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Abstrakt 
“Tänka om, tänka nytt, lära nytt” 

En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om Läslyftet som 

kompetensutvecklingsmodell inom språk-, läs- och skrivdidaktik.  

 

”Rethink, Think again and Relearn”: A Qualitative Study of Preschool Teachers´ 

Perceptions of Läslyftet as a Method for Competence Development in Language and 

Literacy Didactics.  

 

Mätningar av barn i skolåldern har visat en försämring inom läs- och skrivförmåga. 

Genom att utveckla och fördjupa lärarnas kompetenser om barns lärande inom språk-, 

läs- och skrivdidaktik, stärks barnens språkliga förmåga redan från tidig ålder. Denna 

utveckling och fördjupande av lärarnas kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik 

sker genom Läslyftet. För att synliggöra vad läslyftet har haft för påverkan på 

förskollärarna och verksamheten är det genom denna studie syftet att beskriva 

förskollärares uppfattningar om Läslyftet som metod för kompetensutveckling. 

Frågeställningarna för studien är: Vilka uppfattningar har förskollärare om Läslyftet? På 

vilket sätt har Läslyftets kollegiala lärande främjat kompetensutveckling inom språk-, läs- 

och  skrivdidaktik? Hur påverkar förskollärares inställning till Läslyftet sin 

kompetensutveckling inom språk-, läs- och  skrivdidaktik? 

 

Ämnet undersöks genom kvalitativa intervjuer där sex förskollärare medverkade. 

Förskollärarnas uppfattningar om Läslyftet analyserades med hjälp av ramfaktorteorin 

och Learnings Studies två nivåer om lärande. Utgångspunkterna från ramfaktorteorin är 

personramen och den fysiska ramen och Learning Studies två nivåer om lärande, lärarens 

lärande och elevers lärande.  

 

Resultatet visar att det kollegiala lärandet har varit en genomgående faktor för 

förskollärare att utveckla sina kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Läslyftets 

ämnesinnehåll och modell för kompetensutveckling har överskådligt uppfattats som 

positiv och givande. Förskollärarna uppfattar en förändring i sin inställning kring språk-, 

läs- och skrivdidaktik samt att det kollegiala har varit meningsfull för en gemensam 

utveckling för arbetslagen.   

 

 

Nyckelord 
förskola, förskollärare, Läslyftet, kompetensutveckling, kollegialt lärande, språk-, läs- 

och skrivdidaktik. 
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Tack 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de som deltog i studien, utan er så hade inte vår studie 

kunnat genomföras. Vi vill även tacka uppfinnaren av energidrycken som möjliggjort att vi kunnat 

arbeta med uppsatsen dag ut och dag in. Vi vill tacka våra klasskamrater i vår handledningsgrupp 

för mycket positiv stöttning samt vår handledare Joakim Glaser för detaljrik och snabb respons. 

Vi tackar även våra familjer och nära vänner för att de stöttat oss genom hela arbetet.  

 
Sist men inte minst vill vi rikta ett guldvärt tack till oss själva och varandra för ett gott genomfört 

samarbete med många givande diskussioner.  
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1 Inledning 

 
Under början av 2000-talet visade PISA (The Programme for International Student 

Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) att elevers 

läsförmåga hade försvagats. Ungefär 20 procent av svenska elevers läsförståelse låg under 

en grundläggande nivå. Efter ytterligare försämring utifrån resultaten av PIRLS (2011) 

och PISA (2012) beslutades det att genomföra en kompetensutvecklingsinsats av 

regeringen. I regeringens beslut (U2013/7215/S) fastslogs det att lärare behövde en 

bredare kunskap kring individanpassad undervisning för att ge lärarna större 

förutsättningar att stötta elevers språk-, läs- och skrivutveckling. I beslutet föreslog 

regeringen en kompetensutvecklingsinsats som skulle ge lärare vetenskapligt grundade 

metoder samt beprövade arbetssätt som skulle förbättra och utveckla barns språk-, läs- 

och skrivförmåga. Insatsen skulle även innehålla utbildade handledare som håller i de 

kollegiala diskussionerna med arbetslagen. Med bakgrund mot regeringens beslut och 

förslag på kompetensutvecklingsinsats, arbetades Läslyftet fram för att 

kompetensutveckla lärare inom språk-, läs- och skrivdidaktik.  

 

Läslyftets upplägg baseras på lärarnas kollegiala lärande, där aktuell forskning och 

beprövade metoder lägger grunden för kollegiala diskussioner. Ämnesinnehållet 

förmedlas med hjälp av vetenskapliga texter, filmer och med förslag på aktiviteter och 

metoder.  Läslyftet lämpar sig för all pedagogisk personal inom förskolan och skolan. 

