerat bra och uppfattats som relevant och intresseväckande, 

såväl av lärare som av handledare. Den har också fungerat för olika kategorier av lärare även om 

det också har funnits vissa synpunkter på innehållet. Texterna har innehållit såväl teoretiska avsnitt 

som mer praktiska tillämpningar vilket uppskattats av lärare och handledare. De synpunkter som 

inkommit tyder på att modulen hade tjänat på att ha fler exempel som inte utgått från skönlitterära 

texter och filmer utan även exemplifierat hur materialet kan användas i fler ämnen, särskilt praktiska 

ämnen och matematik, och i vissa fall fler årskurser. Modulen skulle kunna utvecklas något i detta 

avseende. Att ge exempel på lämpliga texter som i materialet till del 6 uppskattades och bör vara 

något att ta fast på i utvecklandet av nya moduler. Modultexternas längd kan däremot med fördel 

hållas nere. Utvärderingen visade att extra- och fördjupningsmaterialen användes relativt sparsamt 
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och var inte heller i någon större utsträckning någonting som lärarna planerade att gå tillbaka till i 

framtiden. Att minska texternas längd för att istället lägga över delar till fördjupningsmaterialet 

verkar alltså inte vara särskilt lyckat om man inte vidtar särskilda åtgärder för att detta material skall 

användas. En sådan åtgärd, som också gjorde lärarna mer nöjda med modulen, var att låta lärarna 

ta del av detta material under handledningsträffarna. Handledarna bör därför uppmärksammas på 

det under sin utbildning.  

De undervisningsfilmer som funnits till modulen Samtal om text har varit uppskattade av mål-

grupperna. Dessa har tagits fram av Skolverket inför utprövningsomgången. Att det har funnits 

filmer och i vissa fall flera filmer till varje del kan också ha skapat en förväntan på att det kommer 

att finnas filmer i lika stor utsträckning till andra moduler. Det är dock inte säkert att det kommer 

finnas filmer alls eller i samma utsträckning till andra moduler eftersom det är olika lärosäten som 

utvecklar dessa och det finns inget krav från Skolverket att modulerna ska innefatta undervisnings-

filmer. Det skulle kunna medföra en besvikelse om deltagare har utgått från Samtal om text som 

ett exempel på vad modulerna kommer att innehålla.  

I huvudomgången kommer det att finnas såväl moduler för alla årskurser och ämnen som mer 

specialinriktade moduler som vänder sig till vissa årskurser eller ämnesområden. Det finns som vi 

kan se det för- och nackdelar med detta. Det innehåll som kommande moduler kommer att få 

kommer att kunna stimulera olika samarbeten, erfarenhetsutbyten och kollegiala lärandeprocesser. 

Om innehåll skräddarsys för olika lärargrupper och ämnen kommer samarbete över ämnesgränser, 

som i modulen Samtal om text, att riskera att utebli. Om målet för undervisnings- och fortbild-

ningskulturen är ett engagerat ämnesövergripande samarbete måste anpassningen till olika lärares 

behov ske inom ramen för en sådan inriktning. Det finns en risk att en utveckling av modulerna i 

den riktning som nu planeras skapar förväntningar på att olika lärargruppers behov successivt ska 

mötas som det kan bli svårt att infria. Lärare som medverkar i en skräddarsydd modul för t.ex. SO 

eller idrott kan uppleva den som mer eller mindre givande beroende på den rådande undervisnings-

kulturen i ämnesgruppen och hur bra modulen blir. Samtidigt kan en sådan specialisering skapa 

förväntningar hos lärargrupper som inte har eller kommer att få en skräddarsydd modul. Om spe-

cifika moduler för olika ämnen, årskurser och lärargrupper ska utvecklas kommer det att krävas ett 

stort antal moduler och kompetenta modulutvecklare med kunskap i både literacy och aktuella 

ämnen. Om inriktningen på ett mer ämnesövergripande kollegialt lärande, som i Samtal om text, 

ska främjas kommer betydligt färre moduler att behöva utvecklas. I det senare fallet kan det vara 

mer ändamålsenligt och tillräckligt att bygga ut modulerna med texter och stödmaterial anpassade 

till olika ämnen.  

Stora ambitioner finns i att utveckla stödmaterial i form av olika moduler och ett mål med 

Läslyftet är att detta material ska kunna användas för kollegialt lärande i framtiden och även efter 

Läslyftets officiella genomförande. Något att fundera på är tidsperspektivet, dvs hur länge upplevs 

materialet som aktuellt för lärare? Dels kan materialet behöva uppdateras eller förnyas utifrån att 

forskningen om språk-, läs- och skrivutveckling fortskrider och utvecklas. Dels kan det filmade 

materialet upplevas som inaktuellt och föråldrat, inte nödvändigtvis på grund av den undervisning 

som bedrivs i exemplen utan beroende på kläder och material. I den bemärkelsen är texter kanske 

mer bestående. För att materialet och Läslyftet ska fortleva bör Skolverket redan i huvudomgången 

ha en beredskap för vad som sker med materialet efter Läslyftet.  

Under utprövningen har Läslyftet i princip blivit liktydigt med modulen Samtal om text. Den 

har uppfattats som en grundmodul och varit det som målgrupperna har relaterat Läslyftet till. Det 
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kan medföra att uppfattningar om huvudomgången kan komma att skilja sig från utprövningen 

eftersom den inte kommer att vara lika sammanhängande.  

 

5.5 De viktigaste slutsatserna och några avslutande ord 

Sammanfattningsvis är de viktigaste slutsatserna från utprövningsomgången att: 

 

- Utprövningsomgången av Läslyftet har fungerat väl. Aktiviteterna i Läslyftets utpröv-

ningsomgång har varit ändamålsenliga för att främja elevers språk-, läs och skrivutveckl-

ing och kollegialt lärande. 

- Vissa handledare har dock inte fått den tid de har rätt till enligt statsbidraget för genomfö-

randet av Läslyftets utprövningsomgång. Flera skolor har också tillhandahållit mindre tid 

än det som Skolverket angett för det kollegiala lärandet.  

- Tempot under utprövningsomgången har varit för intensivt.  

- Modulen Samtal om text har fungerat väl under utprövningsomgången. De enda invänd-

ningarna har varit att vissa texter har varit för långa och att det har varit en övervägande 

andel exempel inriktade på skönlitterära texter.  

 

Utvärderarna rekommenderar att Skolverket: 

 

- bör följa vilka skolor som deltar eller avstår från att medverka i Läslyftets huvud-

omgång och vid behov erbjuda extra stöd till resurssvaga skolor.  

- bör följa upp huvudmän och rektorer för att säkerställa att handledare och lärare får den 

tid Skolverket har angett. 

- behöver vara tydlig i sin kommunikation till huvudmän, rektorer och handledare 

om vad statsbidraget för frigjord tid för handledare ska täcka. 

- behöver se över fortbildningsmodellen och innehållet i modulerna för att förbättra möj-

ligheterna till utprövning med eleverna och fördjupade reflektioner. 

- måste fortsätta att utveckla moduler med hög kvalitet och säkerställa att oavsett inriktning 

på framtida moduler krävs kompetenta modulutvecklare med kunskap i både literacy och 

aktuella ämnen. 

- bör i tid följa upp och säkerställa kvaliteten och likvärdigheten i handledarutbild-

ningen på de olika lärosätena. 

- vid den särskilda insatsen till rektorer kan det vara lämpligt att ta upp rektors roll i Läslyftet 

och diskutera hur rektor kan engagera, stötta och fungera som pedagogisk ledare utan att 

uppfattas som kontrollerande eller på annat sätt störa det kollegiala lärandet.  

 

Att tänka på för huvudmän och rektorer: 

 

- Huvudmän med flera skolor bör tänka på att utse någon namngiven person för att sam-

ordna målgrupperna och skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan handledarna.  

- Huvudmän och rektorer bör säkerställa att satsningen på Läslyftet prioriteras och samord-

nas med andra utvecklingsprojekt.  
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- Rektorerna bör tänka på att tillhandahålla nödvändiga organisatoriska förutsättningar för 

de kollegiala samtalen, t.ex. att inte ha för stora grupper, att inte handledare schemaläggs 

på flera grupper samtidigt, och att moment B och D inte schemaläggs samtidigt.  

- Rektorerna bör tänka på att schemalägga minst den tid som Skolverket har angett för de 

kollegiala samtalen.  

- Rektorerna bör tänka på att frigöra minst den tid som Skolverket har angett för handledare 

så att de kan stödja det kollegiala lärandet som Läslyftsmodellen innebär. 

 

Avslutningsvis kan sägas att Läslyftets fortbildningsmodell innebär att två moduler ska följas i hu-

vudomgången enligt en på förväg bestämd arbetsordning med momenten A-D. Å andra sidan är 

fortbildningsmodellen flexibel och möjlig att anpassa till olika lokala behov och förutsättningar. 

