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Sammanfattning  

Läs – och skrivsvårigheter är ett problem som den svenska skolan kämpat emot länge och det är ett problem som succesivt 

eskalerat. I internationella mätningar uppvisar Sverige gång på gång sjunkande resultat i läsförståelse. Denna eskalation av 

problemet är egendomlig eftersom de akademiska institutionerna i Sverige presenterat adekvata lösningsalternativ och forskning att 

luta sig emot när det gäller läs- och skrivutveckling. Behovet av att utarbeta lässtrategier, bemöta olika texttyper, vad som 

kännetecknar en god läsare och vikten av textsamtal är exempel på det forskarvärlden menar är centralt för att undvika läs- och 

skrivsvårigheter. Trots att det råder viss konsensus på området är det inte sällan som dessa forskningsbaserade metoder och 

lösningsalternativ misslyckas med att implementeras i den svenska gymnasieskolan. Att forskning och pedagogiska program inte 

sipprar ut i praktiken ute på skolorna, utan tenderar att arkiveras och stanna på universitet och högskolor. 

 

I syfte att återta Sveriges höga position i de internationella mätningarna och få bukt med läs- och skrivproblematiken tog regeringen 

under 2013 de första stegen med projektet ”Läslyftet”. Tanken bakom detta projekt var att med hjälp av vetenskap, forskning och 

beprövad erfarenhet förmedla tillvägagångssätt och metodstöd till lärare och skolor i Sverige med målet att utveckla elevernas 

läsförståelse. Utifrån bakgrunden att forskningen och vetenskapen kring läs – skrivsvårigheter inte lyckats implementeras i de 

svenska gymnasieskolorna ämnar denna studie således att utreda huruvida det statliga projektet, Läslyftet, kan fylla funktionen att 

utgöra en brygga mellan den akademiska forskningen och gymnasieskolan. Med andra ord, om Läslyftet har den funktionen att den 

bidrar till att implementera vetenskapens lösningsalternativ på läs – och skrivproblematiken i Sverige. Vidare söker denna studie 

svar på om Läslyftet påverkar den övergripande pedagogiken samt den mer konkreta didaktiken hos enskilda lärare i 

gymnasieskolan.  
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Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt där intervjuer utgör empirin önskar denna studie att skapa en grund av information och 

kunskap som sedermera analyseras med utgångspunkt i ett hermeneutiskt förfarande. Studien visar att det statliga projektet, 

Läslyftet, fyller en god funktion i syfte att överbrygga det avbrott som gymnasieskolan i Sverige upplevt vad det gäller 

implementering av adekvat vetenskap i syfte att bekämpa läs – och skrivproblematiken. Läslyftet fyller ett stort tomrum i det språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssättet. Studien visar även att lärare upplever stora förändringar i deras sätt att tänka vad gäller deras 

syn på den allmänna didaktiken. Något som starkt tyder på att projektet Läslyftet påverkar den mer övergripande pedagogiken och 

didaktiken. Avslutningsvis, visar studien att projektet ”Läslyftet” ger läraren konkreta metoder att arbeta utifrån som påverkar den 

direkta didaktiken i klassrummen på ett positivt sätt. Studien visar att lärare anser sig få en större bredd av möjliga metodiska 
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uppvärderat språk- läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Man arbetar med ämnesöverskridande, mer kollegialt med språkfrågor, 

betonar vikten av textsamtal och de verktyg som Läslyftet ger vid handen.   
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1 Inledning  
Språk-, läs- och skrivutveckling utgör det mest fundamentala inom svenskämnet och dess 

didaktiska inriktningar. Läroplanen, Lgy 11, förskriver exempelvis att: ”Eleven kan läsa 

skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja 

och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.”1. Samtidigt tenderar läs- och 

skrivsvårigheterna att öka som ett resultat av att elever läser mindre eller att de inte utvecklat 

lässtrategier. Brist på läsförståelse leder inte enbart till svårigheter i skolan utan utgör även ett 

betydande samhällsproblem enligt docent Mats Myrberg2. Men hur kan lärare och rektorer 

bemöta detta växande samhällsproblem? Hur kan man arbeta systematiskt med lässtrategier ur 

ett pedagogiskt och ur ett didaktiskt perspektiv i skolorna? 

Myrberg konstaterar vidare i sin rapport – Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – 

En forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket att lärarkompetens och kompetensutveckling 

för lärare är viktigt i syfte att möjliggöra en god progression hos eleven3. För att motverka den 

nedåtgående utvecklingen av läs- och skrivutveckling betonar han att det fästs en ökad vikt 

vid pedagogisk metodik i kompetensutvecklingen. En god pedagogik har flertalet grundbultar 

där forskning och vetenskap backas upp av praktiskt arbete och god lärarerfarenhet. Han 

menar vidare att denna kompetensutveckling endast kan erhållas via samverkan och 

samarbete mellan diverse huvudmän, representanter för forskningen samt producenter av 

pedagogiska program4.   

Författarna till den statliga rapporten; Läsandet kultur, Tomas Lidman m.fl., menar i linje med 

Myrberg att lärarens kompetens är fundamental för läs- och språkutvecklingen men att den 

kompetensen i många fall saknas hos lärarkåren. Han skriver:  

”Enligt Skolverkets sammanställningar visar forskningen t.ex. att lärare ofta saknar kunskaper om 

aktuell barn- och ungdomslitteratur och skönlitteratur för vuxna. Skolverkets samlade bild är också 

att undervisningen i stor utsträckning baseras på individuellt arbete och att elevers skönlitterära 

läsning är individuella projekt där eleverna sällan utmanas av läsningen. Inte sällan saknas 

                                                           
1 Lgy11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2011) Stockholm: Skolverket, s. 231. 
2 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket, s. 11. 
3 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. (2001) Stockholm: Skolverket. 
4 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. ( 2001) Stockholm: Skolverket, s. 62-63. 
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utbildning och kompetensutveckling för lärarna såväl gällande aktuell barn- och ungdomslitteratur 

som litteraturdidaktiska förhållningssätt.”5   

Kort sagt, lärarna behöver verktyg för att komma åt problemet och det är rektorernas och 

ledningsgruppens ansvar att de får de resurser och förutsättningar som krävs för att nå 

progression. Kan Läslyftet bli språngbrädan och verktyget som lärarna är i behov av? Hur 

omsätts det i pedagogiken? Och kan Läslyftet slå an en brygga mellan forskning och beprövad 

erfarenhet? 

För att närma sig dessa frågor tog regeringen 2013 ett krafttag för att bemöta den stora 

utmaningen som bristande läs- och skrivutveckling innebär. Detta är således en utmaning för 

hela skolväsendet men också ett adekvat problem att närma sig som blivande lärare eftersom 

problemet tycks ha fortsatt sedan Myrberg skrev sin forskningsrapport 2001. Som ett led i att 

motverka detta problem och utveckla didaktiska förhållningssätt och lässtrategier hos 

eleverna, har regeringen i samarbete med Skolverket initierat ett statligt 

kompetensutvecklingsprogram som kallas Läslyftet6. Det övergripande syftet med Läslyftet 

var enligt regeringsbeslutet att: ”ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och 

beprövade arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga med syfte att förbättra 

elevernas läsförståelse och skrivförmåga.”7 Enligt samma beslut ska detta genomföras genom 

att fokusera på olika typer av lässtrategier som stödjer eleverna i sitt dagliga arbete att förstå 

texter av olika karaktär och svårighetsgrad. Med andra ord kan Läslyftet ses som en form av 

nationellt program i läs- och skrivstrategier med målet att utveckla läsförståelsen hos 

eleverna. Med Läslyftet som huvudfokus ämnar denna forskningsrapport således att 

undersöka hur lärare och berörda arbetar med Läslyftet som metod och koncept för läs- och 

skrivutveckling samt utreda hur inträdet i projektet Läslyftet förändrat och påverkat lärarnas 

övergripande pedagogik och praktik. Genom att studera de pedagogiska och didaktiska 

förhållningssätten till läs- och skrivutveckling ute på de aktuella gymnasieskolorna i 

Linköpings kommun, skapas substansen till denna produktionsuppsats.  

                                                           
5Lidman, Tomas, Ingvar, Martin, Koljonen, Johanna, Rabe, Annina, Kihlberg, Jakob, Reichel, Isak & 

Rosenström, Elin. Läsandets kultur – Slutbetänkande av Litteraturutredningen. Statens offentliga utredningar: 

2012:65. (2012) Stockholm: Elanders Sverige AB, s. 87.  
6 Björklund, Jan & Hellewell, Annika. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet. 

Regeringsbeslut. I:9 U2013/72157/S. Statens skolverk. (2013) Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 1. 
7 Björklund, Jan & Hellewell, Annika. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet. 

Regeringsbeslut. I:9 U2013/72157/S. Statens skolverk. (2013) Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 1. 

 



6 
 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med studien är att utreda huruvida det statliga 

kompetensutvecklingsprogrammet, Läslyftet, kan erbjuda en implementeringsmöjlighet 

mellan forskningen och pedagogiken i klassrummet på gymnasieskolor i Linköpings 

kommun. Studien ämnar även att utreda huruvida Läslyftet påverkat pedagogiken och på 

vilket sätt. Studiens fokus när det gäller den eventuella förändringen av pedagogiken ligger på 

om det skett en förändring på metanivå hos lärarna samt mer konkret hur läslyftet påverkat 

den vardagliga, mer praktiska, pedagogiken. Detta innebär att studien söker svar på om 

Läslyftet förändrat personalens övergripande syn på sin utbildningspedagogik samt om och 

hur den aktiva läraren i klassrummet förändrat sin vardagliga utbildning. Till syftet formuleras 

följande frågeställningar:  

 Kan Läslyftet utgöra en brygga mellan forskningen och den pedagogiska 

verksamheten inom gymnasieskolan? Om så, på vilket sätt? 

 Har Läslyftet påverkat den övergripande pedagogiken hos de involverade? Om så, på 

vilket sätt? 

 Har Läslyftet påverkat den dagliga praktiken hos de aktiva lärarna? Om så, på vilket 

sätt?  
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2 Bakgrund  

2.1 Läslyftet – Ett statligt koncept  

Med utgångspunkt i ett regeringsbeslut, framtaget 2013 av Utbildningsdepartementet, föddes 

embryot till Läslyftet8. Regeringsbeslutet ledde senare till att Skolverket år 2015 initierade en 

kompetensutvecklingssatsning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare, benämnd Läslyftet9.  

Läslyftet som koncept startade sedan på allvar hösten 2015 på uppmaning av Skolverket med 

ambitionen att pågå åtminstone fram till 2018. Läslyftet kan därmed ses som en uppföljning 

av den statliga satsningen Matematiklyftet (som fick ett stort genomslag) och som initierades 

2012 för att stärka elevernas kunskaper i matematik. I likhet med matematiklyftet är Läslyftet 

från början en statlig satsning där skolor, som väljer att ansluta sig till Läslyftet, ges möjlighet 

till ekonomisk ersättning. Ersättningen ska i sin tur förvaltas genom att kompetensutveckla 

rektorer, handledare och lärare och genom tillgången till olika didaktiska verktyg – leda till att 

elever tillgodogör sig kunskaper i språk-, läs- och skrivutveckling. Den ekonomiska 

ersättningen för Läslyftet är kopplat till vissa obligatoriska krav som Skolverket dikterat och 

förklaras mer ingående på deras hemsida10. Förutom att satsningarna skiljer sig åt när det 

gäller huvudfokus (matematik kontra läsning), finns det en till stor skillnad mellan Läslyftet 

och Matematiklyftet. Om Matematiklyftet lett till goda resultat för elever inom ämnet 

matematik, har Läslyftet däremot ett mer breddat fokus, det vill säga att genom ökad 

läsförståelse och läs- och skrivutveckling bidra till progression inom flera ämnen. Givet detta 

har Läslyftet en svårare och större uppgift än Matematiklyftet, det ska nämligen fungera 

tvärvetenskapligt och göra nytta i flera ämnen. Man kan således sammanfatta Läslyftet i 

termer av två huvudspår. Att det, ett, är en satsning som bärs upp av ett statsbidrag med målet 

att uppvärdera kollegialt lärande och verka för huvuduppgiften att stärka elever i läs- och 

skrivutveckling. Detta ska i sin tur leda till att lärarna får fördjupade kunskaper om språk-, 

läs- och skrivdidaktik, något som i förlängningen ska bidra till en ökad läsförståelse hos 

eleverna. Samtidigt ska Läslyftet, som ett andra huvudspår, utveckla lärarnas verktygslåda 

och didaktiska kompetenser i syfte att undervisa i lässtrategier och vägar till läsförståelse. 

Detta ska enligt Läslyftet främst ske via kollegialt lärande. Skolverket skriver själva att 

läslyftet i mångt och mycket bygger på kollegialt lärande och att målet är att lärare ska lära av 

                                                           
8 Björklund, Jan & Hellewell, Annika. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet. 

Regeringsbeslut. I:9 U2013/72157/S. Statens skolverk. (2013) Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
9 https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet 2017-03-21, kl. 11:49. 
10 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-och-gymnasieutbildning/laslyftet 2017-04-

27, kl. 10:52.  
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varandra under stöd av utbildad handledare i projektet. Skolverket motiverar vidare sin 

fokusering på kollegialt lärande med att det är positivt för att utveckla en pedagogisk 

kvalitet11.  

För att underlätta det didaktiska arbetet och det kollegiala lärandet är Läslyftet och dess 

material konkret uppbyggt kring ett antal användningsområden, så kallade moduler12. Det är 

för närvarande tio moduler anpassade för gymnasieskolan. Modulerna är i sin tur uppbyggda 

efter olika mål och didaktiska inriktningar men generellt handlar det om text, tolkning, läsning 

och skrivande. Modulerna är framtagna i samarbete med behöriga på högskolor och 

universitet. Val av moduler är frivilligt och incitamenten bakom valen av moduler skiljer sig 

åt. Till modulerna finns även ett antal instruktionsfilmer.  

2.2 Skolverkets rapporter  

När det gäller tidigare forskning angående Läslyftet och lässtrategier är det svårt att kringgå 

Skolverkets utvärderingar och rapporter om utfallet av Läslyftet13. Skolverkets rapport består 

för närvarande av två delrapporter som offentliggjorts och med ytterligare en utlovad 

slutrapport under 2018.14 Dessutom finns en rapport som belyser Läslyftets 

utprövningsomgång, utöver de två delrapporterna som nämns ovan, totalt rör det sig alltså om 

tre olika rapporter som översiktligt tas upp under tidigare forskning.15 Dessa rapporter är till 

sin natur kvantitativa, det vill säga att de ”omfattar en mängd mer eller mindre matematiskt 

avancerade tillvägagångssätt för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas med 

siffror.”16. I detta fall rör det sig om procentsiffror, framtagna efter vissa givna variabler. 

Sammanfattningsvis utgör stapeldiagram en viss betydande del av undersökningarna i 

Skolverkets rapporter. Det kvantitativa utfallet i rapporterna grundar sig vidare i första hand 

på enkätundersökningar, något Annika Eliasson skriver ofta ”består av ett frågeformulär, där 

frågorna utgår från de variabler som framkommit vid operationaliseringen.”17 

                                                           
11 Läslyftet – Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande. Broschyr. (2016) Stockholm: 

Skolverket, s. 4. 
12 https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/1-las-skriv/alla/alla 2017-03-21, kl. 11:50. 
13 Carlbaum, Sara et al. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 1 och 2. Umeå: Umeå centre for evaluation 

research. 
14 Roe, Astrid & Tengberg, Michael. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 1: De första 13 modulerna. (2016a) 

Umeå: Umeå centre for evaluation research. 
15 Carlbaum, Sara et al. Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång. (2015) Umeå: Umeå centre for evaluation 

research. 
16 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. Tredje upplagan. (2013) Lund: Studentlitteratur, s. 28. 
17 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. Tredje upplagan. (2013) Lund: Studentlitteratur, s. 28. 
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I vilket fall som helst har rapporterna utformats av Umeå centre for evaluation research 

(UCER) på uppdrag av Skolverket. I rapporten; Utvärdering av Läslyftet – Delrapport 2: 

Erfarenheter av Läslyftet läsåret 2015/16 preciseras bland annat syftet och några av motiven 

med Läslyftet:   

”Ytterst syftar Läslyftet till att förbättra alla elevers språk-, läs- och skrivförmågor och skolresultat. 

Hur Läslyftet är tänkt att bidra till förbättrade skolresultat kan beskrivas i en tänkt effektkedja: Om 

handledare utbildas och handleder lärare genom minst två Läslyftsmoduler förväntas lärarnas (a) 

kompetens i språk-, läs- och skrivdidaktik att öka och likaså (b) kollegialt samarbete och lärande 

kring språk-, läs- och skrivutveckling. Språkmedvetna och samarbetsinriktade lärare förväntas (c) 

utveckla ett kvalitativt bättre språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen vilket i sin tur 

antas (d) förbättra alla elevers läs- och skrivförmågor och lärande och deras (e) skolresultat. 