Elever ska inte bara lära sig läsa och skriva utan de ska även utveckla språk, redan 

tillämpade kunskaper och kunna omsätta dessa i olika sammanhang (Skolverket, 2019). 

Följaktligen innebär det att barnens resultat förbättras i framtiden tack vare utveckling av 

lärarnas och förskolepersonalens kompetenser. Lärarnas utveckling inom språk-, läs- och 

skrivdidaktik sker med hjälp av Läslyftets kollegiala lärande och ämnesinnehållet erhålls 

utifrån flera kompletterande delar såsom texter, filmer och aktiviteter. Personalen behöver 

verktyg och fördjupa sina kunskaper inom språk-, läs- och skrivdidaktik för att stärka 

barns språkliga behov och förutsättningar. Kompetensutveckling inom området är därför 

av relevans för att vidga och fördjupa lärares kunskaper inom språk-, läs- och 

skrivdidaktik. Denna kompetensutveckling för personalen sker i Läslyftet genom ett 

kollegialt lärande, där betydelsen är att diskutera och lära av varandra. Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) betonar att all personal har rätt till kompetensutveckling, 

vilket är utskrivet i rektorns ansvar: 

 
Förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av 

varandra för att utveckla utbildningen (Skolverket, 2018 s.20). 
 

I samband med våra verksamhetsförlagda utbildningar kom vi i kontakt med Läslyftet 

och blev intresserade av att få veta mer om Läslyftet. I föreliggande studie kommer vi att 

undersöka om hur förskollärare uppfattar Läslyftets innehåll, Läslyftets kollegiala lärande 

och vilken påverkan förskollärarnas inställning till Läslyftet har haft på förskollärare 

kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Eftersom det finns lite forskning om hur 

kompetensutvecklingsinsatser generellt påverkar förskollärares kompetenser, ville vi 

därför få ökad kunskap om hur förskollärarna har uppfattat Läslyftet som 

kompetensutvecklingsmodell. Detta med ändamål till att förstå Läslyftets påverkan på 

förskollärares kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik och hur det kollegiala 

lärandet har fungerat som metod. 
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Den här studien vill synliggöra huruvida regeringens intentioner med Läslyftet har 

uppfyllts; om personalens medvetenhet och kunskaper inom barns språk-, läs- och 

skrivutveckling har stärkts samt om det kollegiala lärandet har etablerats som modell för 

samarbete och fortbildning i verksamheterna.  
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2 Syfte 

 
Syftet med studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare uppfattar Läslyftet som 

kompetensutvecklingsmodell. Föreliggande studie kommer därför utgå från följande 

frågeställningar:  

 

 

2.1 Frågeställningar 
 

• Vilka uppfattningar har förskollärare om Läslyftet?  

• På vilket sätt har Läslyftets kollegiala lärande främjat kompetensutveckling 

inom språk-, läs- och  skrivdidaktik? 

• Hur påverkar förskollärares inställning till Läslyftet sin kompetensutveckling 

inom språk-, läs- och  skrivdidaktik? 
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3 Tidigare forskning 

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant utifrån föreliggande studies 

syfte och frågeställningar. Vi har identifierat fyra olika teman som representerar 

Läslyftets innebörd och intentioner enligt följande: 

 

▪ Läslyftet  

▪ Betydelsen av pedagogers kompetensutveckling 

▪ Betydelsen av pedagoger kompetensutveckling inom språk-, läs- och 

skrivdidaktik 

▪ Kollegialt lärande  

 

Under första temat förklaras Läslyftet och slutsatser från utvärderingar som 

delrapporterna behandlar beskrivs. Sedan framhävs betydelsen av förskollärares 

kompetensutveckling utifrån ett generellt perspektiv. För att vidare presentera betydelsen 

av kompetensutvecklingen inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Avslutningsvis redogörs 

tidigare forskning om det kollegiala lärandet. Tillsammans utgör dessa teman viktiga 

beståndsdelar som beskriver Läslyftet i helhet som kompetensutvecklingsmodell. 

Tidigare forskning om Läslyftet är väsentlig av den orsak att Läslyftet är det som 

föreliggande studie ska undersöka och få mer kunskap om. Forskning utifrån ett mer 

omfattande perspektiv som handlar om kompetensutveckling anses vara relevant med 

utgångspunkt i att Läslyftet är en insats specifikt för personalens kompetensutveckling. 