Detta gäller särskilt när alla moduler finns under den fullt utbyggda huvudomgången. Det är möjligt 

att den relativt samstämmiga positiva bilden av Läslyftet som framkommit under utprövningsom-

gången kan komma att förändras under huvudomgången eftersom Läslyftet troligen kommer att 

se väldigt olika ut då. Huvudmän och skolor kan besluta sig för helt olika upplägg. Det gäller vilka 

moduler de kommer att genomföra, hur grupperna kommer att sättas samman (vilka lärarkategorier 

som ingår och om grupperna är skolövergripande eller inte), och om de kommer att ha interna eller 

externa handledare. Att handledarutbildningen genomförs på skilda lärosäten kommer också att 

kunna medföra olika erfarenheter. Om Läslyftet ska uppnå målen för satsningen krävs att de för-

utsättningar som utvärderingen har visat på faktiskt skapas och upprätthålls, samt att de lärdomar 

och erfarenheter som framkommit under utprövningsomgången beaktas.   
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Bilaga 1. Sammanfattande svar på Skolverkets 13 frågor 
 

Utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång visar att de flesta deltagarna är nöjda med upp-

läggning och innehåll. I det stora hela anses aktiviteterna vara ändamålsenliga för att i slutänden 

främja elevers språk-, läs- och skrivutveckling.  

Tema A. Utprövningsomgångens förutsättningar:  

1. Vilka faktorer påverkar huruvida skolor väljer att delta i Läslyftet eller inte? Har exempelvis 

statsbidraget påverkat deltagandet?  

I intervjuerna med huvudmännen framstår två olika motiv som avgörande för deltagandet i fort-

bildningssatsningen: möjligheten att stärka elevernas språk-, läs- skrivutveckling, samt värdet av en 

fortbildningsinsats i sig. I rektorernas enkätsvar är behovet av att fördjupa kollegialt lärande och 

samarbete samt intresse av att stärka läs-, skriv- och språkutvecklingen på skolan de viktigaste mo-

tiven för deltagande. Att skolan tidigare deltagit i Matematiklyftet har också varit en positiv faktor 

på några skolor. Matematiklyftet har samtidigt varit en faktor som gjort att några andra valt bort 

att delta i Läslyftet. De huvudsakliga anledningar som nämns av de som inte valde att delta var att 

det pågick andra fortbildningssatsningar och att personalsituationen gjorde det omöjligt, till exem-

pel för att skolan är liten och personalen därför inte räcker till eller att man förlorat många elever. 

Organisatorisk instabilitet, exempelvis ett byte av rektor, var andra skäl till att inte delta. De flesta 

rektorer som inte valt att delta i utprövningsomgången var intresserade av att delta i huvudom-

gången.  

Statsbidraget har haft en viss, men tämligen underordnad, betydelse för deltagandet i utpröv-

ningsomgången. Till exempel svarade bara drygt hälften av rektorerna på en enkätfråga att bidraget 

”i viss utsträckning” ”var viktigt för skolan i beslutet att medverka”. För några har det dock varit 

mer avgörande. De har sagt att de annars inte skulle haft möjlighet att tillhandahålla frigjord tid för 

handledarens uppdrag utan statsbidraget. 

2. På vilka grunder utses handledare hos huvudmännen och hur fungerar urvalsprocessen?  

Rektorerna har varit nyckelpersoner i tillsättningen av handledare och de uppfattar urvalsprocessen 

som relativt oproblematisk. I rektorsenkäten fanns en fråga om vilka motiv som var viktiga vid 

tillsättningen av handledare. Det tre motiv de flesta rektorer markerade var att ”handledarna har 

goda kunskaper i läs-, skriv- och språkutveckling”, att ”handledaren/arna är duktiga på att struktu-

rera och organisera verksamheten” samt att det är ”en person som har förtroende i kollegiet”.   

3. Är det en ändamålsenlig modell att fördela statsbidrag till handledare, men inte till process-

ledare eller lärare? 

Både huvudmän och rektorer ansåg att det var ändamålsenligt och bra att prioritera och fördela 

statsbidraget till just handledarna. Några hade önskat statsbidrag även för lärare i likhet med Mate-

matiklyftet men å andra sidan var detta bidrag så pass litet att det knappt märktes i budgeten. Det 

utgör då mer en morot för en del lärares deltagande. Däremot ansågs statsbidraget i praktiken vara 

otillräckligt för att betala det arbete som krävdes. Det fanns en del oklarheter i vad statsbidraget 

förväntades täcka, men endast hälften av rektorerna ansåg att det räckt till det man uppfattat att 

medlen skulle täcka. Mer än 75 procent av dem har skjutit till extra medel.  
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Tema B. Handledarutbildningen och lärportalen:  

4. Hur fungerar handledarutbildningen till innehåll och utformning?  

De allra flesta handledare deltog på samtliga av utbildningens träffar. Något större tonvikt lades på 

modulkunskap än vad som angavs i utbildningsplanen. Sammantaget var handledarna mycket nöjda 

med handledarutbildningen och många uppgav att de blivit inspirerade. De flesta handledarna var 

nöjda med Skolverkets information, med antalet föreläsningar, tillfällen till gruppdiskussion och 

antalet aktiviteter med textförfattarna. Dock önskade cirka hälften fler tillfällen att öva handledning. 

På de flesta punkter har mer än 80 procent svarat i enkäten att de i hög utsträckning var nöjda. 

Speciellt nöjda har de varit med att kursen skapat engagemang (95 procent) och att teorierna varit 

relevanta (92 procent). Utbildningen har också i hög utsträckning stärkt handledarnas förmågor, 

särskilt i att handleda kollegor utmana lärarnas uppfattning om läs-, skriv- och språkutveckling, 

hjälpa lärarna att förstå innehållet i modulen och informera om innebörden i kollegiala samtal. 

5. Hur fungerar lärportalen till innehåll och utformning?  

Både rektorer och handledare var övervägande positiva till lärportalens innehåll och utformning. 

Det gäller både relevans, tydlighet, vetenskaplig relevans, att innehållet möter behov för läs-, skriv- 

och språkutveckling, att den var tankeväckande, inspirerande, informativ och utmanande. Många 

av enkätsvaren är mycket positiva och det finns en relativt stor samstämmighet om den bedöm-

ningen.  

Lärarna var också övervägande positiva men på några enkätfrågor gav de något mindre positiva 

svar än rektorer och handledare, ofta svarade cirka hälften att de i hög utsträckning höll med. Det 

gäller frågor om modulen var utmanande, fördjupande, inspirerande, informativ och vetenskapligt 

relevant. De allra flesta lärare svarade att modulernas innehåll var relevant för ett eller alla deras 

ämnen. Deras bedömning är relativt låg för modulens ändamålsenlighet för flerspråkiga elever och 

elever med läs- och skrivsvårigheter. På dessa frågor är andelen positiva handledare ungefär dubbelt 

så stor som andelen positiva lärare.  

Enkätfrågorna om modulen besvaras övervägande positivt av alla grupper men lärarna avviker 

från speciellt handledare och även från rektorer genom att i mindre grad markera de mest positiva 

svarsalternativen. På några enkätfrågor är det cirka dubbelt så stor andel handledare som lärare som 

valde det mest positiva svarsalternativet.  

6. I vilken mån uppfattas innehållet i handledarutbildningen och lärportalen olika av lärare 

som undervisar i olika ämnen eller på olika stadier?  

Handledarna är väldigt samstämmiga i sina svar gällande handledarutbildningen. Inga skillnader 

finns mellan handledare som undervisar på olika stadier. Eftersom i princip alla handledare som 

svarat på enkäten angett att de är behöriga i svenska har vi inte undersökt skillnader mellan hand-

ledare i olika ämnen. En svag trend finns dock att handledare från fristående skolor är något mindre 

nöjda än handledare från kommunala skolor.  

Beträffande om modulens innehåll var relevant för ett eller alla av lärarnas ämnen fanns en viss 

skillnad mellan lärarna i åk F-3 och lärarna i åk 7-9. En högre andel F-3 lärare ansåg att innehållet 

var relevant för alla ämnen. Bland lärare i olika ämnen ansåg en majoritet i alla ämnen att innehållet 

var relevant för alla deras ämnen och ytterst få ansåg inte att det var relevant för något av deras 

ämnen. F-3 lärare bedömer generellt lärportalen och modulen Samtal om text något högre än lärare 

i 7-9 medan lärare i 4-6 placerar sig någonstans mitt emellan eller liknande F-3 lärarnas svar. Det 
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är en trend som genomgår nästan alla frågor om modulen Samtal om text. Det som avviker är att 

på frågan om modulen varit relevant för deras årskurser är det lärare i årskurs 4-6 som svarat att 

den varit relevant för alla deras årskurser i störst utsträckning följt av F-3. Generellt bedömer lärare 

i svenska modulen högre än lärare med andra ämnen. Men även lärare i SO, NO och matematik 

bedömer den högt. De som ligger något lägre är idrottslärare, lärare i engelska/moderna språk, 

estetisk/praktiska ämnen och svenska som andraspråk. Skillnaderna är små och skiftar delvis på 

olika frågor.  

7. Är det ändamålsenligt att bevilja statsbidrag både för handledare på 10% och för handledare 

på 20%, eller kan den ena modellen sägas vara att föredra? 

Huvudmän, rektorer och handledare var eniga om att det var ändamålsenligt med statsbidrag på 

både 10 och 20 procent. Det möjliggjorde för mindre skolor att delta och det ansågs också bra att 

kunna fördela arbetet på två personer vilket kan underlätta organisationen men också innebära att 

handledarna kan stötta varandra i sina uppdrag. Att fördela uppdraget på fler personer innebär 

också att fler får tillgång till handledarutbildning vilket bidrar till en långsiktighet i det kollegiala 

lärandet.  