Läslyftets aktiviteter syftar därmed till att utveckla undervisningskulturen och fortbildningskulturen 

och det systematiska kvalitetsarbetet.”18   

Utifrån syftet med Läslyftet kommer rapporten fram till olika resultat, varav rektorer som 

deltog i undersökning har en syn på Läslyftet och lärarna en annan. När det gäller rektorerna 

som deltog i undersökningen skymtar slutsatsen att tempot i Läslyftet är alldeles för högt och 

något som tar mycket tid från både lärare och rektorer. Det framkommer även i resultatet att: 

”några också uppgav att de kommer att fortsätta med Läslyftet under hösten men då i ett lägre 

tempo.”19 Ur en kvantitativ synvinkel uppgav en majoritet av de utfrågade i rapporten att 

motiven för Läslyftet i ”hög utsträckning” varit: att stärka alla elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling, att utveckla en gemensam förståelse för språk-, läs och skrivutveckling, att 

utveckla lärares språk-, läs- och skrivdidaktik och att förbättra elevers kunskapsresultat i alla 

ämnen20. Det visar sig också att motiven och målen med Läslyftet i stor utsträckning har 

uppfyllts då en majoritet av rektorerna i rapporten poängterar att Läslyftet ”i hög 

utsträckning” har fördjupat lärarnas pedagogisk-didaktiska samtal angående språk-, läs- och 

skrivutveckling. En majoritet bedömde likaså att Läslyftet hade ökat lärarnas engagemang för 

språk-, läs- och skrivutveckling i undervisningen. Ytterligare en effekt var att rektorerna såg 

en utveckling i lärarnas samarbete kring språk-, läs- och skrivutveckling i undervisningen. Det 

finns således ett samband mellan ökat kollegialt samarbete och Läslyftet när det gäller dessa 

typer av ämnesområden21. Författarna av rapporterna är dock noga med att poängtera att 

                                                           
18 Carlbaum, Sara, Andersson, Eva & Hanberger, Anders. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter 

av Läslyftet läsåret 2015/16. (2016b) Umeå: Umeå centre for evaluation research, s. 6. 
19 Carlbaum, Sara, Andersson, Eva & Hanberger, Anders. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter 

av Läslyftet läsåret 2015/16. (2016b) Umeå: Umeå centre for evaluation research, s. 23. 
20 Carlbaum, Sara, Andersson, Eva & Hanberger, Anders. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter 

av Läslyftet läsåret 2015/16. (2016b) Umeå: Umeå centre for evaluation research, s. 24. 
21 Carlbaum, Sara, Andersson, Eva & Hanberger, Anders. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter 

av Läslyftet läsåret 2015/16. (2016b) Umeå: Umeå centre for evaluation research, s. 26. 
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”Begreppet ”effekter” används i rapporten för förändringar och påverkan som kan kopplas till 

Läslyftet och syftar inte på kausala samband.”22   

2.3 Kartläggning av språk- och kunskapsutvecklande undervisning i Linköping  

Förutom nationella dokument och rapporter görs även kartläggningar på lägre nivå. I 

rapporten; Språket bär kunskapen – En kartläggning av språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning på kommunala gymnasieskolor i Linköpings kommun ges en lägesrapport på 

uppdrag av Bildningsnämnden i Linköpings kommun23. Rapporten fokuserar inte specifikt på 

Läslyftet men den tar upp språk- och kunskapsutvecklande undervisning där Läslyftet kan 

utgöra en betydande del av den undervisningen och vara en ingång och ett verktyg för att nå 

resultat i språk- och kunskapsutvecklande undervisning. I rapporten dras slutsatsen att:  

”Det ska vara en rik språklig interaktion i klassrummet, att man aktivt producerar muntligt och 

skriftligt språk i meningsfulla sammanhang och att lärare och elever återkopplar och 

vidareutvecklar det som sägs och skrivs, så kallad stöttning.”24   

Detta är i enlighet med Lev Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet där 

”scaffolding” eller stöttning och den ”proximala utvecklingszonen” (stadiet då elever har nått 

”vägs ände” och behöver stöttning från någon annan, exempelvis lärare, för att nå nästa nivå) 

utgör viktiga begrepp för att analysera elevernas möjligheter till lärande och progression25.  

Men sedan kommer slutklämmen när det gäller den språk- och kunskapsutvecklande 

undervisningen som också går hand i hand med Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande:  

”Läraren ska överbrygga klyftan och leda eleverna från det vardagliga språket in i skolspråket. Det 

gör man genom att göra undervisningen kontextrik, det vill säga man ger eleverna sammanhanget. 

Genom att ta avstamp i bekanta sammanhang och elevernas vardagsspråk bygger man 

ämnesspråket. Det är också viktigt att skolledningen styr kompetensutvecklingen. Det gäller 

särskilt på skolor där eleverna är helt beroende av skolans kvalitet, till exempel om de har en icke-

akademisk bakgrund. En språkinriktad undervisning gynnar alla elever.”26   

                                                           
22 Carlbaum, Sara, Andersson, Eva & Hanberger, Anders. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter 

av Läslyftet läsåret 2015/16. (2016b) Umeå: Umeå centre for evaluation research, s. 6. 
23 Örtenberg, Ulrika. Språket bär kunskapen – En kartläggning av språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

på kommunala gymnasieskolor i Linköpings kommun. (2015) Linköping: Bildningsnämnden, Linköpings 

kommun. 
24 Örtenberg, Ulrika. Språket bär kunskapen – En kartläggning av språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

på kommunala gymnasieskolor i Linköpings kommun. (2015) Linköping: Bildningsnämnden, Linköpings 

kommun, s. 9. 
25 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lev-vygotskij 2017-04-28, kl. 10:35. 
26 Örtenberg, Ulrika. Språket bär kunskapen – En kartläggning av språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

på kommunala gymnasieskolor i Linköpings kommun. (2015) Linköping: Bildningsnämnden, Linköpings 

kommun, s. 9. 
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Att det är läraren som ska överbrygga klyftan och genom ”scaffolding” leda eleverna vidare i 

sin språkutveckling och in i ämnesspråket är tydligt. Det är också tydligt enligt rapporten att 

kompetensutveckling styrd av skolledning, exempelvis Läslyftet, spelar stor roll och att 

språkinriktad undervisning gynnar alla elever, även SVA-elever och de med språkliga 

funktionsnedsättningar. 
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3 Tidigare forskning  

3.1 Grundläggande läsförståelse och läsförmåga  

För att förstå vad svenska elevers sjunkande läsförståelseresultat i internationella mätningar 

beror på och vad som kännetecknar en god läsare och skribent framför elever med svagare 

läsförståelse skiljer forskare på begreppen läsförmåga och läsförståelse. Monica Reichenberg 

menar exempelvis att de elever med läsförmåga ofta kan avkoda ord som de läser 

förhållandevis väl, men de förstår inte vad de läser27. Det senare är ett tecken på att dessa 

elever saknar läsförståelsen. Läsförståelse handlar om flera olika parametrar, bland annat om 

eleverna har utvecklat lässtrategier för att kunna ”läsa mellan raderna” och göra inferenser. 

Reichenberg poängterar att ”ingen text kan begripas utan att läsaren gör inferenser.”28  

Inferenser beskrivs vidare som: ”Att göra inferenser innebär att man använder ledtrådarna 

från en text eller ett textavsnitt och kopplar dessa till det man redan vet om textens ämne och 

som finns lagrat i ens minne.”29 Lennart Hellspong och Per Ledin fyller i och menar att:  

”Förhållandet mellan det implicit förutsatta och det uttryckligt hävdade skiftar mellan olika 

diskurser och påverkar i hög grad om en text blir lätt att läsa för vem som helst eller tillgänglig bara 

för invigda. Till att skriva vetenskapliga texter hör t.ex. att presupponera även komplicerade 

förhållanden som fackmän bör känna till. Samtidigt kan det, paradoxalt nog, också innebära att 

omtala och problematisera sådant som okritiskt underförstås i vardagliga diskurser. Att texterna blir 

svåra beror alltså på att de är både underartikulerade och överartikulerade i förhållande till lekmäns 

krav.”30   

När fackmännens krav krockar med lekmännens (exempelvis elever) är det centralt att kunna 

göra inferenser för att förstå helheten. Det räcker alltså inte med att skanna av texten och leta 

efter det som uttrycks explicit utan kunna tänka utanför boxen. Detta är något som erfarna 

läsare är medvetna om, samtidigt som de utvecklat lässtrategier för att kunna bemöta och ta 

till sig olika texttyper. För som professor Ingvar Lundberg konstaterar är det en konst att läsa 

faktatexter. En konst där det gäller att finna verktyg och tillvägagångssätt för att ta tillvara sin 

förförståelse i en läskontext.  

                                                           
27 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 11. 
28 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 61. 
29 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 62. 
30 Hellspong, Lennart & Ledin, Per. Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. (2013) Lund: 

Studentlitteratur, s. 128. 
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Men även att lära sig skillnaden mellan djupläsning och sökläsning, att bli medveten om när 

man förstår och inte förstår en text – och veta vad man ska göra för att förstå.31. 

Lundbergs åsikt är att alla kan lära sig läsa och skriva men han förnekar inte att människor har 

olika grundförutsättningar32. Han understryker exempelvis att barn som erbjudits förmånen av 

högläsning i allmänhet har ett mer utvecklat ordförråd och att de fått uppleva skriftspråkets 

egenart, vilket utvecklar elevens förståelse för textspråkets system33. Men vad det gäller de 

elever som inte har fått grundförutsättningarna blir det pedagogiska upplägget av 

undervisningen fundamentalt. I dessa fall poängterar han att utbildningen bör kantas av en 

genomtänkt, systematisk och anpassad undervisning. Vad han med andra ord betonar är 

vikten av att utveckla elevernas läs- och skrivstrategier. Läs- och skrivstrategier bör även 

utvecklas i samtliga ämnen för som Reichenberg mycket riktigt slår fast: ”God läsförståelse är 

nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och 

ett aktivt liv som samhällsmedborgare.”34  Det är således synnerligen viktigt att ta fram nya 

metoder och verktyg för att framkalla läsförståelse bland elever i alla åldrar. Det färgar även 

av sig på andra ämnen än de klassiska språkämnena.  

3.2 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter och de fem dimensionerna  

I en rent pedagogisk och didaktisk mening har flertalet lärare ofta ställt sig frågan om varför 

olika lässatsningen inte alltid resulterat i att eleverna får en ökad läsförståelse. Det kan bero 

på flera orsaker som exempelvis bristande uppgiftsorientering och koncentrationssvårigheter 

vid läsning eller att eleverna i klassrummet vant sig vid att bli serverade med textförståelse av 

läraren35. Det kan heller inte uteslutas att eleverna har problem med att öka sin läsförståelse 

för att de under skolans tidigare år fostrats in i en läs- och skrivundervisning som inte lyckats 

ge eleverna det som Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin beskriver som ”de fem 

dimensionerna”36. De fem dimensionerna fokuserar på de grundläggande färdigheterna för 

läsning, nämligen fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och 

läsintresse. Fonologisk medvetenhet innebär att eleven förstår:  

                                                           
31 Lundberg, Ingvar. Konsten att läsa faktatexter. (2006) Stockholm: Natur & Kultur. 
32 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 5ff. 
33 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 41. 
34 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 11. 
35 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 57. 
36 Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina. God läsutveckling – kartläggning och övningar. Tredje utökade 

upplagan. (2015) Stockholm: Natur & Kultur, s. 13. 
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”det alfabetiska skrivsystemets princip, som går ut på att det flödande talet har segmenterats, delats 

upp i små bitar, fonem, som fångats in och betecknats med bokstavstecken. […] För att bli en 

fungerande läsande och skrivande individ måste man förstå den alfabetiska principen eller som 

man också säger ”knäcka den alfabetiska koden”37.   

Detta sammanhänger även med ordavkodningen som handlar om att ordigenkänning 

automatiseras och hanteras felfritt. Läsflyt däremot innebär att man kan arbeta med 

förståelsen av en text på ett djupare plan. Den som läser med flyt:   

”behöver inte koncentrera sig på att identifiera de skrivna orden, utan kan istället rikta sin 

uppmärksamhet på textens innebörd, det vill säga skapa kopplingar mellan tankar och idéer som 

uttrycks i texten och mellan det som står i texten och sina egna erfarenheter och förkunskaper.”38   

Den fjärde dimensionen, läsförståelse, har redan nämnts men en viktig aspekt som Lundberg 

och Herrlin lägger till är att ”Läsaren är medskapare och konstruerar innebörder från texten 

utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar.”39 Den sista dimensionen, läsintresse, 

handlar om att stärka elevernas självförtroende när det kommer till läsning och läsförståelse 

genom motivation och inspiration. Alla dessa punkter är viktiga element att ta i beaktande vid 

utformningen av olika lässatsningar och pedagogiska program. Lundberg avslutar med att 

tillskriva lässatsningar och lärarens position i läs- och skrivutveckling som ytterst viktigt. Hur 

läsning, läsförståelse och skrivande erhålls av nybörjare, utgör således en betydande del i det 

pedagogiska arbetet40. Om pedagogen har kunskap kring detta ökar möjligheterna för att 

uppnå en god utveckling och att utveckling kan stimuleras. Men om okunskapen kvarstår ökar 

sannolikheten istället för en pedagogik som inte är gynnsam och som inte leder till utveckling 

eller progression. Processen för att lära sig tala automatiseras ofta naturligt och samtliga 

kulturer i världen har ett mer eller mindre utvecklat talspråk. Men när det kommer till 

skriftspråket och läsförståelsen upphör denna naturliga förmåga och för att erhålla de mest 

basala kunskaperna i att läsa, skriva och förstå texter krävs en typ av speciellt inriktad 

pedagogik41. Reichenberg förklarar i linje med Lundbergs resonemang, att många 

lässatsningar delvis bygger på att eleverna ska läsa så mycket som möjligt. Men det handlar 

inte enbart om kvantitet när det kommer till läsning, det måste även finnas lässtrategier och   

                                                           
37 Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina. God läsutveckling – kartläggning och övningar. Tredje utökade 

upplagan. (2015) Stockholm: Natur & Kultur, s. 13. 
38 Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina. God läsutveckling – kartläggning och övningar. Tredje utökade 

upplagan. (2015) Stockholm: Natur & Kultur, s. 17. 
39 Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina. God läsutveckling – kartläggning och övningar. Tredje utökade 

upplagan. (2015) Stockholm: Natur & Kultur, s. 17. 
40 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur. s.19. 
41 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur, s. 19. 
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studieteknik som gagnar kvalitén i läsningen, menar Reichenberg42. Hon eftersöker istället en 

syntes av kritiska reflektioner av elevernas läsning och strukturerade samtal kring det lästa43.   

3.3 Läsningens textuella, ideationella och interpersonella strukturer  

Avslutningsvis bör läsandet som företeelse ses som en rekursiv process. Det är alltså inte 

fråga om en linjär process utan en rekursiv process för som Suzanne Parmenius-Swärd skriver 

sker läsning i paritet mellan avkodning och att sätta texten i relation till omvärlden och den 

förståelse läsaren har av omvärlden. Detta är i linje med flera framstående forskare inom fältet 

som också tar upp detta, exempelvis Judith Langer44. Parmenius-Swärd menar även att elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan öka sin textförståelse genom att identifiera textens textuella, 

ideationella och interpersonella drag45. Den textuella nivån fokuserar på avkodning, att utröna 

vad textens författare väljer för ord, satser, fraser och grammatik. Sedan är det viktigt att 

förstå textens ideationella struktur som innebär att kunna förstå författarens idé eller avsikt 

med texten samt den interpersonella strukturen som innebär en förståelse av det sociala i 

texten, med andra ord hur texten närmar sig sina läsare. Den interpersonella strukturen 

handlar om hur texten vill verka mot sin omgivning och vilken roll läsarna får i texten46. Om 

pedagogiska program utformas som tar hänsyn till dessa tre nivåer kan det i slutändan 

innebära stora fördelar och skapa förutsättningar för ökad läsförståelse.  

Sammanfattningsvis är således många forskare överens när det gäller läs- och skrivutveckling. 

Även om forskarna väljer att benämna begreppen och vägar till läsförståelse ur lite olika 

synvinklar, skymtar ändå en slags konsensus på området. De flesta forskarna är överens om 

vad begreppet läsförståelse innebär och vad elever med läs- och skrivsvårigheter saknar i 

relation till de som utvecklat läsförståelse med utgångspunkt i läs- och skrivstrategier. 

Förmågor som att bemästra inferering, tolka ny information i förhållande till tidigare 

förkunskaper, kreativ läsning, tänka högt vid läsning, röra sig i texter (textrörlighet), utveckla 

litterär kompetens och förutsäga ny information är element som forskningen anser viktiga för 

att både tillmötesgå och utveckla verkningsbara läs- och skrivstrategier för elever med läs- 

                                                           
42 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 58. 
43 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 58. 
44 Langer, Judith. Litterära föreställningsvärldar: Litteraturundervisning och litterär förståelse. (2005) Göteborg: 

Daidalos. 
45 Bommarco, Birgitta och Parmenius-Swärd, Suzanne. Läsning, skrivande, samtal. Textarbete i svenska på 

gymnasiet. (2012) Lund: Studentlitteratur, s. 31ff. 
46 Bommarco, Birgitta och Parmenius-Swärd, Suzanne. Läsning, skrivande, samtal. Textarbete i svenska på 

gymnasiet. (2012) Lund: Studentlitteratur, s. 31. 
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och skrivsvårigheter men även grunden för all läs- och skrivutveckling. Men att gå från 

forskning till faktisk handling är en annan sak och det praktiska arbetet i verkligheten ställer 

andra krav.  