Språk-, läs- och skrivdidaktik är väsentlig på grund av Läslyftets syfte till att förmedla 

kunskaper, metoder och aktiviteter för att fördjupa förskollärares kompetenser om barns 

lärande inom detta ämne. Det kollegiala lärandet är av betydelse utifrån Läslyftets 

intentioner och som metod för förskollärares kompetensutveckling.  

 

I föreliggande studie innefattar pedagoger all personal i förskolan som arbetar med 

barngruppen. Här ingår personal såsom förskollärare, barnskötare, förskoleresurser och 

så vidare, eftersom Läslyftet riktar sig till all pedagogisk personal.  

 

 

3.1 Läslyftet 

 
Läslyftet är en kompetensutvecklingsmodell för fortbildning inom läs- och 

skrivutveckling som beslutades av regeringen år 2013 (U2013/7215/S). Läslyftet 

påbörjades i en större omfattning under läsåret 2015/2016 och avslutas med en fullständig 

utvärdering som slutredovisas under 2019. Läslyftets fortbildningsmaterial utformades 

för att stärka lärares kompetenser och kunskaper med fokus på att utveckla barns intresse 

för bilder, texter och skriftspråk i förskolan. Fortbildningsmaterialet syftar till att 

stimulera språkutvecklingen hos förskolebarn. Läslyftets material grundar sig i att öka 

lärares kunskaper kring effektiva och användbara metoder, för att möta barns olika behov. 

Läslyftet har två övergripande mål vilka dels är att stärka personalens medvetenhet och 

kunskaper om barns språk-, läs- och skrivutveckling och dels att det kollegiala lärandet 

ska etableras som modell för samarbete och fortbildning (Kärnebro & Lundströms, 2018).  

 

I regeringsbeslutet nämns det att Skolverket ska ansvara för att handledare utbildas varav 

deras uppgift är att handleda den pedagogiska personalen och bland annat föra de 

kollegiala diskussionerna i diskussionsgrupperna (Skolverket, 2018). Minten (2013) 
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betonar att handledaren kan utmana diskussionens deltagare ytterligare och argumenterar 

för betydelsen av att lärare diskuterar gemensamt. Tillsammans med en extern handledare 

grundläggs en gemensam utgångspunkt i det specifika ämnet som lärarna ska undervisa 

i. Minten förklarar även att handledaren behöver inneha goda kunskaper om det ämne 

som ska läras ut (ibid.).  För att få vara handledare enligt Skolverket (2018) krävs det att 

förskollärare har goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt, innehar erfarenheter och 

ett intresse för att utveckla undervisningen kollegialt. Handledaren kan även leda ett 

systematiskt arbete av Läslyftet genom kontinuerliga reflektioner samt stöttning i 

planeringen och genomförande av undervisningsaktiviteter.  

 

Skälen för Läslyftet i regeringsbeslutet (U2013/7215/S) grundar sig i att främja 

förutsättningarna för barnens fortsatta studier och framtida sysselsättningar. I beslutet 

betonas förskolans uppdrag att kompensera skillnaderna i barns olika förutsättningar 

varav lärare i förskolan bör vara välutbildade i språk-, läs- och skrivdidaktik. Barns läs- 

och skrivförmåga är avgörande för att lyckas i fortsatta studier samt betydelsefull för att 

bli en aktiv samhällsmedborgare och få ökad möjlighet till framtida sysselsättningar 

(ibid.). 

 

Roe och Tengberg (2018) framhäver att utifrån deras studie kan Läslyftets ämnesmässiga 

innehåll bidra till goda förutsättningar för att ge personalen djupare kunskap och 

kännedom om barns språk-, läs- och skrivutveckling. Innehållet tillför detta med hjälp av 

att delge nya idéer till språkstimulerande aktiviteter för barnen. Utvärdering av Läslyftets 

ämnesinnehåll visar sig ge verkligt stöd för att sättas in i praktiken. Läslyftets 

delutvärdering påvisar även att texter, förslag på aktiviteter och filmer kompletterar 

varandra väl (ibid.).  

 

Utifrån en annan delutvärdering (Kärnebro & Lundströms, 2018) av Läslyftet framhävs 

en enighet om att fortbildningen har gynnat personalens kunskaper inom barns språk-, 

läs- och skrivutveckling. En slutsats som betonas är att flera deltagare i Läslyftet har på 

kort tid sett positiva resultat med de övergripande målen som utgångspunkt. 

Delutvärderingen visar att deltagare i Läslyftet värdesätter de kollegiala träffarna 

eftersom de dels får en möjlighet att se varandras förskolor och dels att de lär av varandra. 