Men handledare som haft 10 procent är mindre nöjda med den tid de haft för uppdraget. Det 

har funnits olika uppfattningar om vad statsbidraget ska täcka och vad som ingår i handledarens 

uppdrag som har medfört att tiden inte har funnits för en del handledare. Om tiden för handledar-

utbildningen har räknats till den frigjorda tiden om 10 procent har det inte funnits så mycket tid 

kvar för uppdraget på skolan under utprövningsomgången.  Handledarutbildningen i utprövnings-

omgången har varit lika omfattande som den kommer vara i huvudomgången men statsbidrag har 

enbart tilldelats utifrån en modul och inte två.  

Tema C. Kollegialt lärande inom Läslyftet:  

8. Hur organiseras det kollegiala samtalet vid skolorna i utprövningsomgången? Vad känne-

tecknar samtalen vad gäller exempelvis relationen mellan handledare och lärare? Vilka olika 

varianter finns?  

De flesta handledningsgrupperna har varit en mix av lärare från olika ämnen och stadier. De flesta 

skolor har haft fler än en handledningsgrupp och vanligast är två stycken. Av de handledare som 

svarat på enkäten har drygt åtta av tio angett att de handleder en grupp medan de övriga har angett 

att de har två grupper. De flesta handledningsgrupper har haft 6-9 lärare medan ungefär samma 

andel varit antingen 3-5 eller 10-12. Ett fåtal har varit fler än 12. Nästan samtliga lärare ansåg att de 

hade haft en lämplig gruppstorlek. De flesta handledarna har handlett nära kollegor eller kollegor i 

ett annat arbetslag.  

De flesta har följt det rekommenderade upplägget från Skolverket med momenten A-D under 

två veckor och träffar varje vecka. Men en del har haft varianter på upplägget med träffar varannan 

vecka. En del har också slagit ihop moment B och D till samma tillfälle. En del handledare har 

också varit tvungna att fördela sin tid mellan olika handledningsgrupper vid samma tillfälle. Det är 

dock många som inte har fått den tid som angetts för de kollegiala samtalen i B och D som Skol-

verket angett. Tiden för de kollegiala samtalen har ofta tagits från annan mötestid som veckokon-

ferenser och arbetslagsträffar. Men lärarna menar också att de har fått mindre tid för egen planering.  
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9. Vad kännetecknar de kollegiala samtal som stimulerar lärarna att kritiskt reflektera över sin 

undervisning? Vilken roll spelar storleken på lärargruppen? 

Handledarna verkar överlag ha arbetat ambitiöst med genomförandet av fortbildningsinsatsen. De 

uppfattade det som viktigt i sin handledarroll att inspirera lärare, skapa ett tryggt samtalsklimat, att 

utmana lärarnas pedagogiska tänkande, hjälpa lärarna förstå modulens innehåll och att informera 

om vad kollegiala samtal innebär. Det såg det också som viktigt att vara en i gruppen, en grupp där 

alla lär av varandra. Handledarna har tagit på sig olika roller utifrån hur de själva har uppfattat sitt 

uppdrag och behoven och mottaganden i de enskilda handledningsgrupperna. Även om de kolle-

giala samtalen har skilt sig åt tycks de flesta ha bidragit till att lärarna reflekterar över sin undervis-

ning. Men många ansåg att satsningen genomfördes med alltför högt tempo. Detta verkar i hög 

grad ha drabbat just den tid som man önskat för djupare reflektion. Den korta tiden för moment 

D menar handledarna också har minskat möjligheten för djupare reflektioner. Däremot finner vi 

inga större skillnader i förhållande till lärargruppens storlek. Det kan dels bero på att en övervä-

gande majoritet har markerat 6-9 deltagare och att andra både större och mindre grupper har fun-

gerat väl.  

Tema D. Insatser till rektorer:  

10. I vilken mån och hur påverkar insatsen de deltagande rektorernas arbete med att skapa 

förutsättningar för och följa upp lärarnas undervisning och lärande?  

De flesta rektorer och huvudmän var nöjda med Skolverkets information och informationsträffar 

och sa sig haft stor nytta utav informationsträffen, uppstarskonferensen och rektorsutbildningen. 

De ansåg sig ha fått tydlig information. Skolverkets träffar medförde enligt de flesta huvudmän att 

de kände stort engagemang för projektet, medan cirka hälften av rektorerna uppgav att de gjorde 

det. Ungefär hälften av rektorerna och huvudmännen ansåg också att träffarna underlättade den 

lokala planeringen av fortbildning och har således bidragit till att rektorernas arbete med att skapa 

förutsättningar för lärarnas lärande. De flesta rektorer upplevde att insatsen till rektorer i form av 

informationsträffar, uppstartskonferens och rektorsutbildning i viss utsträckning bidragit till att 

stärka deras förmåga att följa upp kvaliteten på elevernas läs-, skriv och språkutveckling. Hälften 

var av rektorerna ansåg också att träffarna i hög respektive i viss utsträckning bidragit till att följa 

upp lärares lärande. Däremot var rektorerna aningen tveksamma till om Läslyftet stärkt deras egen 

förmåga att bedriva systematiskt kvalitetsarbete.  

Tema E. Insatser till processledare 

11. Hur upplever processledarna värdet av processledarutbildningen?  

Förväntningarna på processledarutbildningen tycks redan från början ha varit något annorlunda än 

innehållet i utbildningen. Processledarna ansåg att utbildningen i alltför hög grad hade fokuserat 

handledningen av handledarna medan den organisatoriska och samordnande funktionen hos hu-

vudmannen hamnat i skymundan. 

12. Hur upplever huvudmännen och handledare värdet av processledarna? 

För huvudmännen ses värdet av har processledaren främst vara att samordna Läslyftet hos huvud-

mannen, verka för att erfarenheterna från utprövningen och information om huvudomgången 

sprids till skolor och lärare som inte deltagit i Läslyftet och vara ett stöd för handledarna vid behov. 
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Det ”processledaren/arna bidragit med” till handledarna verkar framförallt ha varit att vara ”en 

person som handledarna har kunnat vända sig till för stöd”. Ett exempel är att en handledare fått 

stöd av processledare när det inte fungerade så bra i en handledningsgrupp. Ett annat är att pro-

cessledaren har stöttat handledaren i relation till rektor för att Läslyftet skulle prioriteras.   

13. Hur upplevs processledarnas funktion fungera i skolans praktik, bl.a. med avseende på 

samverkan mellan processledare, handledare, rektor och huvudman? Vilken samverkan har 

de initierat (nya former eller stärkt befintliga nätverk)? 

Enligt de intervjuade processledarna har samordningen inom huvudmannen handlat om att admi-

nistrera Läslyftet och informera chefer på olika nivåer, planera inför huvudomgången, exempelvis 

när det gäller valet av moduler, ”följa fortbildningen och ta vara på lärdomar” samt arbeta för att 

Läslyftet blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Några svarade också att de så småningom 

även kommer att utvärdera satsningen hos den egna huvudmannen. De beskrev kontakter med 

andra förvaltningstjänstemän och rektorer som en viktig del av uppdraget. En av dem tog upp 

arbetet med att analysera skolornas resultat utifrån PISA och PIRLS och föreslå åtgärder för att få 

till stånd en större likvärdighet i huvudmannens skolor.  

Men processledare har inte haft så stor kontakt med de deltagande rektorerna åtminstone inte 

som ett stöd för rektors arbete. Uppgiften att samla och handleda handledarna har inte varit särskilt 

framträdande i utprövningsomgången även om flera av handledarna har träffat processledarna i 

olika sammanhang. En processledare hade varit med handledaren under såväl planeringen som 

under flera av handledningsträffarna med lärarna, både för att vara ett stöd för handledaren men 

också för att själv lära sig mer om uppdraget. Några andra hade besökt handledarna på deras olika 

skolor i kommunen/koncernen. Processledarna i kommuner med flera handledare hade samlat 

ihop handledarna till ett eller flera möten.  

 

 

 

  



 

125 

 

Bilaga 2. Läslyftets programteori  

 

Läslyftets programteori med utgångspunkt i regeringens och Skolverkets intentioner och antagan-

den hösten 2014.41 

Antaganden:  

 PISA och PIRLS mätningar är tillförlitliga och har identifierat tydliga brister i 

svenska elevers läsförståelse  

 Skolinspektionens granskningar är tillförlitliga och har identifierat brister i lärares 

språk-, läs- och skrivundervisning 

 De sjunkande resultaten beror på brister i undervisningen, att lärare arbetar isole-

rat från varandra och att lärarnas didaktiska kompetens vad gäller läsande och 

skrivande behöver utvecklas kollegialt  

 Om påtalade brister i undervisningen åtgärdas och om undervisningen utvecklas 

kollegialt kommer elevernas språk-, läs- och skrivförmågor att successivt förbätt-

ras 

 Om elevers språk-, läs- och skrivförmågor utvecklas förbättras elevernas resultat i 

nationella och internationella kunskapsmätningar (framförallt i literacy men även 

andra ämnen) 

 Lärare upplever ett behov av att få tid att utveckla undervisningen tillsammans 

 Svenska elever får för lite vägledning och stöd att arbeta med olika lässtrategier  

 Kollegialt lärande med externt stöd är ett effektivt sätt att förändra och utveckla undervis-

ningen  

 Mattelyftet har fungerat bra för att kollektivt utveckla undervisningen i matematik 