3.4 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  

Som en kategori av läs- och skrivutveckling kan Läslyftet också sägas utgöra en del av 

diskursen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta är ett klassrumsnära 

forskningsområde som aktualiserats allt mer på senare år, särskilt i relation till elever som får 

anses som ”svaga” läsare. Men det berör även alla elever. Det handlar enligt Maaike Hajers 

och Theun Meestringas definition om en:  

”undervisning som riktar in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen, samt använder 

en didaktik som är kontextualiserad, främjar aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande 

samt erbjuder riktad stöttning.”47   

Detta är ett arbetssätt där Läslyftet i högsta grad kan sägas vara rotat och utformat efter och 

där undervisning i läs-och skrivstrategier hör till som en del i det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetet. En annan viktig aspekt som ligger till grund för det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssättet är det som Hanna Stehagen bekräftar i sin bok: Språk i alla 

ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning. Där handlar det om:   

”att lärare i samtliga ämnen måste ha ett språkligt fokus i sin undervisning. Att behärska det 

svenska språket väl – Kanske parallellt med ett annat modersmål – är en förutsättning för att lyckas 

såväl i skolan som i arbetslivet.”48 

I linje med detta talar även Pauline Gibbons om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Hon menar att eleverna bör utveckla litteracitet i alla ämnen.”49 Skolspråk och litteracitet bör 

läras ut och användas i ett naturligt sammanhang, något som har starkt stöd i forskningen, 

enligt Gibbons. Explicit undervisning i skolspråk och litteracitet i ett naturligt sammanhang 

förbättrar elevernas lärande. Hon sammanfattar det med att hävda att:  

”eleverna behöver tillfällen att interagera i sammanhang som kräver ett mer ”litterat” språk. Detta 

slags samtal bygger en bro mellan det vardagsrelaterade språket och de uttryckssätt som hör 

skolspråket till. […] Att förstå relationen mellan tal- och skriftspråk eller mellan vardagsrelaterat 

språk och skolspråk är en viktig del i detta.”50 

                                                           
47 Hajer, Maaike & Meestringa, Theun. Språkinriktad undervisning – En handbok. Andra upplagan. 
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48 Stehagen, Hanna. Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning. (2014) 
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Apropå språkutveckling i alla ämnen skriver dessutom Gibbons: ”Att undervisa om språk på 

det här viset blir förstås ännu effektivare om alla lärare i skolan gör det. Elever och lärare får 

då ett gemensamt språk om språket.”51 

3.5 Undervisa i läs- och skrivstrategier  

När det gäller forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbete, lässtrategier och olika 

vägar till läsförståelse är studierna i vissa fall även centrerade till det forskarna benämner 

läsarter. Michael Tengberg definierar läsart som ”de tolkningskonventioner och 

förhållningssätt som möjliggör och begränsar själva urskiljandet av texten.”52    

Detta är en definition som ligger mycket närma begreppet lässtrategi och därför bör studeras i 

samma diskurs. Ivar Bråten menar att lässtrategi avser ”aktiviteter som läsaren väljer att sätta i 

verket för att tillägna, ordna och fördjupa information från text samt för att övervaka och styra 

sin egen textförståelse.”53 En lässtrategi kan utifrån dessa två definitioner betraktas som något 

som kan läras ut i det praktiska arbetet i skolan och modelleras fram med fördelen att det 

bidrar till ett metamedvetande om hur man läser. Det förekommer olika läsarter och 

lässtrategier, vilken som anses värd att utveckla är ett rykande hett debattämne bland 

forskarna inom området. 

En annan forskare som betonar vikten av att utveckla lässtrategier är Barbro Westlund. I sin 

bok: Att undervisa i läsförståelse, redogör Westlund översiktligt för hur forskningen kring 

språkförståelse har utvecklats54. Utifrån aktuell forskning presenterar Westlund sedan språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt som bygger på läs- och skrivstrategier i klassrummet. 

Westlund menar, till att börja med, att forskningen inom läs–och språkforskningen genomgick 

en stor förändring omkring 197055. Innan 1970 utgick vetenskapen, mer eller mindre, från 

antagandet att förståelsen för en texts innehåll per automatik kom om orden och bokstäverna 

kunde kodas korrekt. Men vid början av 1970-talet påbörjades en förändring och forskare 

började undersöka hur medvetna läsare de facto gjorde när de läste en text i syfte att förstå 

innehållet. Enligt Westlund upptäckte forskare omgående att det krävdes en kognitiv process 

för att förstå textens innehåll, med andra ord, en lässtrategi och det räckte inte med att endast 

lyckas med den språkliga avkodningen. Westlund menar vidare att det var under 1970- och 

                                                           
51 Gibbons, Pauline. Lyft språket, lyft tänkandet – Språk och lärande. (2010) Stockholm: Hallgren & Fallgren 
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54 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik (2012) Stockholm: Natur & 
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55 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik (2012) Stockholm: Natur & 
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1980-talet som läsforskningen blev tvärvetenskaplig och där vetenskapen började se läs- och 

skrivämnet som något sammansatt av kognitiva samt lingvistiska processer. På senare tid har 

även kulturella och socioekonomiska faktorer inkorporerats56. Under 1990-talet började 

vetenskapen intressera sig allt mer för hur den konkreta undervisningen påverkade 

läsförståelsen.   

Westlund benämner denna konkreta undervisning såsom direktundervisning och förklarar 

begreppet, i korthet, som något där läraren aktivt och i direkt samklang med eleverna 

presenterar, diskuterar och problematiserar en text57. Utifrån den forskning som har 

genomförts sedan 1970 och framåt menar Westlund att det finns tre stora och avgörande 

faktorer eller utgångspunkter i syfte att förstå vad som påverkar läsförståelsen. För det första 

måste läraren förstå att läsförståelse är en komplex kognitiv process som i mångt och mycket 

är beroende av storleken på läsarens ordförråd. För det andra, läsförståelse bygger på att 

läsaren och texten integrerar och avslutningsvis, för det tredje, utveckling av läsförståelse är 

beroende av att läraren är medveten om hur man undervisar i lässtrategier58. Westlund 

eftersträvar i förlängningen en ”aktiv läskraft” ett förhållningssätt där lässtrategier utvecklas 

och där tolkning samt kritisk granskning av texter systematiseras i undervisningen.59 

Parallellt med Westlund skriver språkforskarna Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller 

om läsning som:  

”en selektiv process och det är förstås omöjligt att förutse – om än inte helt omöjligt att förklara – 

varför individer reagerar som de gör på texter av olika slag. I allmänna definitioner av begrepp som 

läsförmåga, läsförståelse eller läskompetens ingår oftast en komponent av meningsskapande.”60   

Även om det inte går att förutse hur en elev reagerar på en text finns det ändock forskning 

som tyder på att vissa lässtrategier och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är mer 

universella och framgångsrika än andra. Tengberg och Olin-Scheller menar exempelvis att 

undervisningen behöver ”ibland ge eleverna en särskild form av stöttning (scaffolding) för att 

deras möte med texten ska bli just den akt av engagerat och aktivt konstruerande som 
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teorierna föreskriver.”61  Stöttningen som de talar om har rötter i Vygotskijs sociokulturella 

teori och Tengberg och Olin-Scheller eftersöker också en undervisning som gör eleverna ”mer 

aktiva, strategiska och kritiskt reflekterande i sin läsning”62. Precis som Olin-Scheller och 

Tengberg syftar vår undersökning och produktionsuppsatsen på läsundervisning och 

lässtrategier riktad mot förståelse av texter av olika slag. Som de skriver:  

”Traditionellt syftar begreppet läsundervisning kanske i första hand på de första skolårens 

undervisning i de grundläggande tekniska aspekterna av läsandet såsom avkodning, ordkunskap 

och läsflyt. Men även sådana kvalitéer i läsandet som att kunna göra inferenser, att kunna 

sammanfatta det huvudsakliga innehållet i en text eller att förhålla sig reflexivt och prövande till 

idéer och perspektiv i en text, måste också bli föremål för riktad undervisning i skolan.”63 

Det finns olika modeller, verktyg och förhållningssätt att utveckla och inrikta läs- och 

skrivundervisningen enligt det som Tengberg och Olin-Scheller menar är eftersträvansvärt ur 

forskningssynpunkt när det gäller läs- och skrivutveckling.   

3.6 Inlärningsmodeller som bygger på vetenskap  

I linje med Tengberg och Olin-Schellers resonemang om läsning och mot bakgrund av den 

forskning som enligt vetenskapen har möjlighet att påverka och förbättra läsförståelsen, lyfter 

Westlund upp tre modeller. Dessa tre modeller fungerar språk- och kunskapsutvecklande och 

är i många avseenden lika eftersom de bygger på de tre stora utgångspunkterna, men samtidigt 

bär de på olikheter. De olika modellerna är RT – Reciprocal Teaching, TSI – Transactional 

Strategies Instruction samt CORI – en forskningmodell som länkar samman 

läsförståelsestrategier med ämneskunskap64. RT – Reciprocal Teaching bygger i korthet på en 

typ av vägledd diskussionsteknik där svaga läsare lotsas genom fyra grundprinciper som 

starka läsare bevisligen använder sig av i syfte att förstå en text. Dessa fyra grundprinciper 

handlar om att den svaga läsaren skall förutspå och ställa hypoteser, ställa frågor, klargöra och 

sammanfatta en text65. Denna lotsning, som läraren ansvarar för, ska sedermera mynna ut i att 

eleverna själva börjar arbeta utifrån modellen och på så vis utvecklar en lässtrategi. TSI – 

Transactional Strategies Instruction, är i princip en utveckling av RT (se ovan). Men där 

större fokus läggs på lärarens egen kompetensutveckling. Med det menas att även om TSI- 

metoden utgår från samma grundprinciper så som RT är metoden inte fullt lika strikt utan 
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förlitar sig mer på lärarens kompetens och dennes förmåga att läsa av och anpassa 

undervisningen för olika tillfällen. Westlund själv beskriver skillnaden mellan TSI och RT likt 

att inom TSI är det snarast lärarens förhållningssätt till läsundervisningen som skiljer66. 

CORI- forskningmodellen som länkar samman läsförståelse med ämneskunskap bygger i stort 

på elevernas intresse för ett ämne, i synnerhet naturvetenskapliga ämnen.   

Enligt Westlund bygger CORI på ett nyckelbegrepp: läsengagemang. Detta läsengagemang 

bryts sedan ned till ett par underliggande, men viktiga, kategorier. Dessa är motivation, 

begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion och metoden betonar att alla 

dessa underkategorier måste samverka i syfte att nå läsengagemang67. Westlund menar att 

lärarens främsta uppgift inom CORI- metoden är att regelbundet undervisa hur eleverna skall 

ta till sig en text, utifrån metodens nyckelbegrepp, samt hur eleverna skall koppla CORI-

metodens lässtrategi till ett specifikt ämne. Genom att läraren lär eleverna de ämnesspecifika 

begreppen som är nödvändiga för förståelse utgår läraren och eleverna slutligen från samma 

begreppsbank vilket ger läraren men främst eleverna en möjlighet att övervaka och utveckla 

sin läsförmåga inom ämnet68.  

Avslutningsvis har även Tengberg och Olin-Scheller utarbetat en modell, en 

undervisningsmodell som de kallar för dialogisk strategiundervisning (DSU)69. Modellen 

syftar till att ge verktyg till elevernas egna tänkande om den egna läsprocessen och bidra med 

strategier för att kunna fördjupa sin förståelse. Vidare bygger modellen på den senaste 

forskningen inom området och baseras på tre grundläggande ben70. Lässtrategier utgör det 

första benet och handlar om att ge eleverna metakognitiva verktyg för att övervaka och styra 

läsförståelseprocessen. Det andra benet utgörs av textsamtal, en aspekt som visat sig bli allt 

viktigare för att öka läsförståelsen. Textsamtalet bör kantas av förberedda frågor och 

formuleringar som eleverna fått genom läsningen och samtalet ska underbyggas med lärarens 

pedagogiska tanke samt genom diskussion leda eleverna vidare in i nästa läs- och 

undervisningsakt71. Slutligen omgärdas modellen av det sista benet, responsskrivande. 

Responsskrivande innebär att eleverna använder olika former av skrivande som respons på en 
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text. Det finns enligt Tengberg och Olin-Scheller två vinster med detta nämligen att det kan 

utveckla och fördjupa elevers uppfattning och förståelse av texten och att det blir en mer 

medveten läsprocess72.  

3.7 Internationellt perspektiv på läs- och skrivutveckling  

På ett internationellt forskningsplan kan Läslyftet ses som en kraftsatsning när det gäller läs- 

och skrivutveckling. Det är en produkt av statliga institutioner och ytterst är det regeringen 

som utlyst stort behov av läs- och skrivutveckling, inte minst för att kunna upprätthålla 

demokratin. I en värld där allt färre läser och där allt färre faktiskt kan förstå en text i grunden 

är förhoppningen att Läslyftet ska leda till en ny form av läskultur. Internationella forskare 

betonar således att:  

”Reading culture is the achievement of the individual, the level of reading development, 

quantitative and qualitative indicators of consciousness, activity and communication are both a 

product and a factor of personality development.”73   

Att det leder till personlig utveckling motiverar givetvis Läslyftet som koncept. Men det kan 

även bli ett verktyg som innefattar en utveckling där:  

“The culture of reading includes: 1) the rational organization of the process of reading depending 

on the text, the broader context of reading and the properties of the reader; 2) deep, accurate, clear 

and complete understanding and appropriation of the content of the text, accompanied by emotional 

empathy, critical analysis and creative interpretation of the read work; 3) search, analysis and 

selection of text (books, electronic documents, databases, search engines on the Internet, etc.) for 

reading in accordance with the interests and capabilities of the reader, and also for the purpose of 

reading; 4) a variety of ways (oral, written) and language means saving read work on native and 

foreign languages (statement, judgment, report, plan, abstract, abstract, abstract, abstract, etc.); 5) 

the culture of reading of the reader is implemented in the actions of the reader as a manifestation of 

his compassion, co-thinking, co-creation with other people in society, subject to the laws of nature 

and society.”74   
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4 Metod och material  

4.1 Kvalitativ forskningsansats  

På ett övergripande plan struktureras och genomförs studien utifrån en kvalitativ 

forskningsansats. Alan Bryman menar att kvalitativ forskning, gentemot kvantitativ, 

kännetecknas av att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än på siffror75. Som 

forskaren Katarina Eriksson Barajas m.fl. skriver: ”Kvalitativ forskning strävar inte efter att 

kvantifiera och använder vanligtvis inte statistik eller numeriska värden för att redovisa 

resultat.”76 På senare år har det dock inom universitets- och den akademiska kontexten förts 

en diskussion om det verkligen finns en renodlad kvalitativ forskningsansats, då flera 

undersökningar idag bygger på en kombination av kvalitativa undersökningar med 

kvantitativa inslag, exempelvis triangulering eller mixade metoder som avser att forskaren 

använder fler än en metod77. Det är då snarare mer relevant att tala om kvalitativa kontra 

kvantitativa data i en undersökning än i termer av svart och vitt. Under arbetets gång kan 

nämnas att vi i ett inledande skede gick i tankarna om att kombinera våra intervjuer med 

enkäter med vissa kvantitativa inslag, något som senare övergavs eftersom enkätmaterialet 

blev för tidskrävande samt för litet och intetsägande för att kunna dra några egentliga 

slutsatser. Vi landade istället i kvalitativa intervjuer med betoningen på att kategorisera 

undersökningen utifrån forskningens definition av kvalitativ forskning, det vill säga att vi är 

ute efter informanternas syn, attityder, uppfattningar, förståelse och djupgående resonemang 

om Läslyftet. 

För att sammanställa forskarnas definition av den kvalitativa forskningsansatsen och de 

förhållningssätt varpå vår produktionsuppsats bygger, ska kvalitativ forskning även innehålla 

ett induktivt förhållningssätt, en kunskapsteoretisk ståndpunkt och en ontologisk ståndpunkt, 

enligt Bryman. Induktion fokuserar på förhållandet mellan teori och praktik, det vill säga att 

teorin genereras med utgångspunkt i den praktiska forskningsempirin. Eriksson Barajas m.fl. 

skriver exempelvis att:  
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”Ansatsen fokuserar på att tolka och skapa mening och förståelse i människans subjektiva 

upplevelse av omvärlden. Inom kvalitativ forskning betonas förståelse av människans upplevelser 

av till exempel ett fenomen i sitt sammanhang.”78   

Kunskapsteoretiskt handlar det om att det centrala ligger i att skapa förståelse av en social 

verklighet och hur deltagarna av denna miljö tolkar verkligheten. Den ontologiska 

ståndpunkten, slutligen, innebär att sociala egenskaper är resultatet av en samvaro mellan 

individer och påverkas utifrån interaktionen dem emellan79.   

4.2 Insamlingsmetod  

När det gäller insamlingsmetod tar produktionsuppsatsen utgångspunkt i kvalitativa 

intervjuer. Kunskapsinsamlingens syfte är bland annat att visa på sammanhang och mönster, 

vilket tillåter informanterna som deltar i intervjuerna att utifrån sina egna premisser och 

värderingar – kunna berätta om uppsatsens huvudfokus, nämligen Läslyftet. I syfte att studera 

informanternas syn på Läslyftet och hur det tillämpas i gymnasieskolor inom Linköpings 

kommun kan även kvalitativa intervjuer vara vägvinnande eftersom orden lässtrategi och 

läsarter ger olika konnotationer beroende på vem som intervjuas och då kan intervjuformen 

vara fördelaktig eftersom kvalitativa intervjuer, enligt Bryman, tenderar att vara flexibla och 

följsamma med hänsyn till vad intervjuobjektet väljer att fokusera på80.  

För att precisera insamlingsmetoden än mer är den kvalitativa intervjuformen ostrukturerad i 

den bemärkelsen att inga i förväg standardiserade frågor ställs utan de kan anpassas efter 

informanten. Den är istället ofta fokuserad på vissa specifika teman och ämnesområden som 

informanterna får berätta fritt om. Vad det gäller empirin i den här produktionsuppsatsen sker 

således intervjuerna med utgångspunkt i det Eriksson Barajas m.fl. kallar halvstrukturerade 

intervjuer81. Halvstrukturerade intervjuer (annan metodlitteratur benämner det 

semistrukturerade intervjuer) har en friare struktur där utvalda teman och ämnesområden 

ingår som en del av en intervjuguide. Intervjuguiden kan beskrivas som ett manus, ett 

tillvägagångssätt med grundfrågor och teman som ska beröras under intervjuerna. Det är den 

övergripande forskningsfrågan som styr intervjun men ordningen och formuleringarna av 

intervjufrågor kan se olika ut, beroende på den person som intervjuas. Det finns även ett visst 
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utrymme för följdfrågor och intervjuvalet kan motiveras med hänsyn till att halvstrukturerade 

intervjuer bygger på en flexibilitet och följsamhet som saknas i strukturerade intervjuer med 

standardiserade intervjufrågor82. En annan fördel som, å andra sidan, motiverat den 

halvstrukturerade intervjun framför den ostrukturerade baseras på insikten att förutbestämda 

teman och en form av intervjumanus kan öka homogeniteten i datainsamlingen83.   