Kärnebro och Lundströms (ibid.) framhäver att personalen beskrivit en känsla av 

gemensamhet utifrån möjligheten till att delta i Läslyftet på lika villkor. 

 

 

3.2 Betydelsen av pedagogers kompetensutveckling 

Nordänger (2010) förklarar att lärares kompetenser har en betydande roll både för elevers 

och skolans utveckling. Då lärare tillfrågades om vad kompetenta lärare innebar var 

svaren bland annat att kompetenta lärare hade en förmåga att ”fånga upp” eleverna i sin 

undervisning och att de innehar goda ämneskunskaper (Nordänger, 2010).  Forskning 

tyder på att lärararbetet och lärarkompetensen oftast utgår ifrån en förtrogenhetskunskap 

(Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal, 1997), det vill säga den tysta kunskapen som grundar 

sig bland annat i erfarenheter. Kompetensutveckling behövs för att lärare ska ha möjlighet 

att uppfylla förväntningar kring barns olika behov (Owen, 2005). För att lärare ska ta till 

sig utveckling av sina kompetenser framkommer avgörande faktorer. Nordänger (2010) 

menar att lärare måste få syn på sin egen undervisning och Langelotz (2013) konstaterar 

i hennes resultat att en kollegial metod som fortgår under flera år utgör att 

kompetensutveckling hos lärare fullbordas. Langelotz (ibid.) menar dessutom att det 

behöver finnas ett intresse hos läraren för att utvecklas inom sin profession. 
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3.3 Betydelsen av pedagogers kompetensutveckling inom språk-, läs- 
och skrivdidaktik 

 
Michel, Ofner och Thoma (2014) beskriver betydelsen för vad kompetensutveckling av 

lärare ger till barnen i verksamheterna. Deras forskning visar att i skolor som deltog i 

specifika kompetensutvecklingsinsatser, inom språk-, läs- och skrivdidaktik, klarar sig 

barnen bättre i skolan och i arbetslivet. Förskolor behöver sätta fokus på en bred 

kompetens inom barns språk-, läs- och skrivutveckling, så att barnen stärker och 

grundlägger en god grund i sin språk-, läs- och skrivförmåga (Morrow, 2005). Lärare som 

har en bred kompetens inom språk-, läs- och skrivdidaktik är bättre förberedda på att möta 

barn med olika lärandebehov. Vilket betonar vikten av att höja medvetenheten kring 

lärares kompetenser inom barns språk-, läs- och skrivutveckling (McIntyre & Hellsten, 

2004). Michels, et al. (2014) studie visar att en ökad språkmedvetenhet hos förskollärare 

har en nyckelroll för barns språklärande. Dessutom visar deras studie att förskollärare 

behöver få en ständig kompetensutveckling inom språk som behöver bearbetas under en 

längre tid. Morrow (2005) poängterar att barn som har erfarenheter av förskolor som 

fokuserar på språk-, läs- och skrivdidaktik har bättre förutsättningar att stärka sitt språk 

och utvecklas i sin läs- och skrivförmåga. Hon förklarar att yrkesskickliga lärare är de 

lärare som vill fortsätta utvecklas inom sin yrkesprofession. Barn som är i riskzonen 

klarar sig bättre när skolan består av välutbildad personal (ibid.).  

 

 

3.4 Kollegialt lärande 

 
Simons och Ruijters (2004) definierar det kollegiala lärandet som en gemensam 

lärandeprocess där syftet är att tillämpa en individuell kunskap. Genom samtal och 

samarbete med kollegor i arbetslaget utvecklar individen sin kompetens vilket även 

gynnar arbetslaget till att grunda ett gemensamt arbetssätt. Även Skolverket (2019) 

definierar kollegialt lärande som en samverkande lärprocess där kollegor lär av varandra.  

 

Det kollegiala lärandet visar sig ha en betydande roll för både barnens och verksamhetens 

utveckling.  Lauvås, et al. (1997) betonar att det inte tidigare funnits någon tradition kring 

att delge sina kunskaper med andra på ett systematiskt sätt och att det har varit ovanligt 

att kollektivt utveckla ny kompetens inom skolans ramar. De hävdar att lärare behöver 

både enskilt och tillsammans bygga vidare kunskap samt utgå ifrån den kompetens som 

lärare redan innehar (ibid.).  