 Mattelyftskonceptet antas också kunna fungera för att utveckla språk-, läs-, och skrivun-

dervisningen i svenska och även andra ämnen 

Om följande förutsättningar finns: 

 Innehållet i Läslyftet ska möta olika skolors, ämnens och lärargruppers behov 

 Statsbidrag ges till huvudmän för handledare och för att stimulera huvudmän och 

skolor att delta i Läslyftet  

 Huvudmän och rektorer ger stöd och tid för handledare, processledare och lärare 

att genomföra Läslyftet och för kollegialt lärande 

 Läslyftet utvecklas och finslipas under utprövningsomgången 

 Läslyftet genomförs i enlighet med regeringsuppdraget 

 Läslyftet inkluderar lärare i alla ämnen 

 Stödmaterial och moduler har stöd i forskning om språk-, läs- och skrivutveckling samt 

skolutveckling  

 Forskare vid olika lärosäten och målgrupperna involveras i utvecklingen av Läslyftet  

                                                           
41 Fetstil anger en förenklad programteori. Regeringen syftar på den föregående regeringen. För källor se Läslyftets 

förenklade programteori i avsnitt 2.3.  
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 Läslyftet samordnas med andra satsningar med likartat syfte 

Om följande aktiviteter utförs: 

 Handledare ges utbildning i att handleda lärare i genomförandet av Läslyftet  

 Processledare ges utbildning i att vara ett stöd för handledare (och till att utveckla 

processledarutbildningen under utprövningsomgången)  

 Huvudmän och rektorer informeras om Läslyftets idé och om deras ansvar i ge-

nomförandet av Läslyftet 

 Ett forskningsbaserat stödmaterial med moduler som svarar mot olika behov ut-

vecklas av forskare i samverkan med Skolverket  

 Handledare stödjer lärare i att genomföra Läslyftet och underlättar kollegialt lä-

rande 

 Lärarna genomför en modul av Läslyftet 

 Skolverket sprider information om Läslyftet genom olika kanaler 

 Stödmaterial och Läslyftets moduler görs tillgängligt på Skolverkets webbplats 

 Processledare stödjer handledare i genomförandet av Läslyftet 

 Rektorer görs delaktiga genom särskilda stödinsatser 

 Utprövningsomgången utvärderas  

 Lärdomar från utprövningsomgången används för att utveckla Läslyftet och underlätta 

genomförandet av huvudomgången  

Leder det till: 

På kort sikt 

 Handledare har teoretisk förståelse och är praktiskt kompetenta att handleda olika 

lärargrupper i språk-, läs- och skrivutveckling samt kollegialt lärande  

 Det kollegiala lärandet har stimulerats och utvecklats 

 Strukturer finns som stödjer handledare och lärare i samarbete och kollektivt lä-

rande  

 Lärare har kunskap om vetenskapligt grundade metoder och beprövade arbetssätt 

för att utveckla elevers språk-, läs- och skrivförmåga och kan tillämpa den i den 

egna undervisningen 

 Elever utvecklar sina språk-, läs- och skrivförmågor och lässtrategier 

 Handledare känner sig trygga i Läslyftets arbetssätt och kan fortsätta arbeta med andra 

grupper 

 Lärare har en god medvetenhet och förmåga att förhålla sig till olika metoder 

 Lärares förmåga att kontinuerligt bedöma den egna undervisningens betydelse för elevers 

språk-, läs- och skrivutveckling har ökat 

 Lärarna ser läs- och skrivutveckling som betydelsefull i all kunskapsutveckling 

 Lärare använder ändamålsenliga läs- och skrivmetoder för olika elevers behov 

 Lärare utvecklar sin undervisning i språk-, läs- och skrivutveckling 

 Lärarna använder medvetna och strukturerade textsamtal som arbetsform 

 Lärarna använder sig av processkrivning där eleverna blir medvetna om sina strategier 

 Rektorer synliggör och följer upp lärares lärande 
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 Rektorer synliggör och följer upp läs- och skrivutvecklingens kvalitet 

 Läslyftets arbetssätt integreras i skolors kvalitetsarbete 

På längre sikt 

 Huvudmän, rektorer och lärare fortsätter utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete 

inom språk-, läs-, och skrivutveckling utifrån lokala behov och förutsättningar 

 Undervisnings- och fortbildningskulturen kännetecknas av att lärare tillsammans 

kontinuerligt utvecklar och sprider fungerande undervisningsmetoder till varandra 

 Alla elevers språk-, läs- och skrivförmågor har utvecklats 

 Svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar förbättras (främst li-

teracy)  

 Det framtagna materialet används efter att Läslyftet har avslutats 

 Rektorers och lärares förståelse av professionen inkluderar att utveckla undervis-

ningen tillsammans, att reflektera över och välja vetenskapliga metoder och ar-

betssätt som möter olika elevers behov 

 Fler elever har full förmåga att läsa och skriva och fler elever kan förstå svåra texter 

 Fler elever lyckas väl med fortsatta studier 

 Fler elever har förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden 

 Fler elever har förutsättningarna att delta i samhället som aktiva medborgare 

 Skolinspektionens granskningar innehåller färre brister i språk-, läs- och skrivundervis-

ningen 

 Fler skolor har en kultur där kontinuerlig skolutveckling är norm 

 Fler elever presterar bättre i nationella och andra prov 
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Bilaga 3. Metod och material 
 

Utvärderingen är en totalundersökning och omfattar samtliga 29 grundskolor från 19 huvudmän 

som ingått i utprövningsomgången, samt 12 skolor som erbjudits men avböjt att medverka eller 

hoppat av. För att besvara utvärderingens fyra övergripande frågor samt de 13 frågor Skolverket 

velat ha svar på (se bilaga 1) har vi använt oss av flera olika datainsamlingsmetoder som intervjuer, 

observationer, enkäter och dokument. Genom att använda oss av olika insamlingsmetoder kom-

plettera de olika materialen varandra och vi kan också jämföra resultaten från olika källor. De olika 

insamlingsmetoderna avser därför att besvara flera av utvärderingens frågor även om tyngdpunkten 

mellan olika frågor kan skifta. Svaret på den fjärde övergripande frågan baseras exempelvis på hela 

det samlade materialet. 

 

Programteorianalys 

För att besvara den första övergripande frågan genomfördes en programteorianalys i tre steg utifrån 

en policy-scientific approach.42 Först återskapas satsningens programteori (steg 1). Därefter be-

döms om den är logiskt sammanhängande (steg 2). Avslutningsvis bedöms Läslyftets stöd i forsk-

ning om språk-, läs- och skrivinlärning (steg 3). Programteori avser vilka antaganden som ligger till 

grund för Läslyftet och hur Läslyftets arkitekter tänkt att satsningen ska uppnå önskade effekter. 

En programteori är alltså inte en systematiskt uppbyggd och empiriskt prövad vetenskaplig teori 

utan just ett antal antaganden om hur förutsättningar, insatser och aktiviteter i genomförandet, 

resultaten av dessa och dess effekter sammanhänger med varandra i en verksamhet.  En satsning 

som Läslyftet bör bygga på en hållbar programteori, dvs att antagandena är rimliga och att plane-

rade insatser kan förväntas leda till önskade effekter.  

Inledningsvis genomfördes en programteorirekonstruktion (steg 1). Både intervjuer och texter 

har legat till grund för denna analys. Texterna bestod av Regeringsuppdraget till Skolverket 

(U2013/7215/S), Skolverkets programbeskrivning bilaga 1 Dnr 2013:1065/2014:1058, beskriv-

ningen av Läslyftet på Skolverkets hemsida samt overheadmaterial från Skolverkets presentation 

av Läslyftet vid informationsträffen i maj 2014 och uppstartskonferensen i september 2014. Inter-

vjuer genomfördes också med tidigare statssekreteraren Bertil Östberg (fp), projektledaren för 

Läslyftet Erica Jonvallen och Anna Österlund från Läslyftets projektgrupp. Intervjuerna berörde 
vilka problem som Läslyftet ska bidra till att lösa, syften med Läslyftet, vilka förändringar/effekter 

som satsningen förväntas leda till på kort och lång sikt, vad som legat till grund för Läslyftets 

inriktning och utformning, innehållet i Läslyftet och annat av vikt för Läslyftet. Därefter prövades 

programteorins konsistens i en argumentationsanalys där rimligheten och logiken i hur de plane-

rade insatserna förväntas leda till önskade effekter granskades (steg 2). Programteorins vetenskap-

liga förankring beskrevs därefter i förhållande till de teorier som använts i stödmaterial och av 

medverkande forskare (steg 3). 