4.3 Intervjuernas utformning och tillvägagångssätt  

Produktionsuppsatsen baseras på åtta intervjuer med en total inspelningstid på cirka 285 

minuter. Informanterna utgjordes av två rektorer, två specialpedagoger och fyra lärare. Flera 

av informanterna innehade dessutom funktionen som handledare i Läslyftet. Intervjuer 

genomfördes på totalt sju olika skolor, två friskolor och fem kommunala. Fem av 

informanterna var kvinnor, tre män. Intervjuerna inleddes genom det som Kvale och 

Brinkmann kallar orientering84. Det är ett begrepp och förhållningssätt som syftar till att 

klarlägga syftet och upplägget med uppsatsen inför informanterna, samtidigt som de 

introduceras i examensarbetets allmänna mål och riktlinjer. Efter presentation och 

klarläggande av syfte och upplägg vidtog inspelning. I orienteringen ingår även vanligtvis att 

påpeka användningen av bandspelare samt betona informanternas rätt till personlig 

integritet85. Genom att respektera fullständig anonymitet, etiska överväganden och påpeka 

informanternas rätt att uttrycka sig med full frihet såsom de själv önskar, startade sedan 

intervjuerna.  

Ur ett metodologiskt perspektiv är det lätt att hamna i ledande frågor, ett problem som kräver 

en viss medvetenhet. För att undvika ledande frågor i största möjliga mån har vi ställt så 

kallade öppna frågor och försökt vara objektiva. Då intervjuer inte görs på daglig basis 

uppstår dock alltid vissa komplikationer. En intervju genomfördes exempelvis med två 

informanter på samma gång. Detta gjordes efter önskemål från informanterna och det ställde 

också andra krav på oss som intervjuare. Dels kan det utgöra ett problem i 

transkriberingsskedet – att det är svårt att urskilja vilken person som talar och dels finns det 

                                                           
82 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (2013) Stockholm: Natur & 
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utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (2013) Stockholm: Natur & 
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84 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Tredje upplagan. (2014) Lund: 

Studentlitteratur, s. 170. 
85 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Tredje upplagan. (2014) Lund: 
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en risk att informanterna riskerar att påverka varandra i intervjusituationen. Att fördela 

taltiden någorlunda jämt kan också utgöra ett problem vid dubbelintervjuer. Det ska dock 

understrykas att dessa ”problem” inte på något sätt varit något hinder, men det kan vara 

viktigt att vara medveten om. Vi upplever även att ju fler intervjuer som genomfördes, desto 

mer bekväma blev vi också som intervjuare. I de inledande intervjuerna fanns det en tendens 

att vi själva ville göra inlägg i diskussionen, detta övergav vi dock ganska snabbt för att inta 

en mer passiv roll och låta informanterna prata på och utveckla sina resonemang ytterligare. 

Att betänketiden är viktig är en insikt vi tar med oss från intervjusituationerna. Den passiva 

rollen skapade ett helt annat flyt i intervjuerna och utfallet blev samtidigt vidare och bättre. 

Samtliga intervjuer ägde kontextuellt rum i skolmiljö, ofta i slutna klassrum och 

kontorslokaler. Detta för att undvika störningsmoment i samband med intervjuerna och 

otydligheter vid inspelning. Ett undantag var en intervju som skedde i en skolrestaurang 

varvid vissa störningsljud tillkom men det påverkade inte intervjun nämnvärt enligt vår 

mening. För ytterligare information om exempel på intervjufrågor hänvisas läsaren till 

intervjuguiden under rubriken ”bilaga”.  

4.4 Urval  

När det gäller urvalet tillämpar produktionsuppsatsen ett slags snöbollsurval86. Det innebär att 

informanterna i undersökningen valts utifrån ett icke-slumpmässigt urval där kopplingen 

mellan studiens syfte och ämnesområde i relation till informanternas yrke och 

verksamhetsområden varit avgörande. Med det menas att informanter valts med hänsyn till 

om de varit involverade i Läslyftet och utifrån deras roller som rektorer och lärare på 

gymnasieskolor i Linköpings kommun. Detta ställningstagande kan belysas även utifrån det 

Bryman kallar för ett målinriktat urval, vilket innebär att Informanterna är passande med 

utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar87. Vidare bygger ett snöbollsurval på att 

redan utvalda personer tipsar om andra personer som de tror kan bidra och tillföra 

undersökningen något. I vårt fall har flera informanter här varit tillmötesgående och tipsat om 

potentiella informanter som sedan blivit en del av undersökningen. De har fungerat som 

”dörröppnare” och genom sitt engagemang försökt leda oss rätt. Vi upplever detta som en 

fördel då initierade personer med lång erfarenhet av Läslyftet har hänvisat oss till relevanta 

personer. 

                                                           
86 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. (2013) Lund: Studentlitteratur, s. 50. 
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När det gäller urvalet av internationell forskning har den valts utifrån vissa kriterier. Vi har 

använt databasen ERIC och försökt skanna av forskningsläget. Sökorden ”reading cultures”, 

”literacy”, ”new literacies” och ”literacy difficulties” har fungerat som ingångar till det 

internationella forskningsläget. I största möjliga mån innefattar forskningen artiklar som 

certifieras som ”peer reviewed”. Det är ett mått på kvalité och innebär att artikeln har 

granskats av experter innan publicering, vilket motiverar urvalet och höjer trovärdigheten.  

4.5 Avgränsningar  

För att produktionsuppsatsen ska bli rimlig att genomföra och inom ramen för deadline har 

vissa avgränsningar gjorts. Till att börja med har uppsatsen fokuserat på att intervjua rektorer, 

handledare och lärare. Vidare har studien, i syfte att kunna genomföra en valid analys, 

fokuserat på en så pass snäv målgrupp som möjligt. Det innebär att vi medvetet har avgränsat 

ålderskategorin bland de involverade skolorna och dess representanter för Läslyftet till att 

endast omfatta skolor som undervisar gymnasieelever. Skälet till detta är att uppsatsen 

fokuserar på en annan typ av pedagogik där huvudfokus inte ligger på hur elever knäcker den 

alfabetiska koden i lägre åldrar (även om det såklart utgör en viktig del i läsprocessen) eller 

hur lärare för den delen verkar för att detta ska uppfyllas. Studien syftar istället mer till hur 

man didaktiskt och bildningsmässigt utifrån forskning kan använda Läslyftet som ett verktyg 

för att stärka elever i läs- och skrivutveckling och hur det förändrar pedagogiken.  

4.6 Generaliserbarhet och bortfall  

Vad det gäller generaliserbarhet och bortfall i undersökningen går det utgå ifrån Skolverkets 

krav och rekommendationer på hur många personer som bör vara involverade i Läslyftet på 

respektive skolenhet. Skolverket rekommenderar att någonstans 6-10 personer (lärare, 

specialpedagoger och bibliotekarier) per skolenhet bör ingå och delta i Läslyftet. De 

skolenheter vi har besökt omfattar sex enheter så uppskattningsvis rör det sig om cirka sextio 

personer som är engagerade eller på annat sätt involverade i Läslyftet. Summerar man det 

matematiskt motsvarar denna produktionsuppsats empiri ungefär 7,5 % av det sammanlagda 

antalet personer som är involverade i projektet. Det innebär att resultatet av undersökningen 

inte kan generaliseras. Detta kan anses vara en svaghet sett till den externa validiteten som är 

ett mått som ”rör den utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer.”88 Bryman menar vidare att det ”utgör ett problem för kvalitativa 

forskare på grund av deras tendens att använda sig av fallstudier och begränsade urval.”89 Att 
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empirin i denna undersökning bygger på ett begränsat urval går inte att komma ifrån men vi 

vill däremot hävda att utfallet är representativt för populationen. Flera av informanterna har 

nämligen samordnande roller inom Läslyftet, vilket gör att deras uppfattningar i viss 

utsträckning även kan sägas motsvara det övriga bortfallet.   

4.7 Reliabilitet och validitet  

I syfte att mäta empirin och den utförda undersökningen betonar forskarvärlden att såväl 

kvantitativ som kvalitativa studier bör innehålla ett visst mått av reliabilitet och validitet. Den 

externa validitet som redan nämnts är en del av den generella validiteten som enligt Bryman 

”handlar således om huruvida man ”observerar, identifierar eller ’mäter’ det man säger sig 

mäta”90. Vi upplever att det finns en koherens mellan undersökningen syfte och 

frågeställningar i relation till resultatet, vilket ökar trovärdigheten i undersökning. 

Trovärdighet är nämligen ett av grundelementen inom validiteten. Reliabilitet, å andra sidan, 

fokuserar enligt Kvale & Brinkmann på det som:  

”hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; det behandlas ofta i relation till 

frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare.”91   

Huruvida undersökningen är tillförlitlig i det längre perspektivet är såklart svårt att avgöra 

eftersom det i kvalitativa intervjuer är svårt att ”frysa” en intervjusituation men för att 

sammanfatta vårt tillvägagångssätt med ett ord handlar det i mångt och mycket om – 

transparens. Likt metaforen ska det gå att läsa produktionsuppsatsen ”som en öppen bok” från 

början till slut och se vilka premisser och förutsättningar som lett till vad.   

Med detta i anspråk är tanken att om någon annan utförde en liknande studie, med samma 

premisser och empiriunderlag, skulle även resultatet och slutsatserna bli ungefär desamma. 

Detta medför extern reliabilitet till undersökningen och en förhoppning om överförbarhet92.  

Det ska dock avslutningsvis sägas att detta är beroende av forskarens förförståelse och hur 

forskaren bearbetar och tolkar sin empiri, vilket utifrån vårt perspektiv, presenteras i det 

följande där vi valt en hermeneutisk ansats som analysverktyg.  

4.8 Bearbetning och tolkning av empiri  

Bearbetning och tolkning av empirin kommer att göras utifrån en hermeneutisk ansats som 

teoretisk utgångspunkt. Inom hermeneutiken är tolkning, förståelse och förmedling av en text 

                                                           
90 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan. (2011) Stockholm: Liber, s. 352. 
91 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Tredje upplagan. (2014) Lund: 
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centralt93. Eftersom studien fokuserar på just förståelse, eller mer specifikt Läslyftet som ett 

verktyg för hur man kan tolka och förstå texter och arbeta språkutvecklande, motiveras 

hermeneutiken som forskningsansats. Hermeneutik är även förenligt med semistrukturerade 

intervjuer, då dessa handlar om att belysa informantens egna upplevelser och tankar94.  

Professor emeritus Per-Johan Ödman beskriver det hermeneutiska tillvägagångssättet vid 

tolkning av empiri så som att lägga ett pussel. Ett pussel som inledningsvis endast består av 

enskilda bitar och där någon form av helhet saknas. Men efterhand, efter att de olika 

pusselbitarna granskats och jämförts med andra, börjar sakteligen strukturer och mönster att 

skönjas och vart efter börjar en typ av helhet att uppenbara sig95. Beskrivningen av det 

hermeneutiska tillvägagångssättet likt ett pussel är mycket träffande och utgör grunden för 

denna studies tolkning av empirin, som i detta fall utgörs av intervjuer. Genom att påbörja 

pusselläggningen med att först genomföra intervjuerna sedan transkribera samtliga intervjuer 

och avslutningsvis, vid upprepade tillfällen, läsa de olika transkriberingarna och komma fram 

till en slags syntes av materialet. Där kommer slutligen en typ av helhet att visa sig, en helhet 

som är möjlig att koppla till studiens olika frågeställningar samt, kanske än viktigare, en 

helhet som har möjlighet att även besvara frågorna på ett adekvat sätt.  

För att en hermeneutisk tolkning ska kunna anses som valid menar Ödman att det finns tre 

övergripande kriterier som ska uppfyllas. I grova drag kan dessa sammanfattas som att; det 

tolkningssystem som är satt till verket följer en logisk struktur och är konsekvent, att 

tolkningarna som görs har ett rimligt sammanhang med tolkningsobjektet samt avslutningsvis 

att de gjorda tolkningarna förmedlas på ett sådant sätt att de faktiskt ökar läsarens förståelse 

av det uttolkade96.  

Denna studie avser att uppfylla Ödmans krav i syfte att skapa en valid tolkning och därigenom 

producera ett adekvat resultat utifrån de gjorda tolkningarna. Detta ämnar studien göra genom 

att metodiskt och konsekvent granska de olika transkriberingarna på likartat sätt. Endast 

genom att arbeta med ett konsekvent tillvägagångssätt kan samtliga intervjuers innehåll få den 

uppmärksamhet som till syvende och sist kan bidra till den logiska strukturen som Ödman 
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eftersöker. Vidare, vad gäller kravet att de olika tolkningarna ska göras i förhållande till ett 

rimligt sammanhang ämnar denna studie att tillmötesgå det kriteriet genom att konsekvent 

undvika att plocka ord, fraser, meningar osv. ur sitt sammanhang. Mer konkret innebär det att 

en informants uttalanden redovisas på sådant sätt att kontexten alltid sätts i anspråk till det 

yppade. Avslutningsvis och i syfte att uppfylla kriteriet om att de facto öka läsarens förståelse 

för de gjorda tolkningarna önskar studien att använda ett sådant språkbruk som är så direkt 

och konkret som möjligt, tydligt och öppet redovisa utifall att tolkningar gjorts som kräver 

någon typ av förförståelse och självklart redovisa grunden för den nödvändiga förförståelsen 

på ett övergripbart sätt. De ovan nämnda kriterierna önskar studien med andra ord att 

överbrygga genom att presentera en studie, en text, där språket kantas av tydlighet och 

enkelhet, att eventuella krav på förförståelse i syfte att förstå en gjord tolkning sätts i tydlig 

relation till den verklighetsuppfattning som utgör resultatet av tolkningen samt att utgå från att 

utesluta minsta möjliga ur empirin som utgjort grunden för en tolkning eller ett resultat97.     

4.9 Etiska överväganden  

All forskning förutsätter ett etiskt och moraliskt förhållningssätt för att uppfattas som seriös. 

Ur intervjusynpunkt handlar det framförallt om respekt inför respondenten och som Kvale och 

Brinkmann skriver om intervjustudier är ”Den kunskap som produceras av en sådan forskning 

beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson”98.    

Den sociala relationen bör präglas av en miljö där intervjupersonen ges fullständig frihet att 

uttrycka sig, vilket förutsätter ”en fin balansgång mellan intervjuarens intresse av att komma 

åt värdefull kunskap och etisk respekt för intervjupersonens integritet.”99 Med dessa aspekter i 

åtanke sker alla intervjuer utifrån principen om anonymitet. Ur ett etiskt perspektiv baseras 

undersökningen således på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

rekommendationer som gör gällande att all forskning ska bedrivas utifrån fyra huvudkrav. 

Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet100. Informationskravet handlar om att forskarna skall informera de av 

forskningen berörda om undersökningens syfte, samtyckeskravet innebär att deltagarna i 
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undersökningen själva har rätt att välja sin medverkan, konfidentialitetskravet fokuserar på 

Uppgifter om att alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av det. Slutligen efterföljs nyttjandekravet som innebär att uppgifter som framkommer i 

undersökningen endast får användas för forskningsändamål101.   
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5 Resultat  

I resultatdelen presenteras och analyseras studiens empiri. Empirin tolkas med utgångspunkt i 

en hermeneutisk forskningsansats som togs upp i avsnittet ”Bearbetning och tolkning av 

empiri”. Inom hermeneutiken är förståelsen och tolkningen central. Resultatet är vidare 

strukturerat med hänsyn till studiens övergripande frågeställningar som tas upp i inledningen 

av produktionsuppsatsen. Med andra ord har det blivit dags att besvara studiens allmänna 

forskningsfrågor.  

Kan Läslyftet utgöra en brygga mellan forskningen och den pedagogiska verksamheten 

inom gymnasieskolan och i så fall hur?  

 

5.1 Teori och praktik i samverkan  

För att besvara denna fråga går det, utifrån resultatet av intervjuerna, dra slutsatsen att 

Läslyftet kan fungera som en brygga. När det gäller exempelvis transformeringen av 

akademisk forskning och frågan om Läslyftet med dess moduler kan utgöra en brygga mellan 

forskningsresultat och den praktiska verkligheten i gymnasieskolorna, menar en informant att:  

”problemet är ju att det inte finns en brygga mellan skolan och universitet och då måste ju den 

upprättas någonstans, det här är väl det man gör för att upprätta den här bryggan om man inte läser 

akademiska texter nu på nått vis tillrättalagda för sammanhanget, för det är det ju de är ju portioner 

av olika aspekter om man inte läser det, vart skulle det komma in då?”  

Akademiska texter som eleverna kan ta till sig är således något som efterfrågas. Om man då 

utgår från det faktum att Läslyftet med dess moduler är skapade av personer med en 

forskningsbakgrund inom högskolor och universitet och att materialet och texterna baseras på 

aktuell forskning blir det synnerligen viktigt att Läslyftets innehåll är anpassat och 

verklighetsförankrat i en skolkontext. Detta understryker även Suzanne Parmenius-Swärd som 

betonar det problematiska med att, som hon uttrycker det, låta eleverna ”torrsimma”. Hon 

ställer sig kritisk till det faktumet att flertalet uppgifter inom främst svenskämnet skrivs 

enkom för läraren och att det mesta eleverna producerar i skolan inte främjar vare sig deras 

kreativitet eller personliga läs- och skrivutveckling102. När elever, som inte är tillräckligt 

bevandrade i läsning eller kanske har utvecklat läs- och skrivsvårigheter under de tidiga 

skolåren, sedan forslas in i gymnasieskolan uppstår naturligt vissa språkliga friktioner. Det 

kan handla om textuella, ideationella komplex eller svårigheter i att förstå den interpersonella 
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strukturen. Det akademiska språket och ämnesspråket blir då till en barriär, ett språkligt 

hinder som står i vägen för elevernas möjligheter att utvecklas i läsning och skrivande. Det 

blir då en ond cirkel där läs- och skrivsvårigheterna tar ännu större proportioner, vilket kan 

vara svårt att rätta till senare i livet. Men även om eleverna redan utvecklat läs- och 

skrivsvårigheter i de tidiga skolåren finns det ändå hopp, det handlar om att ge eleverna 

verktyg och lässtrategier för att leda in dem på rätt bana igen och därigenom framkalla 

metoder för läs- och skrivutveckling. Läslyftet utgör en sådan brygga, ett verktyg som utifrån 

aktuell forskning kan hjälpa eleverna in i det akademiska språket och ämnesspråket samt 

utveckla läs- och skrivstrategier.  