  

                                                           
42 Leeuw, F. 2003. Reconstructing program theories: Methods available and problems to be solved, American Journal of 
Evaluation, 24(1): 5-20; Hanberger, A. 2014. What PISA intends to and can possibly achieve: A critical programme 
theory analysis. European Educational Research Journal, 13(2): 167-180. 
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Inledande telefonintervjuer med deltagande rektorer och huvudmän 

För att undersöka vilka förutsättningar som fanns på huvudmanna- och skolnivå under utpröv-

ningsomgången, den andra övergripande frågan, samt för att besvara frågorna under tema A samt 

fråga 7 under tema B (se bilaga 1) genomfördes under hösten 2014 telefonintervjuer med 13 rek-

torer och sex huvudmän. Urvalet av rektorer bestod av tre rektorer från vardera av de fyra urvalska-

tegorierna: kommunala skolor med högre meritvärden, kommunala skolor med lägre meritvärden, 

fristående skolor med högre meritvärden samt fristående skolor med lägre meritvärden. Ytterligare 

ett urvalskriterium var att ingen av skolorna skulle ha samma huvudman. Den trettonde rektorsin-

tervjun tillkom genom att en av de intervjuade huvudmännen gärna ville att vi också skulle prata 

med rektorn som hade ”mer information”. Huvudmännen valdes från de kommuner/organisationer 

som hade processledare, utom i ett fall där det istället var det relativt stora antalet handledare utan 

att det utsetts någon processledare som avgjorde. En av kontaktpersonerna för huvudmännen var 

själv processledare. De intervjuade huvudmännen representerade sex kommuner och en fristående 

utbildningsanordnare. Tre av de kommuner vars huvudmän intervjuades hade mer än en skola med 

i utprövningen. Detta gällde även den fristående anordnaren.  

Telefonintervjuerna varade i cirka 20 minuter, något kortare för huvudmännen och svaren an-

tecknades direkt i intervjuformuläret. Intervjuerna med rektorerna kretsade kring tre frågeområden: 

 

1. Motiven till att tacka ja till att delta i utprövningsomgången och beslutsprocessen kring 

detta 

2. Statsbidragets utformning 

3. Vilka kriterier som använts när handledare och lärare utsågs som skulle medverka i utpröv-

ningen, samt hur handledningsgrupperna satts samman.  

 

Utöver dessa frågeområden kom ibland även andra saker upp såsom hur rektor såg på den inform-

ation man hade fått av Skolverket.  

I intervjuerna med huvudmännen var frågorna 1 och 2 ovan i fokus, medan det tredje fråge-

området inriktades mot hur processledaren tillsatts och på vilka kriterier.  Informationen från Skol-

verket samt en del övriga frågor kom upp även i dessa intervjuer. 

 

Telefonintervjuer med skolor som avböjt eller hoppat av Läslyftet 

För att ytterligare besvara vilka faktorer som påverkar huruvida skolor väljer att delta eller inte i 

Läslyftet genomfördes telefonintervjuer med 10 rektorer och två huvudmän som valt att avböja 

eller hoppa av utprövningsomgången av Läslyftet. Urvalet bestod dels av fyra skolor som först 

hade tänkt medverka i utprövningsomgången men sedan hoppat av. Utöver dessa kontaktades åtta 

andra skolor, två från varje urvalskategori för utprövningsomgången. Enligt uppgift från Skolverket 

var det fler än förväntat som inte var intresserade av att delta varav ytterligare skolor hade kontak-

tats. Två av dessa skolor tillhör kategorin kommunala skolor med lägre meritvärden, tre andra är 

kommunala skolor med obestämda meritvärden. Vid kontakt med skolorna var det tre stycken som 

inte minns eller inte var rektor på skolan när förfrågan från Skolverket kom varav två hänvisade 

vidare till huvudmännen som då istället har intervjuats.  

Telefonintervjuerna varade i genomsnitt 10 minuter och anteckningar har förts under samtalets 

gång. Intervjuerna kretsade kring tre frågeområden: 
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1. Motiven till att tacka ja eller nej till att delta i utprövningsomgången 

2. Läslyftets koncept och utformning inklusive statsbidraget 

3. Intresse för att delta i huvudomgången 

 

Telefonintervjuer med processledare 

För att undersöka processledarnas förutsättningar, den andra övergripande frågan, samt för att 

besvara frågorna 11 och 13 i tema E (se bilaga 1) har sex av processledarna, från olika huvudmän, 

intervjuats på telefon. Bland de intervjuade finns processledaren i två kommuner som har fler än 

en skola med i utprövningsomgången samt processledaren hos den enda fristående anordnare som 

har en processledare43. Samtliga intervjuer gjordes i början av mars 2015, dvs i slutet av utpröv-

ningsomgången. Vid intervjuer med processledare ställdes frågor rörande följande teman:  

- Hur det gick till när det bestämdes att huvudmannen skulle ha en processledare. 

- Processledarens villkor, t.ex. om någon särskild tid avsatts för uppdraget. 

- Vilka arbetsuppgifter som ingick i uppdraget och vem som bestämt vilka arbetsuppgifter 

som skulle ingå 

- Vad processledaren konkret hade gjort inom ramen för uppdraget (t.ex. om och hur ofta 

det förekommit möten med handledaren/handledarna och vad man diskuterat vid dessa 

möten). 

- Om processledarutbildningen varit en hjälp vid utförandet av uppdraget. 

- Hur processledaren såg på Läslyftets framtid och om Läslyftets plats i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

Observationer och insamlat material från handledarutbildningen och uppstarts-

konferensen 

För att besvara hur handledarutbildningen fungerat till innehåll och utformning, hur handledarut-

bildningen uppfattas av handledare samt hur genomförandet av Läslyftet fortlöpt på skolorna, tema 

B och C (se bilaga 1), har observationer genomförts av alla utbildningstillfällen för handledarut-

bildningen. Observationerna har också syftat till att besvara den andra och den tredje övergripande 

frågan. Observationer har gjorts av föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar och workshops. I 

de flesta fall har observatören suttit tyst och lyssnat och fört anteckningar under tiden. Men i ett 

fåtal fall har observatören även deltagit i en del aktiviteter för att få möjlighet att närvara. Vid 

handledarutbildningen har handledarna delats in i mindre grupper för diskussioner och övningar. 

Observatören har vid dessa tillfällen försökt att fördela sin närvaro i de olika grupperna så jämt 

som möjligt. Vid ett utbildningstillfälle deltog även processledarna varvid en gruppdiskussion mel-

lan processledare och handledare också observerats.  

Observationen av handledarutbildningen har dels fokuserat på innehållet och utformningen av 

utbildningen och dels handledarutbildarnas, Skolverksrepresentanters, textförfattares och föreläsa-

res förmedling, funderingar, reflektioner och synpunkter på Läslyftet. Observationen har dessutom 

fokuserat på handledarnas funderingar, reflektioner och synpunkter på deras uppdrag som handle-

                                                           
43 Processledaren är också anmäld som huvudmannarepresentant och intervjuades därmed också i den rollen under 
hösten 2014.  
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dare i Läslyftet och deras erfarenheter från genomförandet av Läslyftet. Vid det gemensamma till-

fället för både handledare och processledare var även processledarrollen av intresse för observat-

ionen. 

Samtal med handledare har också förts på plats och dessa har kretsat kring: handledarnas villkor 

för uppdraget i form av tillhandahållen tid för dem själva som för tillfällen för kollegialt samarbete; 

sammansättning av grupper och antal; hur genomförandet av Läslyftet fortlöper; vad de gör i sin 

roll som handledare; vad de anser om stödmaterialet i modulen Samtal om text; hur lärarna upp-

fattar stödmaterialet och satsningen; vad de anser om handledarutbildningens innehåll och upplägg 

med mera. Anteckningar från observationer och samtal har förts på plats vid olika aktiviteter samt 

i nära anslutning till tillfället.  

Efter varje utbildningstillfälle har handledarna anonymt fått utvärdera tillfället genom att an-

teckna vad de tagit med sig från tillfället samt önskemål inför nästa tillfälle. Efter lärosätets sam-

manställning av tillfällenas utvärderingar har vi även fått möjlighet att ta del av dessa. Även Skol-

verket har skickat ut enkäter för handledarna att besvara som vi också har tagit del av. Vid sista 

utbildningstillfället diskuterade handledarna i basgrupper hur de såg på sitt uppdrag som handle-

dare; hur de och gruppen använda handledningsverktygen; hur de tänkte gå vidare; och vad de vill 

förmedla till handledarutbildarna att ta med sig från handledarnas erfarenheter av handledning. 

Minnesanteckningar fördes av basgrupperna som lämnades till lärosätet som också delgavs oss.   

Vi har också genomfört observationer vid Skolverkets uppstartskonferens i september för att 

undersöka Läslyftets mål, syfte, bakgrund och program för genomförandet på skolorna men också 

skolornas förutsättningar. Vid uppstartskonferensen observerades informationspresentationer och 

föreläsningar från Skolverket och forskare. Dessutom observerade vi gruppdiskussioner. Dels var 

det en introduktion till handledarutbildningen som bestod av hälften av handledarna, medarbetare 

från Skolverket och en av utbildarna från Malmö högskola. Dels innefattade det en introduktion 

till processledarutbildningen med processledarna, en medarbetare från Skolverket och utbildarna 

från Högskolan i Dalarna. Dels innefattade det två gruppdiskussioner med handledare, processle-

dare och rektorer i blandade grupper. 

Observationer av handledarutbildningen samt uppstartskonferensen har också legat till grund 

för utformandet av intervjuguider till fallstudierna samt till enkätfrågor till olika målgrupper.  

 

Fallstudier 

För att ytterligare fördjupa undersökningen och kunna besvara frågor om förutsättningar, organi-

sation, genomförande, vad som kännetecknar de kollegiala samtalen samt olika målgruppers upp-

fattningar och erfarenheter av Läslyftet, den tredje övergripande frågan, samt tema B och C (se 

bilaga 1), har fallstudier genomförts på fyra skolor i början av 2015. Fallstudierna har också legat 

till grund för utformandet av frågor till de fyra olika enkäterna riktade till olika målgrupper. För att 

få variation i skolors och lärares olika förutsättningar har vi valt en skola från vardera av Skolverkets 

klassificerade skolor, de vill säga en kommunal skola med högre meritvärden, en kommunal skola 

med lägre meritvärden, en fristående skola med högre meritvärden och en fristående skola med 

lägre meritvärden. Utöver dessa faktorer sökte vi också variation gällande handledare som var an-

mälda på 10 eller 20 procent samt skolor som tillhörde huvudmän som deltog med flera skolor 

eller inte i utprövningsomgången. Eftersom alla fyra skolor hade fler än en handledningsgrupp 

gjordes sedan ett urval av handledningsgrupper att observera utifrån en variation på sammansätt-

ningen av grupperna.  
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Tabell. 1. Beskrivning av de fyra fallskolorna. 

 Skola A  Skola B  Skola C  Skola D  

Huvudman Kommunal Kommunal Fristående Fristående  

Meritvärde Högre Lägre Högre  Lägre 

Ensam eller flera sko-

lor från samma huvud-

man 

Flera skolor del-

tog 

En skola deltog En skola deltog Flera skolor del-

tog 

Handledare 10 eller 20 

procent 

10% 20% 20% 10% 

Sammansättning av 

handlednings-grupp 

Stadievis Stadievis Ämnesvis,  

Ma/NO/SO 

Stadievis 

Antal lärare i gruppen 

(exkl. handledare) 

7 8 6 6 

Årskurser som lärarna 

undervisade i 

F-3  4-6 4-9 (1-9) 4-9 

Lärarkategorier eller 

ämnen som lärarna un-

dervisade i  

Förskolelärare 

Klasslärare 

Speciallärare 

 

Klasslärare 

Svenska som and-

raspråk 

 

Matematik 

Textilslöjd 

Specialpedagog 

NO/teknik 

SO 

Svenska 

Engelska 

Klasslärare 

Svenska 

SO 

 

 

Skola A är en kommunal skola i kategorin högre meritvärde. Vi besökte en handledningsgrupp med 

lärare i årskurserna F-3. Handledaren, som inte var ensam handledare på sin skola, hade 10 procent 

för sitt uppdrag. I lärargruppen ingick, förutom klasslärare, även en förskollärare och en speciallä-

rare. Skolan beskrevs av handledare och lärare som en skola med engagerade föräldrar och få fler-

språkiga elever. Flera större fortbildningsprojekt pågick samtidigt på skolan, men de lärare som 

ingick i den handledningsgrupp vi besökte deltog enbart i Läslyftet.  

Skola B är en kommunal skola i kategorin lägre meritvärde. Skolan hade två handledningsgrup-

per som var stadieindelade 1-3 och 4-6. Handledaren hade 20 procent för sitt uppdrag och var 

också förstelärare. Gruppen vi besökte var lärare i årskurserna 4-6 och bestod därmed av klasslärare 

samt en lärare för svenska som andraspråk. Skolan hade en mindre andel elever med annat mo-

dersmål än svenska men för tillfället flera i årskurs fem. De deltagande lärarna deltog inte i några 

andra fortbildningsprojekt till exempel Matematiklyftet.  

Skola C är en fristående skola i kategorin högre meritvärde. Skolan hade en handledare med 20 

procent för sitt uppdrag. Handledaren handledde två grupper som var ämnesindelade men blan-

dade över stadier och vi besökte gruppen med Ma/NO/SO-lärare. Lärarna i gruppen undervisade 

således i matematik, NO/teknik, SO, svenska, engelska och textilslöjd. En lärare var också speci-

alpedagog. På skolan deltog de allra flesta lärarna i Läslyftet och en fortbildningssatsning på IKT 

hade fått skjutas fram en del för att få tid till Läslyftet. Skolan hade ett fåtal elever med annat 

modersmål än svenska.  

Skola D är en fristående skola i kategorin lägre meritvärde. Skolan hade två handledningsgrup-

per och den vi besökte bestod av lärare i årskurserna 4-9, varav fyra hade årskurserna 4-6 och två 

lärare samt handledaren hade årskurserna 7-9. Bland ämneslärarna i årskurserna 7-9 fanns lärare i 
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svenska och SO. Handledaren hade 10 procent för sitt uppdrag och är förstelärare. Skolan hade 

elever från ett flertal länder. Vid sidan av Läslyftet pågick även Matematiklyftet. 

Fallstudierna täcker därmed den variation av lärare i olika ämnen och på olika stadier som del-

tagit i utprövningsomgången av Läslyftet. Den ämneskategori av lärare som dock saknas är idrotts-

lärare.   

 

Observationer på fallskolorna 

På varje skola observerades de kollegiala samtalen under moment B samt moment D för en del av 

modulen. För de flesta gällde detta del fem, det vill säga Samtal före, under och efter läsning med text 

skriven av Anna Kaya och Monica Lindvall och på en skola även del sex Att planera och leda en efter-

tänksam dialog med text av Ann S. Philgren. Observatörerna har vid dessa tillfällen suttit tyst och lyssnat 

och observerat samtalen mellan lärarna och bara deltagit i samtal innan och efter själva tillfället. 

Observationerna spelades in efter samtycke från samtliga deltagare. Observationerna har inte tran-

skriberats. Men utförliga observationsanteckningar togs under tillfällena som sedan kompletterades 

och renskrevs i snar anslutning till observationstillfället och ljudupptagningen har använts för att 

kunna återgå till vissa delar eller lyssna igenom helheten för att komplettera anteckningar. Vid ob-

servationerna av de kollegiala samtalen har vi utgått från vissa generella frågor som gäller hur många 

de är i gruppen, vilka årskurser och ämnen lärarna representerar, hur samtalsklimatet upplevs, om 

det finns någon särskild strategi för att fördela ordet, vilken roll handledaren tar i samtalet och 

vilken roll handledare ges av övriga deltagare. Ett viktig fråga som har styrt observationerna är 

också hur de kollegiala samtalen bidrar till att lärarna reflekterar över sin undervisning och de val 

de gör. Vi har också utgått från mer specifika frågor gällande olika delar i de kollegiala samtalen så 

som hur samtalet förs under moment B:1 vid diskussion av text och filmer, hur de går tillväga vid 

moment B:2 när det gäller den gemensamma planeringen och hur samtalet förs under moment D 

för den gemensamma uppföljningen. 

 

Intervjuer på fallskolorna 

På varje skola genomförde vi också enskilda intervjuer med handledare, rektorer och huvudman-

narepresentanter (om dessa inte redan hade intervjuats) samt gruppintervjuer med lärare. För fall-

studierna har därmed fyra rektorer, två huvudmannarepresentanter, fyra handledare samt 19 lä-

rare intervjuats. Intervjuerna har spelats in och anteckningar har förts under intervjuerna. Inter-

vjuerna för de olika målgrupperna har behandlat följande teman.  

Huvudmannarepresentanter: 

- Hur bestämdes det att huvudmannen skulle tacka ja till utprövningsomgången? 

- Varför valde huvudmannen att tacka ja (inklusive om statsbidraget påverkade beslutet)? 

- Hur såg huvudmannen på statsbidragets utformning? 

- Hur motiverades valet att ha/inte ha en processledare och hur tillsattes processledaren? 

- Hur tillsattes handledarna och hur har statsbidraget fördelats mellan dessa? 

- Har huvudmannen varit med på Skolverkets träffar och hur värderades den information 

som då gavs? 
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Rektorer: 

 

- Hur bestämdes det att skolan skulle delta i utprövningen och vilka var med och fattade det 

beslutet? 

- Varför valde ni att delta i utprövningen av Läslyftet (inklusive om statsbidraget påverkade 

beslutet)? 

- Hur såg rektor på statsbidragets utformning? 

- Hur tillsattes handledarna och hur har statsbidraget fördelats mellan dessa? 

- Hur sammansattes handledningsgrupperna? 

- Har huvudmannen någon processledare och hade skolan någon del i tillsättandet? 

 

Lärare och handledare: 

 

- Hur brukar ni göra när ni planerar undervisning? 

- Vad har ni haft för tidigare fortbildningsinsatser? 

- Vad ser ni som det viktigaste målet med satsningen på Läslyftet? 

- Hur ser ni på möjligheten att genomföra Läslyftet enligt konceptet med moduler/delar? 

- Vad hade ni gjort på den här tiden om ni inte hade haft Läslyftet? 

- Hur avgjordes det vilka lärare som skulle vara med i Läslyftet? 

- Har ni läst texterna/filmerna/provat någon aktivitet till varje gång? 

- Är aktiviteterna i artiklarna ändamålsenliga för att främja läs- och skrivinlärning? 

- Hur ser ni på de olika delarna, ordningen på delarna, något som är särskilt bra/onödigt? 

- Möter materialet ett behov som ni har haft? 

- Går det att anpassa materialet efter olika elevers behov/barn som inte har svenska som 

modersmål? 

- Brukar handledningsträffarna gå till ungefär som när vi tittade på? 

- Vad ser ni som handledarens roll och vilken roll har handledaren tagit? 

- Hur har samtalsklimatet varit? 

- Vad har ni gjort i moment C, dvs vilka aktiviteter har ni provat? 

- Kan ni se någon utveckling i elevernas samtal sedan ni började med Läslyftet? 

- Har ni kunnat ge varandra återkoppling och har ni fått återkoppling från handledaren? 

- Kommer ni att delta i huvudomgången? 