5.2 Läslyftet som brygga till akademiskt- och ämnesspråk  

I syfte att förtydliga hur vi menar och tolkar detta än mer, talar informanterna om tre 

differentierade diskurser inom språkinriktad undervisning. Dessa utgörs av vardagsspråket, 

skolspråket och ämnesspråket. Vardagsspråket kan beskrivas som det språk eleverna utvecklar 

mer per automatik utan ansträngning, utanför undervisningskontexten. Skolspråket kan 

beskrivas som elevernas tillgång till ett kognitivt akademiskt språk som de bara kommer i 

kontakt med i ett undervisningssammanhang medan ämnesspråket handlar om fackspråk och 

ämnesterminologier som är specifika beroende på ämnesområde. Tilltalet i ämnet kemi skiljer 

sig exempelvis avsevärt från tilltalet och språket inom svenskämnet där respektive ämne 

byggs upp av sina egna unika begrepp. Det är en viktig aspekt när det gäller tillämpningen av 

Läslyftet ur en didaktisk synvinkel. Det innebär att innehållet i modulerna måste anpassas 

utifrån det ämne man undervisar i och utifrån vetskapen om att texter måste bemötas och 

bearbetas olika, beroende på i vilket ämne de presenteras. Läslyftet har potential att leda in 

eleverna i det akademiska skol- och ämnesspråket och på så vis utgöra en brygga mellan 

vardagsspråk och skolspråk. En informant ger sin syn på hur Läslyftet kan överbrygga klyftan 

mellan forskning och praktik, hon påstår:  

”Att man också behöver närma sig från universitetshåll gymnasielärarnas…vad ska vi säga… 

förkunskaper eller förutsättningar till att kunna läsa dom texter som är i modulerna. Att det är ett 

glapp där precis som vi jobbar mellan elever och gymnasieskola så kanske man behöver jobba med 

att överbrygga språket mellan gymnasiet och universitet så.”  

Klyftan hon talar om är ett språkligt hinder som bör bekämpas och där kan Läslyftet bli ett 

verktyg för att minska kunskapsglappet mellan språk på gymnasiet och språk på universitetet. 

Detta är också nödvändigt för att förbereda eleverna för vidare studier så att de blir mer 

kompatibla med det akademiska språket den dagen de bestämmer sig för att läsa vidare på 



33 
 

högskola och/eller universitet. En informant slår fast följande, apropå frågan hur Läslyftets 

forskningsbaserade innehåll lett till förändring i praktiken och utvecklats till en brygga:  

”Att dom får textförebilder, dom får mönstermallar dom… alltså tanken är ju att man ska jobba 

med det språket som eleverna har när dom kommer till skolan, deras vardagsspråk. Och sen ska ju 

eleverna eller lärarna ska ju vara den här bryggan mellan vardagsspråket och ämnesspråket. Så då 

behöver lärarna bli medvetna om att jag har mitt ämnesspråk och eleverna har sitt vardagsspråk när 

dom kommer och sen måste jag liksom hjälpa dom med vilka begrepp och kan man uttrycka sig i 

mitt ämne då. Och det där är ju en process hos både lärare och elever, att förstå och det tar ju tid. 

Och det kan jag känna ibland att man vill ha så snabba resultat. Men det går inte. Utveckling tar tid, 

eller förändring tar tid och det måste det få göra.”  

För att knyta samman denna diskussion går det genom att sammanföra mindre delar till en 

helhet, således dra slutsatser som pekar på att Läslyftet fungerar som ett verktyg och en 

brygga mellan forskningen och den pedagogiska verksamheten i gymnasieskolan. Huruvida 

Läslyftet kan bli en brygga kräver en viss förförståelse från forskarhåll hur innehållet i 

Läslyftet bör utformas för att maximera dess effekter men även en förförståelse hos lärarna 

hur de ska tillämpa och omsätta materialet till lässtrategier i klassrummet. Det går att 

problematisera och nyansera detta utifrån empirin där en majoritet av informanterna uttrycker 

en positiv korrelation mellan forskningsförankringen i Läslyftets innehåll och tillämpningen 

av dess innehåll i praktiken. Som ett belysande exempel på detta säger en informant på frågan 

huruvida Läslyftet underlättat deras pedagogiska arbete att: ”det ger väldigt bra exempel på 

hur man kan jobba med texter i klassrummet och eleverna så att läslyftet hjälper ju oss”. 

Informanten ger genom sitt uttryck en god fingervisning på hur majoriteten upplever 

Läslyftet, det konkretiserar och skapar samstämmighet mellan forskningen och praktiken i 

klassrummet. För att ytterligare klargöra detta går det som tidigare nämnts konstatera att 

innehållet i modulerna är författade av berörda på högskolor och universitet, men det utgör 

inget hinder utan snarare tvärtom. Det finns istället stora fördelar med detta i empirisk mening 

så länge man hittar balansen i det akademiska, mer abstrakta innehållet, och det konkreta.  

Det finns vidare ett starkt stöd för att Läslyftets innehåll har sina rötter inom 

universitetsvärlden och på frågan om vad syftet med Läslyftet är har Skolverket formulerat sin 

syn på syftet men det kan även vara intressant att belysa vad informanterna anser vara syftet 

med satsningen. En informant nämner nämligen specifikt att ett av syftena med Läslyftet är 

”Att få en akademisk push eller fortbildning.” vilket kan tolkas som att satsningen slår an en 

brygga mellan universitetsvärlden och praktiken i skolorna. Ytterligare en informant uttrycker 

också sin förhoppning om att Läslyftets arbetsmaterial ska få fortsätta att utvecklas med 

utgångspunkt ur aktuell forskning:  
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”Precis, och att de får i uppdrag att göra det att Skolverket ger det i uppdrag till universiteten att 

fortsätta utveckla, bearbeta materialet och sådär. Nu har man lagt ned enormt mycket jobb att 

liksom ta fram material, det är inte att man har dammat av lite i arkiven utan man har specialskrivit 

för det här och det är ju oerhört positivt.”  

Läslyftets innehåll tycks alltså vara förenligt med det praktiska arbetet i skolan. Det finns 

en balans mellan forskning och beprövad erfarenhet som gör Läslyftet framgångsrikt och 

verklighetsförankrat. En informant sammanfattar det med att:  

”Styrkan är att det är forskning, det är akademisk forskning. Och samtliga universitet överallt i 

världen har suttit på otroligt mycket kunskap…och som ni…ni sa ju det här preliminära samtalet. 

Vad händer sen med alla dessa avhandlingar? Vad händer med alla dessa resultat, diskussioner och 

slutsatser? Och ”here’s the bottle neck” där nånstans. Och på det sättet så hjälper Läslyftet att 

kombinera beprövad erfarenhet med forskningsresultat.”  

5.3 Modulerna  

För att Läslyftets material ska bli den brygga som vi pratar om krävs det som en informant är 

inne på att modulerna är anpassade för klassrumsmiljön och fungerar i en skolpraktik. 

Informanten säger såhär:  

”Det beror lite på vad man menar men alltså, vi har inte haft någon anledning att kritiskt fundera 

över huruvida de är prövade i klassrumsmiljö eller ej alla gånger vilket de säkert i regel är på något 

sätt utan mera haft som utgångspunkt att, och, tittar man på de där texterna så är det fullständigt 

fullproppade med källor till olika, från olika håll som grund för något specifikt som just den här 

texten tar upp. Den aktuella man har framför sig och pekar ju på problem av olika slag vilka 

utgångspunkter som finns här vilka fallgropar man kan stöta på metoder och praktiska metodtips 

och sådär och hur man kan använda dem och de är ju, de är ju så komplementära tänker jag. Det är 

väl det som är det intressant av de här texterna men jag har inget problem med, jag tycker snarare 

att det är väldigt bra de är ju heltäckande och sedan är det ju olika karaktär, jag gissar att det är så i 

alla de här modulerna nu har vi ju tittat på två och jag har sneglat lite på olika och några på 

grundskolans moduler också men det är ju nedslag men om man jobbar såhär så blir det så väldigt 

tydligt att den modulen vi hade i höstas var väldigt abstrakt sedan fick man omformulera det själv 

för att det skulle passa för ett klassrumssammanhang, det tycker jag var lite svårt när man gick in i 

det här att få lärarna att förstå att ja men hur kan jag jobba med det här själv för att det ska bli bra 

medan den modulen vi haft nu under våren är oerhört konkret och lockar fram just de här 

metodaspekterna. Det har passat väldigt bra men det visste vi ju innan hur det skulle bli.”   

Heltäckande och komplementär karaktär på en och samma gång alltså. Att Läslyftets material 

kommer med praktiska metodtips och är gripbart i ett klassrumssammanhang är förstås en stor 

fördel, samtidigt kräver vissa moduler mer utrymme för eftertanke eftersom vissa texter är 

mer abstrakta än andra. Informanten pekar även på vissa förbättringsåtgärder när det gäller 

modulerna, han menar att tilltalet i modulerna bör korrigeras men att det övergripande målet, 

syftet och innehållet i texterna är mycket bra. Han uttrycker det på följande vis:  
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”Men vi, jag och min rektor bestämde tillsammans vilken, den första modulen skulle vara också för 

att locka deltagare så valde vi den som hette lässtrategier för ämnestexter först för att vi tänkte att 

då lockar det våra ämnesintresserade kollegor så att, där man har mycket text som grund för 

inlärningen och sedan valde vi att vänta med valet till våren och så har jag lagt fram ett par olika 

förslag till min handledningsgrupp och så har vi valt gemensamt även om jag kanske tryckt på lite i 

en specifik riktning och då handlar det om att, kanske vad behöver vi för verktyg så vi valde till slut 

den som heter analysera och kritiskt granska för att det ligger som någon slags naturlig utveckling 

av, alltså om första modulen gav rätt teoretisk att förstå varför gör man det här och som bygger på 

det som heter språk och kunskapsutvecklande arbete även om den är på en annan nivå, den är inte 

lika grundläggande men den har, bygger på de idéerna och så tänkte jag att vi måste gå in i 

någonting som är mer praktiskt användbart och som också kopplas till kursplaner och 

kunskapskrav vad står det där att eleverna ska göra och kunna egentligen och hur kan vi främja det 

då så att det blir en naturlig följd av det första och i den här andra modulen som i stort är bra jag 

uppskattar den mycket så upplever jag att de har varit kritiska till ett par texter när det gäller tilltalet 

i texten inte kanske egentligen utgångspunkten eller innehållet utan hur man blir tilltalad att det är 

lite pekfinger och lite förenklat på ett sätt som gör att de utgår från att man inte kan någonting. 

Alltså, några kände att vadå är vi 22? Vi har jobbat här i 15,20 år eller 30 i något fall. Det är som 

att jag aldrig skulle ha gjort någonting […] Vad har vi för nytta av det för en vetenskaplig 

förståelse av någonting eller för att träna ett vetenskapligt hanterande så måste man jämföra det gör 

ni ju ändå med eleverna men tilltalet i texten var så att de inte kände sig berörda alls. Ja, och det var 

lite, alltså det var specifika svensklärarexempel som svensklärarna reagerade på, de andra kände sig 

inte berörda för att det kändes så mycket specifikt svenska och sådär. Nej, men sådär. Den texten är 

jag fortsatt kritisk till själv också sedan tyckte jag egentligen var syftet med den rätt men det skulle 

vara formulerat helt annorlunda.”  

Informanten skymtar dock en viss progression när det gäller just tilltalet i modulerna. Han 

avslutar med att:  

”Tilltalet är överlag bra men som sagt den vi har nu är överlag mer konkret medan den som var i 

höstas är mer abstrakt och akademiskt formulerad mindre personligt tilltal och det var lite svårt i 

början för att, att då koppla det till en klassrumsmiljö kan bli väldigt långt men medan den här är i 

princip bara att läsa texten diskutera några saker och sedan gå ut till klassrummet och bara köra, 

gör såhär så det är närmare nu.”  

5.4 Sammanfattning  

Sammantaget visar studiens resultat att det finns fog för att påstå att Läslyftet faktiskt utgör en 

typ av brygga mellan vetenskapen och verkligheten inom gymnasieskolan i Sverige och detta 

genom bland annat att lärare upplever att de fått ett stöd till sin undervisning genom de texter 

som de olika universiteten skapat och som ingår som material i de olika modulerna. 

Modulerna upplevs på det stora hela som väl förankrade i aktuell forskning, detta med tanke 

på vad en informanterna yttrade kring omfattningen av källreferenser. Men i vissa fall finns 

det, enligt informanterna, skäl att omformulera innehållet så att tilltalet i texterna blir mer 

lättillgängligt. Vidare ger Läslyftet, enligt empirin, lärare god möjlighet att utveckla olika 

typer av språk som elever kommer i kontakt med. Som ett exempel på detta menar en 
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informant att språket inom modulerna underlättar övergången mellan gymnasiet och 

universitetet, med andra ord, underlättar språket i modulerna undervisningen kring ett mer 

akademiskt språk, ämnesspråk och skolspråk. Avslutningsvis visar studiens resultat att 

balansen mellan de av universitetet producerade texterna och den verklighet som lärare i 

gymnasieskolan befinner sig i gynnas positivt av Läslyftet. Detta i likhet med vad en av 

informanterna betonar som styrkan med Läslyftet. Att det i grunden bygger på akademisk 

forskning samt att det, i princip, ger samma typ av kunskap som flertalet avhandlingar inom 

ämnet. Men med den urskiljande fördelen att de nu, genom Läslyftet, får det serverat och 

förtydligat. På så vis bekräftas slutsatsen att Läslyftet utgör en brygga mellan beprövad 

erfarenhet och forskningsresultat. Det är ett kretslopp som fler efterfrågar, det vill säga att all 

den forskning som finns även kan omsättas i praktiken istället för att försvinna och bli 

förlegad.  

Har Läslyftet påverkat den övergripande pedagogiken hos de involverade? Om så, på 

vilket sätt?   

 

5.5 Ett förändrat tankesätt   

För att besvara denna fråga går det, utifrån resultatet av intervjuerna, dra slutsatsen att 

Läslyftet har påverkat och förändrat den övergripande pedagogiken. Detta mot bakgrund av 

studiens insamlade empiri där det är slående att Läslyftet har förändrat deltagarnas pedagogik, 

både på ett övergripande plan när det gäller synen på pedagogik och arbetssätt men även ur ett 

didaktiskt perspektiv i klassrummet.   

Samtliga informanter poängterar nämligen att Läslyftet fått dem att tänka till samt att 

Läslyftet har ruckat på traditionella undervisningsmönster. Detta bottnar i en konsensus och 

konkretiseras i följande citat:  

”[…] när man pratar med lärarna så säger de ju att det här verkligen har påverkat deras praktik, 

alltså hur de närmar sig en text eller, ja just det, medvetenhet kring de svårigheter som kan finnas 

som man kanske inte har tänkt på från tidigare, kombinationen mellan liksom bildillustrationer och 

text till exempel, hur ska man ta sig an en text, hur bör man kanske jobba med begrepp i 

undervisningen hela tiden för att säkerställa att eleverna är med. Det är så lätt att tänka att alla fattar 

men, att det här verkligen väckt rutinerade lärare även inom svenska och att tänka ”jahopp oj kära 

någon” vi måste jobba på ett annat sätt liksom.”  

Det är intressant att Läslyftet även väckt nyfikenheten hos mer rutinerade lärare där vissa 

kanske har ena foten kvar i det trygga, det gamla men som ändå är öppna för en ny typ av 

pedagogik. Den pedagogiska förändringen bekräftas även från Skolverkets sida där det 
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betonas att Läslyftet leder till en annan undervisnings- och fortbildningskultur. Skolverket 

skriver att:  

”Läslyftet kan bidra till att utveckla skolornas undervisnings- och fortbildningskultur. Det är ett 

långsiktigt arbete och innebär att lärarnas lärande i ökad utsträckning blir en del av vardagen.”103   

På frågan om Läslyftet påverkat synen på undervisningen säger en informant vidare:  

”Ja, det har det. Det har gett ett annat synsätt. Inte såhär att man bara wow det här, men alltså man 

har blivit, vi blir mer medvetna om att det här är så viktigt och man, det finns någonting, det här, nu 

vet jag inte om de kallar det för språktrappan men det är ju en vanlig modell sådan här trappa att 

man är här, man kan prata ämnesspråk och vardagsspråk och man måste gå de här trappstegen för 

att, det är väldigt bra, det är ett bra exempel som en lärare tog upp just att hon skulle introducera 

någonting och pratar om och försöker förklara de svåra begreppen eller ämnesbegreppen och sedan 

tänket hon att de är ju här uppe men nej det var de ju inte utan då får man backa och liksom gå ned 

på den där trappan och fånga upp eleverna en gång till så att man ser att de är med såhär och koppla 

språket eller kunskapen eller det man ska ta till sig i texterna genom att knuta an till ja, ha någon 

kontext kring det hela så och att man samtalar i smågrupper att eleverna få stötta varandra…”  

Informantens uttalande ger vid handen att Läslyftet har förändrat synen på undervisningen 

men det som är slående är att detta uttalande är en återkommande tankegång hos flera andra 

informanter. Faktumet att flera delar åsikten ger ytterligare stöd för att Läslyftet bidragit till 

att förändra synen på undervisningen. Även om den ökande medvetenheten kring texter och 

textbegrepp tycks ha ökat bör det poängteras att begreppet ”medvetenhet” definieras lite olika. 

Kravet på språkligt fokus och medvetenhet poängteras hos informanterna där en beskriver det 

som att:  

”Man blir också mera medveten om att förståelse handlar om andra saker än intelligens eller sådär 

och att det är en metod även för eleven och man måste göra sådant på lite olika sätt gå in i ämnet 

från olika håll och det är ju också det här med det demokratiska perspektivet tänker jag också om 

att det blir man mer medveten om att som en kollega i min handledningsgrupp poängterade att ja 

men det här arbetet som vi genomför i klassrummet, vissa elever har ett rikt samtal vid 

middagsbordet hemma andra har ju inte det och för de som inte har det så måste klassrummet vara 

det och det tänker jag är en viktig insikt för en som lärare […] det har också inneburit att de läst 

mycket och där har jag ju märkt att ju mer jag har jobbat med det här desto bättre har de förstått 

vad de har läst och de har fått en annan förståelse för ämnet, ja, så jag har sett kvalitéerna i mängd 

och förståelse av ämne att det ökar deras analytiska färdigheter och därför så kände jag att ok ja 

men det här vill jag kunna mer om för jag ser att det finns så stor potential i just det här med 

textläsningen och att vända och vrida på olika ämnen vad än det handlar om och jag tycker också 

att det har gett jättestor skillnad i betygen, alltså jag har sett att resultaten generellt har ökat mycket 

i de grupper som jag har haft i svenska där vi gjort detta”.  

                                                           
103 Skolverket. Planera och organisera för Läslyftet – Diskussionsunderlag för huvudmän och rektorer inom 

förskoleklass, grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. (2015) 

Stockholm: Skolverket, s. 7. 
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5.6 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  

Läsning och skrivande är fundamentalt för den kognitiva utvecklingen och det är inte något 

som är nytt men när det gäller arbetet i klassrummet måste man synliggöra läsandet och 

strukturera om pedagogiken, exempelvis genom det som flera informanter kallar ”språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt”. Det kan beskrivas i linje med Maaike Hajers och Theun 

Meestringas definition som skriver att det är en:  

”undervisning som riktar in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen, samt använder 

en didaktik som är kontextualiserad, främjar aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande 

samt erbjuder riktad stöttning.”104   

Slutklämmen i citatet har rötter i Vygotskijs teori om det sociokulturella lärandet, vilken 

påverkat den språkliga pedagogiken på flera plan inte minst genom antagandet att kunskap 

nås genom interaktion. Vid sidan av denna definition är det språkutvecklande arbetssättet som 

vuxit fram på senare år något som också Skolverket betonar. I publikationen: 

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen skriver Skolverket att:   

”Detta innebär att undervisningen i alla skolans ämnen behöver stötta elevernas ämnesspråkliga 

utveckling för att på så sätt underlätta deras kunskapsutveckling i ämnet.  […] Kunskaper i och om 

det språk som är specifikt för ett ämne är alltså en förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna 

sig ämnesinnehållet och är därför mer än bara de särskilda ord och begrepp som förknippas med 

ämnet. Ett välutvecklat ämnesspråk gör det möjligt för eleverna att förstå hur grundläggande 

principer i ämnet är organiserade. Ämnesspråket gör det också möjligt för eleverna att kunna gå in i 

ämnesspecifika diskussioner och föra relevanta resonemang eller att läsa och skriva de texttyper 

som dominerar i det aktuella ämnet.”105   

Vår tolkning är att Läslyftet som verktyg i högsta grad kan bli en del i det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssättet som forskningen talar om. Det är även kompatibelt med 

Vygotskijs teorier då Läslyftet bygger på kollegialt lärande genom interaktion. I syfte att 

utveckla hur Läslyftet som en del av det språk- och kunskapsutvecklande arbetet kan förändra 

praktiken hos lärare och pedagoger uttrycker en informant exempelvis att Läslyftet lett till en 

väckarklocka när det gäller följande:  

”Om jag börjar med kollegornas så tycker jag att, ja, texter tar större plats. De använder läroboken 

mer. Flera har också uttryckt att det är bra med en lärobok man har nytta av den och att man 

metodiskt måste använda läroboken i undervisningen man kan inte bara säga läs de här 14 sidorna 

till nästa vecka och sedan är det klart utan de har förstått att ok, jag måste kontextualisera, jag 

måste stanna upp, vi måste titta på vilket sammanhang, vad betyder det här, titta på specifikt på 

                                                           
104 Hajer, Maaike & Meestringa, Theun. Språkinriktad undervisning – En handbok. Andra upplagan. 

Översättning: Ylva Verwijst.(2014) Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, s. 7. 
105 Skolverket. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Diskussionsunderlag. (2014) Stockholm: Skolverket, s. 

4. 
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ordförråd kanske eller elever måste dyka i texten och det är ju sådant som vi övat och där upplever 

jag att de lärt sig ganska mycket. Vi har också diskuterat sådan saker som övningar, skriftliga och 

muntliga övningar till en text oavsett om det är lärobok eller om det är på papper för att dyka i 

texten att kunna gå ifrån instuderingsfrågor som ju genererar mera någon slags passivitet färdiga 

frågor och svar utan att koppla in hjärnan där ju många befinner av någon sådant här nyttighetsskäl 

tror jag, eleverna jobbar ju med någonting och då tror vi att de lär sig och det kan ju vara så det 

beror ju på hur man använder det där sedan men det är ju alldeles i för hög grad som de inte tänker 

samtidigt som de hittar svar och det blir för lite sammanhang. Så jag tycker att de har, alltså mina 

deltagare, har fått en helt annan metaförståelse av vad handlar förståelsen om hur tränar jag upp 

den och indirekt så har vi ju då jobbat med språk och kunskapsutvecklande arbete även om det inte 

är det har hetat det vill säga att läsa att diskutera att öppna att tillsammans med, alltså att låta 

eleverna tillsammans med andra i grupper förstå, diskutera, jämföra och så vidare. Vi har diskuterat 

sådan saker som, hur fungerar det med flippat klassrum när man ju gång på gång i texterna betonar 

att man måste kontextualisera, kan man göra det, kan man bara säga att titta på den här till på 

torsdag måste man inte kontextualisera den också då? Eller är det den som är kontexten till, eller 

kontextualiseringen av texten? Är det en bakgrund till det man ska diskutera sedan? Alltså, det 

problematiserar många frågor, där upplever jag att de blivit mycket mer medvetna och att de lägger 

upp sin undervisning på annat sätt, ja, och några har uttryckt att det blir mera basic…”  

Kontextualisering, inga instuderingsfrågor och arbeta mer textnära. Som flera informanter 

understryker har Läslyftet omformat praktiken i klassrummet. En informant som pratar om 

kollegornas utveckling menar även att han själv förändrat sin praktik:  

”För egen del så har det ändrat ganska mycket i mitt upplägg också, alltså jag har ju jobbat med 

samtal som metod för förståelse tidigare men nu har jag ju mera hittat metoder för det som jag 

använder nästan var enda lektion det har också ändrat min inställning till det elevaktiva, sedan 

tidigare ville jag ha det men nu har jag drivit igenom det stenhårt att eleven ska inte kunna parkera 

sig i ett hörn och bara sitta med utan det kräver att man får två minuter skriv ned någonting om, ta 

ställning till det här diskutera med grannen, tillsammans fram till tavlan skriv upp, man måste 

tvingas till en aktivitet som gör att man är delaktig i den process som föregår i klassrummet som 

helhet hela tiden varenda lektion. Så det känner jag har ändrat mitt sätt att undervisa och då tycker 

jag ändå att jag har lyckats rätt bra med det innan men nu har det systematiserats på det här sättet 

att jag liksom ser att ja men nu är det tre stycken i alla fall som försöker att inte, jag orkar inte 

riktigt bry sig, eller jag vill inte idag och sådär och då tvingas ju de att delta.”  

5.7 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen  

Att språket bör betraktas som grund till utformningen av pedagogiken och didaktiken inom 

alla ämnen är centralt. En annan informant säger nämligen vidare att ”svensklärare har rätt 

mycket med sig och det finns en rätt stor medvetenhet men det får ett riktigt stort genomslag 

när det här hamnar i ämnet där vi har svårt med måluppfyllelse.” Det framgår inte riktigt vilka 

ämnen informanten syftar på men ”mellan raderna” går det tolka det som att han sannolikt 

menar NO-ämnen och SO-ämnena. Detta eftersom andra informanter varit inne på det. Vilka 

ämnen som åsyftas eller inte i citatet är mindre viktigt, däri ligger dock en av de mest 

explicita fördelarna med Läslyftet enligt informanterna, det vill säga att språket är 
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ämnesöverskridande och något som alla lärare, oavsett ämne, bör arbeta med. Detta kräver i 

grunden en pedagogisk förändring som ska omsättas i praktiken och det är något som Hanna 

Stehagen bekräftar i sin bok: Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och 

språkutvecklande undervisning. Där säger hon att det:   

”till stor del handlar om att lärare i samtliga ämnen måste ha ett språkligt fokus i sin undervisning. 

Att behärska det svenska språket väl – Kanske parallellt med ett annat modersmål – är en 

förutsättning för att lyckas såväl i skolan som i arbetslivet.”106    

Två andra informanter fyller i att: ”Det som är roligt är ju att alla kan ju ta till sig nånting 

oavsett vilket ämne man har, det är ju det som är det positiva.” och ”Att det inte bara är lärare 

i språk som är ansvariga för elevers språkutveckling utan att det är alla lärare. Det är det nya.” 

Huruvida ansvaret för språkutvecklingen är universellt för alla lärare och om det är någonting 

nytt kan ifrågasättas, finns det exempelvis vinster att hämta för en idrottslärare i det språk- 

och kunskapsutvecklande arbetet? Klart är dock att det sedan den nya läroplanen, Lgy 11, 

trädde i kraft har tyngdpunkten på språk och språkutveckling i samtliga ämnen aktualiserats. 

Detta kan delvis sägas vara ett resultat av de alarmerande testerna i läsförståelse inom 

internationella mätningar såsom PISA och PIRLS (Progress in international reading literacy 

study) där svenska elever under en längre tid tenderat att uppvisa sjunkande färdigheter i 

språk under OECD-snittet. Dock skymtar en förbättring i PISA rapporten från 2015107.  Det 

visar sig även att valet av moduler påverkas av ambitionen att samarbeta ämnesöverskridande 

i Läslyftet. Det understryks av en informant som säger:  

”Sen har vi ju gemensamt bestämt förra våren vilka två moduler vi ska jobba med så att säga, en 

höst och en vår. Då försökte vi välja moduler som dels är anpassade för gymnasiet naturligtvis men 

som också kan klaffa i alla ämnen.”  

Samtidigt visar empirin att skolans utbud av program, om det gäller yrkes- eller 

studieförberedande också är en drivande faktor till om och hur skolor väljer att engagera sig i 

Läslyftet. Det är inte heller förvånande att språket är centralt och att lärare måste förändra sin 

pedagogik för att nå progression där språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan vara en 

väg. Där kan Läslyftet tolkas som ett verktyg, ett sätt att engagera flera och bidra med redskap 

för att lägga om sin pedagogik i syfte att främja läs- och skrivutveckling. Samtidigt visar 

                                                           
106 Stehagen, Hanna. Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning. (2014) 

Stockholm: Gothia Fortbildning, s. 12. 
107 https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-

1.255881 17-05-07 kl. 21:57. 
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studiens empiri, å andra sidan, att det inte är alldeles enkelt att ämnesintegrera och samarbeta 

språkutvecklande i alla ämnen i praktiken. En informant säger exempelvis att:  

”Svagheten är att Läslyftet kräver att vi jobbar med oss själva. Att vi förändrar oss själva. Det är 

väldigt viktigt att vi får en helhetsbild över allt som påverkar vårt arbete i klassrummet. Men det är 

jobbigt att jobba med sig själv för att det finns där en vilja att visa upp sig hur duktig man är.”  

Det kan tolkas som att Läslyftet konkret förändrar pedagogiken och didaktiken men att alla 

inte är beredda på att lägga om sin undervisning på det sättet som Läslyftet föreskriver.  

Studiens tolkning visar således att det kan vara svårt att motivera vissa lärare i de ämnen som 

traditionellt inte arbetar aktivt med språk. Man inser helt enkelt inte värdet av en förändring 

eller avfärdar det med att det uteslutande är svensklärarnas ansvar att jobba och utveckla 

elevernas språk. Som en informant uttryckte det:  

”Vi har en hel del ”tyst kunskap” som gör och ”tyst sammanhang”. Vi vet hur man tänker inom 

”ämnet” inom citationstecken. Och vi förstår vad som menas i dom olika texterna men när en SO- 

NO-lärare läser dom, då kan det bli lite för mycket motstånd. Bara en sån grej att vi behöver jobba 

med texttyper, vad är det här för nått? Det här angår inte mig. Det där har jag inte läst för. Det där 

gäller språk- och litteraturundervisning alltså det känns som att forskningen i alla fall i Sverige har 

inte kommit så pass långt att man kan ge exempel på till exempel arbete med argumenterade text i 

biologi, hållbar utveckling eller SO-ämnen. Dom exemplen som finns är för det mesta från 

språkundervisning.”  

Citatet uttrycker en viss frustration och svårighet att tillämpa Läslyftet ämnesövergripande. 

Dessutom skymtar bilden av att forskningen har en lucka att fylla när det gäller att 

synkronisera utbudet till de ämnen som traditionellt sätt inte är knutna till språk, på samma 

sätt som svenskan är. Att ett motstånd för Läslyftet ändå finns är intressant ur den aspekten att 

läroplanen gång på gång betonar vikten av att arbeta språkutvecklande, bland annat i det 

centrala innehållet. En poäng som är fundamentalt för alla ämnen. En annan informant 

understryker att syftet med Läslyftet gjort eleverna mer självständiga och självgående, 

samtidigt har det ur lärarsynpunkt riktat fokus på ämneskunskapen och läsförståelse. Han 

uttrycker det på följande sätt:  

”Jag tänker att det finns två aspekter, det ena är förståelsen att kunna läsa och förstå en text bättre 

sedan tänker jag såhär, nu jobbar ju jag på en skola där ämnet och ämneskunskapen är så oerhört i 

fokus så väldigt viktiga och där tänker jag att det har spelat roll för vad vi har valt för moduler men 

det är också så att jag tänker mig att deras förståelse av ett ämne har ju, ökar ju med detta så det är 

liksom två liksom, dels den allmänna läsförståelsen att förstå hur en text är strukturerad var jag kan 

hämta det här men även sedan den rena ämneskunskapen som man kan hämta i texten på ett bättre 

sätt om man har de kunskaperna så man ger ju dem verktyg att reda ut både specifika och det 

allmänna. Att de blir mer självständiga och självgående, därför.”  
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För att sammanfatta resonemanget ovan är det slående att samtliga informanter är överens om 

att Läslyftet och dess syften ska komma alla ämnen till gagn, oavsett om du undervisar i 

svenska, historia, samhällskunskap, kemi eller fysik för att ta några exempel. Här råder det 

fullständig konsensus hos informanterna men vår tolkning visar alltså att det inte är alldeles 

enkelt att få till i praktiken. Där blir det både en styrka och en svaghet. Klart är dock att 

Läslyftet förändrar pedagogiken och didaktiken på flera håll, till och med i grunden. En rektor 

som har en samordnande funktion inom Läslyftet sammanfattar det på följande vis:  

”Slår jag ihop de intrycken jag har från de fyra skolorna så är det jättepositivt och just det här att 

det förändrar lärarens praktik de är ju det liksom som är den stora grejen och det skapar en 

medvetenhet i frågor som man i vanliga fall kanske inte ens haft speciellt mycket kunskap i så det 

är väll den stora vinsten”.  

Men konsensus till trots, går det ändå urskilja vissa brytpunkter. Det är inte alldeles enkelt att 

tillämpa Läslyftet i alla ämnen även fast fler inser värdet av att jobba mer med språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt ämnesövergripande. En informant säger:  

”Det är ju till för oss inte för språkläraren för att vi ska veta vad vi ska göra och det tycker jag är 

det svåraste punkten när jag, för jag blir ju den som ska marknadsföra och försöka locka fram en ny 

grupp till nästa år det tycker är den svåraste aspekten att verkligen peka på vad har jag för nytta av 

detta i mitt klassrum i samhällskunskap eller biologi eller vad det nu är som inte är ett språkligt 

ämne i den meningen. Hur kan det här komma mina elever eller min verksamhet till godo? Det är 

svårt att sätta fingret på att bara säga att ja, de lär sig att utrycka sig bättre eller att förstå 

ämnesspecifika ord och begrepp, ja men vad är det då? Det är ju mycket mer komplext än så.”  

Han utvecklar vidare hur Läslyftet förändrat praktiken bland lärare som undervisar i andra 

ämnen än de språkrelaterade:  

”Jo därför att de får en helt annan ingång i sitt ämne, de ser på det med andra ögon och att vissa 

saker inte alltid är så självklart. De får syn på vad är det som gör att det här är svårt att greppa 

över? Hur är texten strukturerad för att jag ska kunna plocka ut de saker som betyder någonting 

inför en examination till exempel eller för att vara förberedd inför en diskussion och jag tänker 

också att rent metodiskt förändrar det saker. Jag blir mera medveten om att hur jag måste 

strukturera min lektion för att eleverna ska med hjälp av diskussioner kring någonting specifikt 

eller ställa frågor till texten eller se var informationen finns för att kunna plocka fram det viktiga. 

Ja, vad som helst som har med strukturerna att göra att därmed blir metoden som man som lärare 

använder på lektionstid också annorlunda jämfört med tidigare och bättre i så måtto att man kanske 

får upp ögonen för att det inte är självklart för alla och att det inte handlar om att man är mer eller 

mindre intelligent eller att man skulle vara svag på något sätt utan att man kanske inte har tränat 

lika uppenbart hur man öppnar texten. Att det inte fungerar av sig självt.”  