- Är det någonting från modulen Samtal om text som ni kommer att använda er av i framti-

den? 

- Kommer ni att använda er av arbetssättet med kollegiala samtal när Läslyftet är slut – är 

det ett bra sätt att arbeta på? 

- Övrigt som ni vill ta upp? 

Handledare även: 

- Något om personlig bakgrund. 

- Har du som handledare varit delaktig i organiseringen av handledningsgrupper, tider för 

handledningsträffar etc.? 
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- Har huvudman och rektor skapat organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföra 

Läslyftet? 

- Är ni flera handledare på skolan och träffas ni handledare då och diskuterar handledar-

skapet?  

- Har du stöd av rektor på din skola? 

- Finns det någon processledare, hur ofta har ni träffats och vad har diskuterats? 

- Hur ser du på handledarutbildningen? 

- Vilka utmaningar har du mött i de kollegiala samtalen? 

- Hur har du planerat handledningsträffarna och vilka aktiviteter har ni ägnat er åt i de olika 

momenten? 

- Vilket avtryck tror du att Läslyftet kommer att ge på din skola? 

 

Enkäter 

För att utvärderingen skulle omfatta en totalundersökning har fyra, delvis olika, elektroniska enkä-

ter skickats ut till samtliga deltagande lärare, handledare, rektorer och huvudmannarepresentanter 

i slutet på mars 2015. Enkäterna har använts såväl för att undersöka om aktiviteterna i Läslyftet 

ansetts som ändamålsenliga för elevers språk- läs och skrivutveckling (den första övergripande frå-

gan), för att undersöka utprövningsomgångens förutsättningar (den övergripande andra frågan) 

och genomförande som vilka resultat den har gett i form av bidrag till undervisningen för språk-, 

läs- och skrivutveckling och till en fortbildningsmodell med kollektivt lärande (den övergripande 

tredje frågan). Enkäter har valts eftersom det är en effektiv metod för att samla in mångas erfaren-

heter och det medför också att vi har haft möjlighet att göra vissa jämförelser mellan lärare i olika 

stadier och ämnen samt mellan skolor med olika förutsättningar i form av meritvärden och huvud-

mannaskap. Enkätfrågor har baserats på utvärderingens frågor samt intervjuer och observationer. 

Inspiration till enkätfrågor har också hämtats från de frågor som användes vid utvärderingen av 

första året av Matematiklyftet. Enkätfrågorna har behandlat utprövningsomgångens förutsätt-

ningar, genomförande och uppfattade bidrag till undervisningen för språk-, läs- och skrivutveckling 

och till en fortbildningsmodell med kollektivt lärande. Innan enkäterna skickades ut prövades lä-

rarenkäten av fyra olika lärare som deltagit i Läslyftet och enkäten till handledare prövades av en 

deltagande handledare. Vidare har enkätfrågorna samverkats med Skolverket och deras samver-

kanspartners, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Näringslivets regelnämnd (NNR) (se 

bilaga 4 för frågorna i de fyra enkäterna). Efter provenkäten samt samverkan har frågor och svars-

alternativ reviderats.  

Vid utformandet av enkätfrågor har vi försökt utgå från så enkla men tydliga frågor som möjligt. 

Vi har också utgått från att varje målgrupp ska svara på frågor utifrån sin roll i Läslyftet så långt 

som möjligt. Generellt skiljer sig frågekonstruktionen något åt mellan olika frågor. Att enbart ha 

frågor där respondenten fyller i vid instämmande och lämnar blankt om den inte håller med un-

derlättar för respondenten att svara. Däremot medför det ett mer osäkert svarsunderlag eftersom 

ett icke ifyllt svar då kan betyda både nej eller vara ett internt bortfall. Dessutom medför denna 

frågekonstruktion att vissa statistiska analyser inte kan genomföras. Ett antal frågor i enkäterna 

består av denna typ av frågekonstruktion.  

I frågor som är av mer bedömande och värderande karaktär gavs respondenterna möjlighet att 

lämna ett svar utifrån tre svarsalternativ, ”I hög utsträckning”, ”I viss utsträckning” eller ”Inte alls”. 

Tre svarsalternativ underlättar att besvara frågan eftersom ett större övervägande krävs för att svara 
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”Ja” eller ”Nej”. Utan att lämna möjlighet till ett ”mittenalternativ” bedömde vi att vi skulle få fler 

som markerade ”Vet ej”. Flera svarsalternativ bedömdes inte som möjligt eftersom det skulle in-

nebära att svarsalternativ behövde slås samman i analyser för att få tillräckligt stora grupper i varje. 

Nu har frågor ställda med dessa svarsalternativ korstabulerats med de svar som angetts.  

I andra frågor om genomförandet, utförandet eller förekomster av något konkret har vi istället 

använt oss av ”Ja” och ”Nej”. Däremot har vi i vissa frågor graderat Ja-svar för att kunna bedöma 

hur ofta något genomförts eller om det genomförts mer sällan. I en del av dessa frågor har vi vid 

analyser slagit samman svarsalternativ utifrån att något som görs ofta kan har en större inverkan på 

hur du uppfattar Läslyftet än om det är något som utförts mer sällan. I andra fall har vi istället slagit 

ihop de svar som anger ja.  

I vissa frågor finns också svarsalternativet ”Vet ej”. De principer som väglett oss är att vet ej 

finns som svarsalternativ: där vi bedömer att det finns en möjlighet att den som besvarar enkäten 

inte har tagit del av något, till exempel ett visst material; där vi inte är säkra på om de känner till det 

vi frågar efter; och där det kan vara svårbedömt för respondenten. Svarsalternativet ”Annat” före-

kommer när vi har bedömt att det kan finnas andra aspekter som vi inte känner till som respon-

denterna då haft möjlighet att fylla i.  

 

Svarsfrekvenser och bortfallsanalys 

Ett informationsbrev skickades ut till samtliga rektorer för att informera om de kommande enkä-

terna. I informationsbrevet till de olika målgrupperna informerades målgrupperna om deltagandets 

frivillighet, hur informationen skulle behandlas, hur länge de kunde svara på enkäten samt hur 

resultatet skulle redovisas. Till handledare, rektorer och huvudmannarepresentanter skickades två 

påminnelser ut under två veckors svarstid. Eftersom enkäterna skickades ut i nära anslutning till 

påsklovet förlängdes svarstiden för enkäten till lärarna till tre veckor. Två påminnelser skickades ut 

samt ett tredje informationsbrev om den förlängda svarstiden.  

Till huvudmannarepresentanterna gick enkäten ut till 11 personer. Flera av de som var anmälda 

som huvudmannarepresentanter till Skolverket var också anmälda som rektorer eller biträdande 

rektorer på de deltagande skolorna i utprövningsomgången. I de fallen har vi betraktat dessa som 

rektorer. Enkäten till huvudmännen skickades därför bara ut till 11 huvudmän varav åtta svarade. 

Svarsfrekvensen för huvudmännen var således 73 procent. Eftersom det var så få enkäter till hu-

vudmännen har vi valt att redovisa antalet huvudmän som svarat på ett visst sätt istället för att 

använda procentsatser. Vi använder oss dock av andelar när vi jämför huvudmännens svar med 

andra målgrupper.  

Enkäten till rektorerna skickades ut till 28 rektorer som ingick i utprövningsomgången (två 

skolor hade samma rektor). 23 av rektorerna svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 82 

procent. Av de 28 rektorer som fick enkäten hade åtta skolor antingen rektor eller biträdande rektor 

anmäld som huvudmannens representant till Skolverket varvid skolan enbart fick en enkät riktad 

till rektor som antingen denna eller den biträdande rektorn fick fylla i. Tre av de som besvarade 

enkäten har markerat att de är både huvudmannarepresentant och rektor medan övriga 20 bara har 

markerat att de är rektorer. De som markerade att de också var huvudmannarepresentanter fick 

också en extra öppen fråga att besvara som berörde om de hade några övriga synpunkter utifrån 

ett huvudmannaperspektiv. De rektorer som inte besvarade enkäten hade i ett par fall särskilda skäl 

till detta som inte hade med Läslyftet att göra, t.ex. att de var sjukskrivna eller bortresta under 

enkätperioden eller nyligen var tillsatta som rektorer på den aktuella skolan. Eftersom det även är 
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få rektorer som besvarat enkäten redovisas dessa resultat i antal förutom vid jämförelser med andra 

målgrupper.  

Till handledarna gick enkäten ut till 42 personer varav 38 svarade. Svarsfrekvensen var således 

90 procent. Ett av bortfallen från handledarna beror på sjukskrivning medan en annan hörde av 

sig efter svarstiden slut med förklaringen att det varit mycket annat under perioden.  

Enkäten till lärarna skickades ut till 404 lärare som uppgetts delta i utprövningsomgången. Flera 

utskick till angivna e-postadresser gick dock inte fram. Vid förfrågan till skoladministratörer på de 

aktuella skolorna meddelades att lärare inte längre arbetade på skolorna, att det var föräldralediga, 

sjukskrivna eller tjänstlediga och hade därmed inte deltagit i Läslyftet. Dessa lärare togs då bort från 

deltagarlistan. En del e-postadresser var dock felaktigt angivna vilket rättades till och nya utskick 

genomfördes. Flera lärare och även handledare har även hört av sig och meddelat att de eller lärare 

i deras grupper inte har deltagit eller har hoppat av Läslyftet av olika anledningar. De meddelade 

därmed att de inte tänkte fylla i enkäten och dessa lärare har därmed också tagits bort från delta-

garlistan. Däremot har handledare hört av sig om att det istället har tillkommit lärare som deltagit 

i Läslyftet. Fem stycken lärare har därför lagts till. Efter dessa förändringar bestod deltagarlistan 

med lärare till slut av 369 lärare varav 225 har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen var därmed 61 

procent.  