Det är dock uppenbart att samtliga informanter i grunden är positiva till Läslyftet och att 

pedagogiken förändrats efter införandet av Läslyftet.   
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5.8 Sammanfattning  

Sammantaget visar studiens resultat att det finns fog för att påstå att Läslyftet har påverkat 

den övergripande pedagogiken för de inblandade. Detta genom att empirin från studien visar 

att lärare och personal tänker annorlunda kring sin undervisning. Utvecklingen och 

tillämpningen av Läslyftet har även förändrat och gagnat lärare i flera ämnen. Lärare låter 

bland annat meddela att de efter inträdet till Läslyftet börjat närma sig texter på ett annat sätt 

där innehållet problematiserats på ett nytt och mer konkret sätt. Saker som sedan tidigare inte 

inneburit svårigheter eller möjliga problem för eleverna har börjat ifrågasättas med följden att 

medvetenheten för potentiella svårigheter kommit upp till ytan. Vidare, den nya 

medvetenheten kring eventuella svårigheter en text eller ett material kan ge upphov till har 

gett de involverade i Läslyftet en ökad förståelse för nödvändigheten med att elever verkligen 

förstår det lästa. Studiens empiri visar även att Läslyftet förändrat personalens synsätt vad det 

gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta genom att de tillfrågade upplever att 

Läslyftet blivit lite av en väckarklocka i den bemärkelsen att de förstått vikten av att verkligen 

arbeta med texter samt annat material. Informanter låter bland annat meddela att Läslyftet 

bidragit till att texter tar mycket större plats i undervisningen och att man arbetar mer 

metodiskt med materialet. Avslutningsvis har Läslyftet aktivt ökat medvetenheten kring det 

ämnesöverskridande språk-, läs- och skrivundervisningen. Detta genom att Läslyftet 

förtydligat språkets centrala roll inom samtliga ämnen och att Läslyftet faktiskt riktar sig till 

samtliga ämnen, inte endast klassiska språkämnen. Informanterna anser att alla, oavsett ämne, 

har någonting att hämta ur Läslyftet och att det efter inträde blivit mer uppenbart att inte 

endast språklärare har ansvar för den allmänna språkutvecklingen hos eleverna.   

Har Läslyftet påverkat den dagliga praktiken hos de aktiva lärarna? Om så, på vilket 

sätt?  

 

5.9 Fokus på textsamtal  

Hur den övergripande pedagogiken har förändrats sedan Läslyftets inträde leder läsaren osökt 

in på den närliggande frågan ovan. När det gäller den vardagliga praktiken mer konkret och 

hur Läslyftet har förändrat praktiken på detaljnivå råder det dock lite delade meningar om. 

Framförallt rör det sig om i sättet elever och lärare bemöter en text. Hur undervisningen kring 

läs- och skrivutveckling läggs upp innan, under och efter genomgången av en text, 

exempelvis. En majoritet av informanterna poängterar exempelvis att det sedan Läslyftets 

inträde blivit ett ökat fokus på textsamtalet. Som en informant belyser:  
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”För att Läslyftet handlaregentligen om ett ändrat förhållningssätt till sin undervisning. Alltså visst 

finns det några viktiga hörnstenar där: fokus på metakognition, fokus på just ja, samtalet. Det är 

också en stor grej, fokus på utforskande samtal, bland annat. Texternas betydelse, vi behöver arbeta 

med texttyper. Superviktigt.”  

Hon utvecklar vidare att:  

”Utforskande samtal – det här är en viktig grej. Ehm… det finns en lång tradition av…vad heter det 

på svenska, dm här frågorna till texten…instuderingsfrågor. Och det finns en gammal tradition av 

IRE-modell. Initiate, respond, evaluate. Vi har skolat in elever…och den här är sen gammalt och 

det är inte bara typiskt för Sverige, absolut inte. Upplysningen kanske, jag vet inte riktigt. 

Ehm…du ställer en fråga, du förväntar dig ett svar och sen utvärderar du svaret. Och till slut blir 

eleverna rädda att säga rätt och fel. Och där nånstans…men ska vi prata om texten vad jag tänker 

och tycker, det här fria. Att samtalet behöver…eleverna behöver skolas in i en annan typ av 

samtal.”  

Just textsamtal är något som forskning starkt understryker har effekt på elevernas 

läsförståelse. För som Reichenberg och Lundberg skriver: ”I textsamtalen tränas lässtrategier 

för att eleverna ska utvecklas till aktiva, strategiska läsare som kan läsa mellan och bortom 

raderna och ifrågasätta textens auktoritet.”108   

5.10 Läslyftet som modell för utveckling av läs- och skrivstrategier  

Det tycks stå klart att Läslyftet inneburit stora pedagogiska och didaktiska förändringar. Det 

gäller kanske framförallt i traditionellt ”icke-språkliga ämnen” vid sidan av svenskan. En 

informant som är lärare i svenska och historia pekar specifikt på förändringen i det 

sistnämnda ämnet:  

”Ja, att man jobbar på ett annorlunda sätt. Läslyftet går ju ut på att man ska förändra sin didaktik 

och i svenskämnet, jag är ju svenskalärare, där har jag inte förändrat mig så himla mycket eftersom 

där ingår det ju att man läser och skriver. Däremot i min historietjänst har det förändrat väldigt 

mycket, hur man jobbar med texter för att få eleverna att ta till sig historia. Och ja det är väl där jag 

skulle vilja kom in att man förstår att läslyftet inte är något som kommer hamna utöver och något 

som man inte kommer hinna med utan att läslyftet är ett sätt att förändra sin didaktik så att man 

jobbar med innehåll och språk samtidigt.”  

Språk och innehåll på en och samma gång alltså. Men inte bara det, för som Reichenberg och 

Lundberg menar syftar textsamtal till att träna lässtrategier och utveckla grunden till en 

framgångsrik läsförståelseundervisning. Detta genom att läraren presenterar modeller för sina 

elever och visar hur man kan tänka i syfte att förstå olika texter.109 Läslyftet kan därmed 

                                                           
108 Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar. Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever som 

behöver särskilt stöd. (2011) Stockholm: Natur & Kultur, s. 73. 
109 Westlund, Barbro. Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse. (2015) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 32-33. 
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tolkas som en modell för att förstå olika texter och en informant konkretiserar hur Läslyftet 

förändrat och gjort arbetet i klassrummet mer textnära:  

”ett tydligt exempel är väl hur man använder sig av läroboken som man kanske förut hade tänkt det 

som ett komplement till undervisningen att man säger: du får gå hem och läsa lite i läroboken. Men 

så jobbar jag inte alls med läroboken nu utan då jobbar vi mer aktivt om vi nu ska ha den eller en 

text så jobbar vi aktivt med den på lektionerna för att de ska lära sig att läsa den. Ett jättetydligt 

exempel var när vi skulle jobba med upplysningen på historia så började vi med att läsa den texten, 

det var liksom bara ett uppslag i historieboken men det tog en hel lektion för att det var så mycket 

information mellan raderna som eleverna inte hade som jag var tvungen att hjälpa dem att fylla ut 

och lära dem en lässtrategi av hur gör man när man dyker på begrepp namn på person som de inte 

känner till. Eleverna strategi är oftast att bara läsa det löser sig säkert men det gör det ju oftast inte 

eftersom allt är så snuttifierat i en lärobok så stöter du på John Locke och inte vet vem det är så 

googla John Locke och liksom fyll på det här så att man lär dem hur de ska läsa boken för annars, 

särskilt, för de svaga är det ju jättesvårt. De har svårt att förstå vad jag pratar om och så säger jag 

min strategi är att gå hem och läs i boken det hjälper ju dem ingenting om de inte förstår vad som 

står i boken. Även att man plockar in då texter, det har jag gjort i historia, där man till exempel 

någon gång bara visar dem kausaliteten alltså nu gulmarkerar vi allt som är orsaker och alla 

konsekvenser är blå och så finns det långsiktiga dem kanske är lila kortsiktiga är blå. Vi kanske tar 

händelserna mellan är röda så att man liksom lär dem att se olika saker. Vilka ord signalerar att det 

här leder till, till exempel, det är inte så självklart för elever att det är en konsekvens som står efter 

ordet leder till eller det här orsakar och så, att man liksom jobbar aktivt med texterna för att de ska 

förstå historieämnets innehåll och att det inte blir någonting som liksom ligger utöver utan är 

någonting som ingår i undervisningen att vi jobbar så. Så det blir liksom som en form av 

studieteknik samtidigt som vi lär oss om historia och där är en kemilärare som varit med, kemi och 

biologilärare som försökt att göra likadant och som också ser vinsterna i det, alla dessa begrepp 

som finns i de ämnena som man då lätt kan se direkt, att de förstår inte de här begreppen för att 

istället låta eleverna gå hem och läsa i boken förstår ingenting, glömmer att säga det till läraren 

gången efter och sedan visar det sig inte förrän på provet att de inte förstått någonting. Jobbar man 

såhär har man mer koll på eleverna vad de kan och man jobbar tillsammans med texterna.”  

Det är ett långt citat men det understryker en viktig förändring som Läslyftet bidragit med. 

Det handlar om att utveckla lässtrategier, en aspekt som flera språkforskare sätter högt. 

Westlund understryker exempelvis skillnaden mellan läsfärdigheter och lässtrategier. 

Lässtrategier är:  

”planlagda, medvetna och situationsbundna tankeoperationer, medan färdigheter inte innefattar 

medveten tankeverksamhet: Att till exempel kunna läsa med flyt är en färdighet som kan 

automatiseras och bedömas, medan att förutspå en texts innehåll inte kan automatiseras och är 

svårare att bedöma.”110   

Hon eftersträvar en aktiv strategiundervisning med utgångspunkt i tre faser där läraren ska 

synliggöra modeller av sitt eget tänkande (hur olika strategier ger stöd för förståelsen), 
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lärarens vägledning och ansvaret för elevens läs- och skrivutveckling överförs på eleverna 

själva succesivt och betongen på att eleverna ska utveckla flera lässtrategier parallellt och 

därmed utveckla och bredda sitt eget, självständiga register111.    

Empirin visar att Läslyftet förändrat pedagogiken och didaktiken på så vis att lärarna nu 

arbetar mer frekvent och målmedvetet med lässtrategier i klassrummet och därmed har lyckats 

omsätta aktuell forskning i praktiken där det tidigare varit problematiskt. Sammanfattningsvis 

kan implementering av Läslyftet utifrån argumenten ovan leda till det som Westlund kallar en 

”aktiv läskraft” ett förhållningssätt där lässtrategier utvecklas och där tolkning samt kritisk 

granskning av texter systematiseras i undervisningen112. Detta efterlyser även Pauline 

Gibbons som menar att lärare bör arbeta med att utveckla elevernas litteracitet där 

lässtrategier lärs ut genom undervisning som integrerar läsande och skrivande med 

ämnesundervisning och inte genom isolerade övningar. Hon betonar vidare vikten av att 

diskutera ”principer, strategier och aktiviteter för att öka elevernas intresse och engagemang 

när det gäller litteracitet i alla ämnen.”113 Skolspråk och litteracitet bör läras ut och användas i 

ett naturligt sammanhang, något som har starkt stöd i forskningen, enligt Gibbons. Explicit 

undervisning i skolspråk och litteracitet i ett naturligt sammanhang förbättrar elevernas 

lärande. Utifrån Gibbons resonemang går det göra den empiriska tolkningen att Läslyftet kan 

utgöra verktyget som behandlar de principer, strategier och aktiviteter för litteracitet som 

Gibbons talar om. Samtidigt kan det även slå an en brygga och ingång till det hon kallar 

skolspråk. Hon sammanfattar det med at hävda att:  

”eleverna behöver tillfällen att interagera i sammanhang som kräver ett mer ”litterat” språk. Detta 

slags samtal bygger en bro mellan det vardagsrelaterade språket och de uttryckssätt som hör 

skolspråket till. […] Att förstå relationen mellan tal- och skriftspråk eller mellan vardagsrelaterat 

språk och skolspråk är en viktig del i detta.”114    

Apropå språkutveckling i alla ämnen skriver dessutom Gibbons: ”Att undervisa om språk på 

det här viset blir förstås ännu effektivare om alla lärare i skolan gör det. Elever och lärare får 

då ett gemensamt språk om språket.”115 Läslyftet konkretiserar och bidrar med handfasta 

                                                           
111 Westlund, Barbro. Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse. (2015) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 65. 
112 Westlund, Barbro. Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse. (2015) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 32-33. 
113 Gibbons, Pauline. Lyft språket, lyft tänkandet – Språk och lärande. (2010) Stockholm: Hallgren & Fallgren 

studieförlag AB, s. 99. 
114 Gibbons, Pauline. Lyft språket, lyft tänkandet – Språk och lärande. (2010) Stockholm: Hallgren & Fallgren 

studieförlag AB, s. 103. 
115 Gibbons, Pauline. Lyft språket, lyft tänkandet – Språk och lärande. (2010) Stockholm: Hallgren & Fallgren 

studieförlag AB, s. 105. 
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metoder och material. Det synliggör även hur lärare bör arbeta med lässtrategier i 

klassrummet och hur eleverna ska förstå sin läsning och sitt skrivande på ett metaplan men 

även på ett konkret plan.  

5.11 Kan Läslyftet bli en faktor till ökad likvärdighet?  

Läslyftet kan sammanfattningsvis bidra till modellering av lärandet. Som deltagare i Läslyftet 

arbetar du efter en viss mall eller modell. Hur arbetet ska struktureras, planeras och 

praktiseras tas upp i modulerna. Genom att modellera lärandet kan Läslyftet eventuellt bidra 

till likvärdighet menar en informant, i och med att fler arbetar utifrån en och samma mall. 

Hon beskriver det enligt följande:  

”jag skulle nog säga att det är en medvetenhet alltså en ökad medvetenhet om språkets möjligheter 

och språkets betydelse för kunskapsinlärningen. Och att det är så pass viktigt. Jag tycker det är så 

olika beroende på vilken skola man träffar men en uppgift för mig som jag har det är ju att det ska 

vara likvärdigt, oavsett vilken skola du går på…det ska ju inte spela någon roll. Du ska ju mötas av 

samma kompetens. Och det tänker jag också kan vara en sån här utjämnande faktor, Läslyftet, att ju 

fler skolor som hoppar på det, desto mer likvärdigt blir det i kommunen.”  

5.12 Sammanfattning  

På frågan om Läslyftet har påverkat den vardagliga praktiken visar studiens resultat att 

förändringar har skett. Empirin från studien ger vid handen att Läslyftet gett den involverade 

personalen en typ av språklig ”verktygslåda”. I verktygslådan ingår olika sätt att bemöta och 

bearbeta texter i klassrummet, föra givande textsamtal och utveckla nya metoder för att 

analysera texter av olika slag, exempelvis frångå IRE-modellen som en informant tar upp till 

fördel för andra metoder. Vidare har Läslyftet aktivt påverkat flertalet lärares praktik i 

klassrummet på sådant sätt att de ökat sin fokusering på textsamtal. Flertalet informanter, 

dock inte samtliga, låter meddela att efter inträde i Läslyftet har textsamtalet blivit ett mer 

regelbundet arbetssätt. Dessutom tycks det som att inträdet till Läslyftet förändrat praktiken i 

klassrummet på sådant sätt att det blivit mer vanligt att ställa öppna frågor till eleverna där 

elevernas tankegångar försätts i centrum istället för att ställa mer konkreta frågor som ofta kan 

besvaras antingen jakande eller nekandes. Arbetet med att bryta ned och konkretisera texter 

och material har även påverkats visar studiens resultat. En informant låter bland annat 

meddela att denna börjat markera olika händelser, orsakssamband samt konsekvenser på olika 

sätt i syfte att förtydliga och underlätta förståelsen för eleverna. Avslutningsvis visar studiens 

resultat att det finns fog för att anse att Läslyftet aktivt har en påverkan på skolors 

likvärdighet när det gäller undervisningen. Detta eftersom samtliga involverade inom 

Läslyftet arbetar med samma material och modell, vilket ökar sannolikheten för att eleverna 
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får en likvärdig undervisning. En informant låter meddela att den ökade likvärdigheten som 

Läslyftet ger upphov till bidrar till att minska glappen mellan olika skolor och lägger även till 

att det inte ska spela någon roll vilken skola en elev går i. Alla skolor skall erbjuda en 

undervisning som möjliggör att elever utvecklas efter deras egen potential.  
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6 Diskussion  

Sammanfattningsvis har det blivit dags att framföra konklusionen av produktionsuppsatsen 

och diskutera resultaten i relation till tidigare forskning. Detta görs med utgångspunkt i 

rapportens syfte och frågeställningar.  

6.1 Har Läslyftet skapat en brygga mellan forskningen och praktiken? 

Mot bakgrund av informanternas svar går det konstatera att många upplever Läslyftet som en 

överbryggande faktor. Detta främst genom att Läslyftet lyckats med att koka ned vetenskap 

och forskning till något tankeväckande och användbart för den verksamma läraren. Läslyftet 

har inneburit att den verksamma läraren, på ett relativt enkelt sätt, fått tillgång till de 

teoretiska grundbultarna samt fått dessa serverade på ett sätt som fortbildar och försätter 

lärarnas kunskaper i fokus. Denna fokusering kan vara viktig att betona eftersom det leder till 

att en grundprincip som forskningen länge poängterat uppfylls. Principen belyses bland annat 

av forskare som Westlund och Lundberg. Lundberg betonar till exempel att nyckeln till hur ett 

projekt av Läslyftets natur överhuvudtaget ska kunna lyckas, förutsätter att den verksamma 

lärarens kunskaper inom området är goda116. Även Westlunds resonemang kring varför vissa 

läs- och skrivmodeller, RT, TSI samt CORI, lyckas särskilt bra handlar i mångt och mycket 

om lärarens egna kunskaper samt förhållningssätt till läs- och skrivutveckling117. Läslyftet kan 

vid sidan av RT, TSI och CORI betraktas som ytterligare en modell inom läs- och 

skrivdiskursen. En modell som på goda grunder har potential att förvalta aktuell forskning och 

teori i ett praktiskt sammanhang i skolan. På så vis kan Läslyftet bli en del av det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssättet som informanterna nämner. 

Läslyftet har nämligen genom sitt sätt att konkretisera forskning till praktisk användning 

lyckats slå an en brygga mellan vetenskapen och praktiken i klassrummet. Genom att fungera 

som en typ av verktygslåda har Läslyftet medfört att lärare hittat nya metoder som gör att 

elever kan utveckla ett akademiskt och ämnesmässigt språk. För som Lundberg skriver är det 

en konst att läsa faktatexter.118 Det räcker inte att läsa en text rakt upp och ner, man måste 

utveckla en teknik så man förstår vad man läser. Vidare, för att utvecklas krävs generellt 

någon form av utmaning och en utmaning skapas ofta genom att man går andra vägar eller 

tänker utanför boxen och i detta sammanhang tycks det stå klart att Läslyftet kan utgöra en 

                                                           
116 Lundberg, Ingvar. Alla kan lära sig läsa och skriva. (2006) Stockholm: Natur & Kultur. s.5. 
117 Westlund, Barbro. Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 75, 80, 83. 
118 Lundberg, Ingvar. Konsten att läsa faktatexter. (2006) Stockholm: Natur & Kultur. s. 5. 
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viktig faktor i att skapa incitament till att motivera dels lärare, dels elever att revidera sina 

tankegångar och sin inställning kring läs- och skrivutveckling. Vägarna till Läsförståelse bör 

bygga på tidigare forskning inom området och det förhåller sig uppenbarligen som så att den 

generella uppfattningen från informanterna är att Läslyftet har tagit tillvara akademisk 

forskning inom läs- och skrivutveckling (som kanske tidigare hamnat mellan stolarna) och 

lyft upp forskningen till ytan. Det mesta innehållet i Läslyftets moduler har dessutom varit 

gripbart och kunnat omsättas i praktiken ute på skolorna. Klyftan mellan forskning inom läs- 

och skrivutveckling, beprövad erfarenhet och den konkreta praktiken i klassrummet har 

således minskat till följd av Läslyftet. Många är det dessutom som har ifrågasatt varför denna 

brygga inte funnits tidigare eftersom den ena sidan suttit på kunskap som den andra sidan 

desperat suktat efter. Nu, i och med Läslyftet, kan man tala i termer om att den bryggan 

faktiskt finns. Den kanske inte är helt färdigkonstruerad ännu men mycket talar för att den är 

på god väg att bli det. 

6.2 Kan man påstå att de involverade förändrat sin pedagogik samt sin dagliga praktik 

till följd av Läslyftet? 

Förutom att Läslyftet skapat en brygga går det även konstatera att Läslyftet bidragit med 

många andra positiva aspekter som förändrat lärarnas praktik och ruckat på traditionella 

tillvägagångssätt, normer och tankesätt. Detta visar sig i produktionsuppsatsens resultat som 

kan sammanfattas med utgångspunkt i de värden och styrkor som Läslyftet kan tillskrivas. För 

det första konkretiserar analysen av resultaten i undersökningen att Läslyftet lett till att man 

sedan dess initiering arbetar mer gränsöverskridande, tvärvetenskapligt och 

ämnesövergripande med språk- läs- och skrivutveckling. Det innebär att läs- och 

skrivutveckling och didaktik som kan knytas till Läslyftets förfarande har aktualiserat och 

uppvärderat betydelsen av läsförståelse och lässtrategier i alla ämnen. Detta istället för enbart 

kärnämnet svenska som tidigare stod för det enskilt största (nästan uteslutande) ansvaret för 

elevernas läs- och skrivutveckling. Empirin understryker dock tydligt att språk- läs- och 

skrivutveckling med fördel bör bedrivas inom alla ämnen. På just ämnet om fördelen med att 

läs- och skrivutveckling bedrivs inom alla ämnen menar Gibbons att det underlättar elevernas 

förmåga att utveckla det hon benämner som litteracitet inom samtliga ämnen. Gibbons menar 

även på att en typ av språkfokusering inom flera olika ämnen i skolan bidrar till att skapa en 

typ av gemensamt språk, något som ytterligare effektiviserar undervisningen i stort119. För att 

ytterligare bekräfta fördelarna med undervisning som omfattar flertalet av gymnasieskolans 

                                                           
119 Gibbons, Pauline. Lyft språket, lyft tänkandet – Språk och lärande. (2010) Stockholm: Hallgren & Fallgren 

studieförlag AB, s. 99, 103, 105. 
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alla ämnen menar Reichenberg att god läsförståelse är nyckeln till kunskap i alla ämnen och 

en förutsättning för det livslånga lärandet.120 En konklusion som även bekräftas av Stehagen 

och Westlund. Med hänsyn till läsningens fundamentala ställning när det gäller att utvinna 

kunskap generellt, har moduler utformats för att passa även andra ämnen än bara svenskan 

och det visar sig i enlighet med produktionsuppsatsens resultat att vikten av att utnyttja 

Läslyftet i flera olika sammanhang, om det så ska användas i exempelvis en 

samhällsvetenskaplig-, naturvetenskaplig eller i en historievetenskaplig kontext, är fullt 

möjligt och en styrka med Läslyftet. Den sammantagna slutsatsen är således den att Läslyftet 

förändrat praktiken i form av uppvärderingen av läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Det 

ämnesöverskridande arbetet har kommit i ropet ytterligare och Läslyftet tycks ha underlättat 

för andra lärare än språklärare att arbeta med läsförståelse och lässtrategier. Läslyftet har gett 

dessa lärare verktyg och ökat medvetenheten i det övergripande språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssättet. Det är numera inte enbart svensklärarnas ansvar att 

utveckla elevernas läsförmåga utan man har insett hur mycket läsförståelse faktiskt påverkar 

progressionen i alla ämnen. Vi anser mot bakgrund av detta att Läslyftet utgör en viktig 

position i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Detta begrepp är aktuellt och något 

som flera informanter har nämnt och mycket tyder på att en språkinriktad undervisning á la 

Läslyftet också lett till att lärarna insett värdet av läs- och skrivstrategier. 

6.3 Undervisning i lässtrategier 

Genom att koka ner och komprimera slutsatserna ytterligare är det slående hur Läslyftet 

förändrat praktiken ur ett flertal aspekter. Som nämnts tidigare har Läslyftet fungerat som en 

verktygslåda och med det menar vi att lärarna tvingats tänka om i sin undervisning samt hitta 

andra vägar till läsförståelse. Detta i motsats till innan och sedan starten 2015 har Läslyftet 

fungerat som en typ av grundfundament, en verktygslåda, med metoder och tillvägagångssätt. 

Resultatet visar att lärarna efter införandet av läslyftet är mer medvetna om sin pedagogik i 

läsförståelse och forskningsbaserade metoder i syfte att öka elevernas läsförståelse. De 

betonar bland annat kvantitet i läsningen men även på ett metakognitivt plan betonas värdet 

av läsning, det vill säga att eleverna lär sig att tänka kring sin egen läsning och tillämpa 

lässtrategier. Det är alltså synnerligen viktigt att eleverna dels läser och dels att eleverna 

reflekterar över det lästa. Något som bland annat Parmenius-Swärd menar är avgörande, i 

syfte att utvecklas inom läs- och skrivområdet. Hon betonar att kunskapen och den personliga 

                                                           
120 Reichenberg, Monica. Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. (2012) Stockholm: Natur & 

Kultur, s. 11. 
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utvecklingen inte är en linjär process utan att kunskapsutveckling sker när läsning kopplas 

samman och det sker en växelverkan mellan avkodning och kontextualisering121. På ett 

internationellt forskningsplan menar även Kamalova och Koletvinova vidare att ”Reading 

culture is the achievement of the individual, the level of reading development, quantitative 

and qualitative indicators of consciousness, activity and communication are both a product 

and a factor of personality development.”122 Den personliga utvecklingen går alltså hand i 

hand med läs- och skrivutvecklingen och att utveckla lässtrategier blir då än mer relevant. 

 

Eftersom mycket tyder på att läs- och skrivutveckling inte är en linjär process utan snarare 

något som är rekursivt blir vikten av lässtrategier än viktigare. För som Westlund betonar är 

utveckling av läsförståelse beroende av att läraren är medveten om hur man undervisar i 

lässtrategier123 Hur de bemöter en text före, under och efter läsningen är minst lika viktigt 

som själva avkodningen och ordkunskapen. Lässtrategier kan handla om att ställa frågor till 

texten, sammanfatta innehållet, göra inferenser och granska innehållet bortom raderna.124 I 

linje med Reichenbergs forskning kan inte helheten av en text förstås utan att läsaren gör 

inferenser. Detta resonemang bör även ses i ljuset av Bommarco och Parmenius-Swärds 

resonemang kring att läsning inte är en linjär process. Ytterligare, att läsningen följs upp av 

textsamtal är något som informanterna betonar och läslyftet har fått lärarna att tänka till och 

försöka rikta undervisningen så att den samstämmer med aktuell forskning. Just textsamtalet 

är något som forskningen länge betonat som viktigt för att nå läsförståelse, för som Lundberg 

och Reichenberg mycket riktigt poängterar: ”I textsamtalen tränas lässtrategier för att eleverna 

ska utvecklas till aktiva, strategiska läsare som kan läsa mellan och bortom raderna och 

ifrågasätta textens auktoritet.”125 Mot bakgrund av forskningen ovan går det utifrån 

informanternas svar konstatera att lärarna förändrat sin praktik efter Läslyftets inträde för att 

implementera de element som forskningen efterlyser. Flera informanter har betonat 

textsamtalet som viktigt och något som bör bearbetas i Läslyftet, samtidigt som flera 

informanter i olika ordalag berättar om hur de bemöter och lär ut strategier till eleverna med 

                                                           
121 Bommarco, Birgitta och Parmenius-Swärd, Suzanne. Läsning, skrivande, samtal. Textarbete i svenska på 
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125 Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar. Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever som 
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hjälp av Läslyftets moduler. Med andra ord har lärare som är verksamma inom Läslyftet 

utvecklat eleverna i läs- och skrivstrategier. 

 

Parallellt med detta påpekar Tengberg och Olin-Scheller i sin modell, dialogisk 

strategiundervisning, att läsundervisning bör präglas av en kombination av utveckling av 

lässtrategier, textsamtal och responsskrivande.126 Utan att vi går för djupt in på det specifika 

innehållet i modulerna går det framföra tesen att Läslyftet har möjlighet att uppfylla alla dessa 

tre delar. För som informanterna understryker har Läslyftet poängterat och lyft upp 

diskussionen om lässtrategier som fundamentalt samt att flera informanter dessutom pratar om 

vikten av textsamtal och hur responsskrivande och textdiskussioner bör ske i klassrummet. 

Empirin visar att Läslyftet förändrat pedagogiken och didaktiken på så vis att lärarna nu 

arbetar mer frekvent och målmedvetet med lässtrategier i klassrummet. Det kan exempelvis 

vara att lärarna frångår de klassiska instuderingsfrågorna och öppnar upp för ett tillåtande 

klassrumsklimat. Tidigare har exempelvis textsamtal i klassrummet byggt på den så kallade 

IRE-modellen, initiate, respond, evaluate. Detta framkommer av en informant som specifikt 

nämner detta, i många fall, förlegade tillvägagångssätt. Den modellen innebär att det enbart 

ställs frågor i klassrummet med ett givet svar och att eleverna hela tiden ska analyseras, 

värderas och dömas utifrån sina svar. Det medför en viss osäkerhet inför att göra bort sig i 

klassrummet och Läslyftet har bidragit till att lärarna istället försöker använda öppna frågor 

där det varken finns något rätt eller fel. Man vill snarare komma åt elevernas resonemang och 

egna tankar om det de läser och hur de ser på saken. För det är nämligen då, i mötet mellan 

det som inte uttrycks explicit i texten och elevens förmåga att tolka bortom raderna, som 

läsförståelse har stora möjligheter att utvecklas. 

6.4 Har Läslyftet potential att utveckla läsförståelse?  

Andra modeller som fungerar som motvikt till den dialogiska strategiundervisningen är 

Westlunds tre modeller som också tas upp under tidigare forskning. Det finns mycket som 

talar för att Läslyftet har potential att faktiskt förbättra elevers läsförståelse. Denna studie 

redovisar bland annat att lärare förändrat sitt förhållningssätt till sin undervisning och försatt 

material och framförallt texter i fokus. Detta förändrade fokus har även lett till att synen på 

sedan tidigare självklara saker inom undervisningen problematiserats och tagits upp till ytan, 

vilket lett till att elevernas faktiska problem och svagheter men även styrkor, fått stå som 

utgångspunkt för en mer anpassad undervisning. Men det är inte bara den förändrade synen på 
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undervisningen som talar för att Läslyftet har god potential att förbättra elevers läsförståelse 

utan det är snarare i kombination med vedertagen forskning som Läslyftet på allvar får 

gedigna argument om att faktiskt kunna fungera. Denna studie redovisar bland annat 

Westlunds syn på läsförståelsens utveckling samt de mest avgörande faktorerna för att projekt 

av Läslyftets karaktär kan fungera. Vid en jämförelse mellan de tre mest avgörande 

faktorerna, som enligt Westlund är den sammanfattande konklusionen på forskningen kring 

läsförståelse, uppfyller Läslyftet samtliga. Ordförståelse, förmåga att se texters komplexitet 

samt vetskapen om att lära eleverna olika typer av lässtrategier är förmågor som de aktiva 

lärarna inom läslyftet talar om när de beskriver hur de förändrat sin undervisning och sin syn 

på texter. Slutsatsen kring läslyftets förmåga om att faktiskt ha god potential kring att öka 

läsförståelsen, kan svårligen tolkas på annat sätt än positivt. Detta eftersom Läslyftet förändrat 

lärare i den riktningen som vetenskapen länge önskat men misslyckats med att implementera.  

6.5 Har Läslyftet lyckats hörsamma Skolverkets ambition?  

Avslutningsvis och för att återknyta till Skolverkets rapporter (läs bakgrund) går det 

konstatera att Skolverkets mål och avsikter med Läslyftet har varit att bidra med:  

(A) kompetens i språk-, läs- och skrivdidaktik, (B) kollegialt samarbete och lärande kring 

språk-, läs- och skrivutveckling bland språkmedvetna och samarbetsinriktade lärare, (C) 

utveckla ett kvalitativt bättre språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen vilket i 

sin tur antas, (D) förbättra alla elevers läs- och skrivförmågor och lärande och deras (E) 

skolresultat.127  För att besvara om dessa mål och syften hörsammats går det jämföra dem med 

våra resultat. Resultaten visar att Läslyftet definitivt har bidragit med kompetens i språk-, läs- 

och skrivdidaktik, det har även lett till kollegialt samarbete och lärande kring språk-, läs- och 

skrivutveckling bland språkmedvetna och samarbetsinriktade lärare samt utvecklat ett 

kvalitativt bättre språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Tre av fem punkter 

kan med utgångspunkt i studiens resultat sägas vara uppfyllda. De sista två, (D) och (E) är 

dock för tidigt att säga. Huruvida Läslyftet faktiskt har lett till ökad läsförståelse och bättre 

betyg får framtiden utvisa i olika läsförståelsemätningar, klart är dock att de mesta av 

forskningen på området som Läslyftet är uppbyggt av har alla möjligheter för att uppfylla 

även de två sistnämnda kriterierna. Det är vår och informanternas önskan att Läslyftet efter 

slutrapporten 2018 kan fortsätta att fortgå och utvecklas. Eftersom alla informanter i grunden 

är positiva till Läslyftet och att det medfört många metodologiska vinster, vore det dumt att 

                                                           
127 Carlbaum, Sara, Andersson, Eva & Hanberger, Anders. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter 

av Läslyftet läsåret 2015/16. (2016b) Umeå: Umeå centre for evaluation research, s. 6. 
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avveckla projektet. På sikt kan Läslyftet mycket väl leda till ökad läsförståelse men även 

uppfylla skollagens krav på likvärdighet, att all utbildning och alla elever oavsett vart de bor 

ska ges samma möjligheter till att utveckla lässtrategier och läsförståelse – något de även 

kommer att ha nytta av i resten av livet.  

6.6 Vidare forskning  

Mot bakgrund av de slutsatser och den kunskap som presenterats i den här studien kvarstår 

ändå vissa frågetecken som får anses utgöra föremål för vidare forskning på området. 

Huruvida Läslyftet faktiskt förbättrar elever i konkret bemärkelse och om det ger upphov till 

progression i läsförståelsen blir något för Skolverket och andra forskare att studera. När det 

gäller internationella mätningar är det många parametrar som spelar in och det kan vara svårt 

att dra några kausala samband mellan progression i läsförståelse och Läslyftet. Dock är det 

naturligtvis intressant att klarlägga effekterna av Läslyftet. En annan aspekt att undersöka för 

framtida forskare är om Läslyftet kan anses vara unikt i Sverige när det gäller att länka ihop 

akademisk forskning och praktik inom kontexten läs- och skrivutveckling. Finns det andra 

forskningsbaserade pedagogiska program att ta till och hur står dem sig i så fall i relation till 

Läslyftet? Hur implementeras dem och hur ser rektorer, lärare och annan personal på det? 

Jämförande studier av det här slaget är intressant och när det gäller exempelvis forskning som 

rör gymnasieskolan upplever vi att det finns ett kunskapsglapp som förvånar. Då den mesta 

forskningen inom diskursen läs- och skrivutveckling är centrerad till grundskolan och de 

tidiga utvecklingsåren, lyser forskning anpassad för gymnasieskolan lite med sin frånvaro. 

Eftersom det livslånga lärandet ständigt betonas är det också viktigt att forskningen i 

framtiden riktas gentemot elevernas läs- och skrivutveckling i gymnasieskolan.  
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8 Bilaga  

8.1 Intervjufrågor  

1. Hur kom du i kontakt med Läslyftet?  

2. Varför valde ni att satsa på Läslyftet?  

3. Vad har rektorn för roll i Läslyftsarbetet?  

4. Vad anser du vara syftet med Läslyftet? (beroende på svar kan man då ställa följdfrågor om 

han tycker de syftena uppnåtts och varför)  

5. Hur har Läslyftet förändrat skolans undervisning och möjligheterna för att fler elever ska nå 

målen i läs- och skrivutveckling? På vilket sätt? 

6. Har ni utvärderat/följt upp Läslyftet? (Om ja, kan vi ta del av dokumentet? Vad kom ni 

fram till i utvärderingen/vilka slutsatser?)  

7. Vilka moduler har ni använt och varför just dem?  

8. Vad är styrkorna med Läslyftet?  

9. Vilka svagheter finns med Läslyftet?  

10. Hur kan Läslyftet förbättras för största möjliga resultat? Hur har Läslyftet bidragit till 

kollektivt lärande? 

11. Hur upplever du samarbetet mellan rektor, handledare och lärare när det gäller Läslyftet?  

12. Vilket avtryck lämnar Läslyftet i ert fortsatta arbete?  

 