Eftersom svarsfrekvensen i lärarenkäten var relativt låg har en bortfallsanalys genomförts. Ana-

lysen visade att lärare från fristående skolor har en något lägre svarsfrekvens än lärare från kom-

munala skolor men skillnaden är inte betydande. Inga skillnader finns i svarsfrekvensen mellan 

skolor med högre eller lägre meritvärde och inte heller för lärare i olika årskurser. Bortfallet beräk-

nas därför inte vara systematiskt ur dessa aspekter. Huruvida de som inte svarade på enkäten var 

mindre nöjda med satsningen, förutsättningarna för satsningen eller sina egna insatser än de som 

besvarade enkäten, vet vi inte. Vi har vissa indikationer på att medarbetarna på några skolor, både 

kommunala och fristående, svarat i lägre utsträckning än genomsnittet. Om dessa skolor haft sär-

skilda förutsättningar i något avseende vet vi heller inte. Med tanke på den relativt låga svarsfre-

kvensen bland lärarna är vi något försiktiga med tolkningen av resultaten.  

I materialet förekommer även en del interna bortfall. Främst gäller det enkäten till lärarna. Det 

interna bortfallet har inte räknats bort i redovisningen av resultaten när det gäller frekvenser över 

hur olika målgrupper har svarat. Även om det är vanligt att räkna bort internt bortfall har vi valt 

att inte göra det i det här fallet. Interna bortfall kan nämligen säga oss något om både frågans 

konstruktion som frågans karaktär. Överlag är det interna bortfallet litet, mellan 0-3 procent. Men 

på vissa frågor eller delfrågor är bortfallet något högre runt 6-7 procent. Dessa frågor kännetecknas 

av att de kan upplevas som svårbedömda av olika lärare samt att det är påståenden eller frågor som 

inte passar in eller stämmer med lärarnas egna förutsättningar. En sådan fråga är hur lärarna upp-

fattar relevansen i modulens olika delar för elevers läs-, skriv- och språkutveckling i sitt/sina års-

kurser. Ungefär 7 procent har inte svarat på de respektive delarna i denna fråga vilket kan beror på 

att frågan inte passar för vissa lärarkategoriers arbetsförhållanden. En annan delfråga som har ett 

högt internt bortfall på 12 procent är om lärarna vid planering av undervisningsaktivitet i moment 

B har planerat för att en eller ett fåtal har prövat det som gruppen kommit fram till. En anledning 

till det höga bortfallet kan bero på att detta alternativ till planering och prövande av undervisnings-

aktivitet inte har varit aktuellt eller ens tänkbart för vissa lärare. Vid provenkätens utprövning med 

två lärare framkom att just detta alternativ var något de inte hade känt till. 
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Vid redovisning av enkätsvaren i figurer anges antal svarande på den fråga som avses. Om 

figuren visar flera delfrågor anges antal svarande i intervaller om det skiljer sig åt mellan olika del-

frågor. Även svarsfrekvensen på de redovisade frågorna anges och det är då andelen svarande av 

de som har fått enkäten tillskickad sig. Svarsfrekvensen tar därmed hänsyn till det interna bortfallet 

på olika frågor. När det gäller vissa frågor kan vi dock inte ange någon svarsfrekvens för vissa 

grupper av lärare eller handledare, exempelvis för lärare i olika ämnen. Anledningen till detta är att 

vi inte kan uttala oss om hur stor denna andel är när vi inte har information om hela populationen.    

 

Analyser 

Enkätsvaren har analyserats genom deskriptiv statistik. Förutom att jämföra olika målgruppers svar 

på samma frågor har vi också gjort jämförelser mellan olika faktorer som Skolverket angett. Dessa 

är kommunala och fristående huvudmän, skolor med högre och lägre meritvärde, samt lärare i olika 

ämnen och stadier. Systematiska analyser i form av korstabuleringar har genomförts på svaren från 

handledar- och lärarenkäten. Däremot har analyser utifrån kommunala/fristående skolor och me-

ritvärden bara delvis gjorts på ett fåtal frågor om förutsättningarna när det gäller svaren från rek-

torer. Dessa är ytterst få varvid det är svårt att dra några slutsatser från dessa. Eftersom huvud-

männen är ännu färre än rektorerna har inga korstabuleringar genomförts på detta material. Vi har 

även genomfört korstabuleringar utifrån andra bakgrundsvariabler. Vi har exempelvis undersökt 

bakgrundsfaktorer som handledarnas förutsättningar av att ha 10 eller 20 procent i sitt uppdrag, 

handledarnas tidigare erfarenhet från handledarutbildning, tidigare fortbildning, tidigare undervis-

ningskultur, lärarnas frivilliga deltagande, gruppstorlekar, sammansättning på grupper, handleda-

rens eventuella fördelning av tid, tiden för kollegiala samtal, och vad de har gjort på handlednings-

träffarna. Dessa har inte genomförts systematiskt på hela materialet utan på frågor där dessa fak-

torer kan tänkas påverka svaren på andra frågor som hur de bedömer modulen, handledarutbild-

ningen, vad Läslyftet har bidragit med och hur nöjda de är med den tid som tillhandahållits.   

I rapporten redovisas resultaten utifrån dessa analyser i de fall vi finner större skillnader. Med 

större skillnaderna avser vi över 20 procentenheter. I vissa fall redovisas mindre skillnader när en 

generell trend finns i materialet eller på vissa frågor. Ett sådant exempel är fallet med lärare i olika 

stadier. Att vi har valt ett sådant förfaringssätt beror dels på att antalet svar är få i samtliga grupper 

vilket gör det svårt att gå på statistiska signifikansmått. Att enbart redovisa signifikanta skillnader 

eller att betona signifikanta skillnader i en formativ utvärdering som baseras på få svar när svaren 

delas upp efter olika skiljelinjer anser vi inte vara rimligt. Dessutom är detta en totalundersökning 

så det vi uttalar oss om är de som har deltagit och svarat utan att generalisera detta utöver de 

deltagande skolorna. Dessutom är urvalet till utprövningsomgången sådant att vissa skolor har 

många lärare med, medan andra har färre. Det innebär att fördelningen av skolor med högre och 

lägre meritvärden, respektive skolor från olika huvudmän inte nödvändigtvis är densamma på lä-

rarnivå. Att en skola ett visst läsår hade ett visst meritvärde i en specifik elevgrupp behöver inte 

heller betyda att de lärare som deltagit i utprövningsomgången undervisar elever med liknande 

meritvärden. Av samma skäl redovisas inte några exakta procentsatser utan avrundningar används. 
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Bilaga 4. Enkäter till målgrupperna 
 

Enkäter till målgrupperna tillhandahålls på förfrågan till Centrum för utvärderingsforskning, Umeå 

universitet.  



 

 

I rapporten redovisas resultaten från en extern utvärdering av Läslyftets utprövnings-

omgång som genomförts av forskare vid Umeå och Göteborgs universitet.  

Målet med Läslyftet är att ge lärare vetenskapliga metoder och beprövade arbetssätt som 

kan användas för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förbättra elevernas 

läsförståelse och skrivförmåga.  

Läslyftets utprövningsomgång har bl.a. omfattat en handledar- och en processledarut-

bildning, statsbidrag för att frigöra tid för handledare att handleda lärare i Läslyftet, olika 

dialogträffar, samt en webbaserad lärportal, ”Läs- & skrivportalen”. Portalen har inne-

hållit information och didaktiskt stödmaterial i form av specialskrivna texter, samtals- 

och undervisningsfilmer samt ett visst fördjupningsmaterial till modulen ”Samtal om 

text”. 

Några av de viktigaste slutsatserna från utprövningsomgången är att:  

- Utprövningsomgången har fungerat väl. Aktiviteterna har varit ändamålsenliga 

för att främja elevers språk-, läs och skrivutveckling och kollegialt lärande. 

- Vissa handledare har inte fått den tid de har rätt till enligt statsbidraget för ge-

nomförandet av Läslyftet. Flera skolor har också tillhandahållit mindre tid än det 

som Skolverket angett för det kollegiala lärandet.  

- Tempot under utprövningsomgången har varit för intensivt.  

- Modulen Samtal om text har fungerat väl under utprövningsomgången. De enda 

invändningarna har varit att vissa texter har varit för långa och att det har varit en 

övervägande andel exempel inriktade på skönlitterära texter.  

Utvärderingen rekommenderar bl.a. att: 

- Skolverket bör följa upp huvudmän och rektorer för att säkerställa att handledare 

och lärare får den tid Skolverket har angett. 

- Skolverket behöver se över fortbildningsmodellen och innehållet i modulerna för 

att förbättra möjligheterna till utprövning med eleverna och fördjupade reflekt-

ioner. 

- Skolverket måste fortsätta att utveckla moduler med hög kvalitet och säkerställa 

att oavsett inriktning på modulerna krävs kompetenta modulutvecklare med kun-

skap i både literacy och aktuella ämnen. 
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