 

Både nationell och internationell forskning konstaterar att det kollegiala lärandet är 

betydande för den individuella utvecklingen såväl som för den organisatoriska 

utvecklingen för verksamheten (Åberg, 2009). Åman (2011) betonar även att 

kompetensutvecklingsprogram för lärare som införlivar kollegialt arbete tillsammans 

med ett externt expertstöd ger störst effekt på utbildningskvaliteten i skolan och utvecklar 

organisationen. Om handledningen sker kollegialt, där lärarnas olika kompetenser och 

synsätt möts, kan den gemensamma kompetensen öka i hela verksamheten (Lauvås, et al. 

1997). Dessutom betonar Åberg (2009) att det är i det kollegiala lärandet som lärare 

gemensamt och systematiskt reflekterar kring sin praktik med hjälp av en yrkesorienterad 

handledning. 
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Nordänger (2011) poängterar att lärares yrkesskicklighet utvecklas i samarbete med andra 

kollegor. Hon menar att det är i det kollegiala lärandet som leder till att lärare kan stå på 

en gemensam grund och tillsammans utveckla sin yrkesskicklighet i undervisningen 

(ibid.). Liknande beskriver Lauvås, et al. (1997) att det framförallt är det kollegiala arbetet 

som är av betydelse för att skolan ska stå på en gemensam grund i arbetet med läroplanen 

eller vid åtgärder av skolutvecklingen. Även Owen (2005) argumenterar för att personal 

ska samarbeta för att utveckla en gemensam syn och ett gemensamt ledarskap i 

verksamheten. Lärare behöver därför delge sina tysta förtrogenhetskunskaper till 

kollegialitet för att formulera, utveckla och grundlägga en gemensam förståelse. Med 

hjälp av ett utvecklingsprojekt för skolan skulle det bli möjligt att lärares 

förtrogenhetskunskaper blir mer explicit och kollegial (ibid.). Genom ett kollegialt 

lärande visar  forskning (Langelotz, 2013) att lärarna utvecklar samarbetsförmåga, vilket 

anses gynna ett gemensamt tillvägagångssätt och målsättning i verksamheten. Dessutom 

vidgas samarbetet inte bara inom arbetslaget utan även med andra arbetslag (ibid.). 

 

3.5 Sammanfattning  

 
Kapitlet har beskrivit tidigare forskning utifrån fyra teman i relation till föreliggande 

studies syfte och frågeställningar, där viktiga beståndsdelar av Läslyftet har identifierats. 

Första temat börjar med att beskriva Läslyftets ursprung och viktiga årtal. Läslyftet är en 

kompetensutvecklingsinsats som är beslutad av regeringen efter att barns läs- och 

skrivförmåga försämrats enligt mätningar såsom PISA och PIRLS. Läslyftet ska 

genomföras med ett kollegialt lärande i fokus för att utveckla lärares kompetenser och 

kunskaper inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Läslyftet påbörjades hösten 2015 och 

avslutas hösten 2018 och under 2019 redovisas insatsens påverkan i en slutrapport. Här 

framhävs även slutsatser utifrån delrapporterna som utförts under Läslyftets process, dels 

för hur Läslyftet fungerar som kompetensutvecklingsmodell och dels för hur 

ämnesinnehållet mottagits av pedagoger ute i verksamheterna. Andra temat redogör kort 

om vad som definierar en skicklig lärare och var dessa kompetenser anses utgå ifrån, för 

att sedan belysa betydelsefulla slutsatser om varför kompetensutveckling som pedagoger 

i förskolor är så viktigt. Vidare förklaras i tredje temat betydelsen av ämnet med 

utgångspunkt till att gynna barnens språk-, läs- och skrivförmåga och vilken roll 

pedagoger har för att möjliggöra detta. Framförallt betonas att pedagogernas kompetenser 

speglar vilka möjligheter barnen får för fortsatt lärande. Avslutningsvis i fjärde temat 

definieras det kollegiala lärandet för att sedan presentera tidigare forskning om det 

kollegiala lärandet både som metod och vad detta har gett för effekter för arbetslag och 

verksamheter, där en gemensam grund värdesätts.   
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4 Teoretiskt ramverk 

 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som kommer att användas i analysen av 

denna studies empiri. Den teori som används i föreliggande studie är ramfaktorteorin och  

Learning Studies två nivåer om lärande. 

 

 

4.1 Ramfaktorteorin 

 
Ramfaktorteorin presenterades ursprungligen av Urban Dahllöf (1967) och vidare 

utvecklades fem år senare av Ulf P. Lundgren (1972). Ramfaktorteorin är en teori om 

huruvida ramar skapar utrymme för en specifik process och där ramarna antingen 

möjliggör eller begränsar processen som påverkar resultatet vid undervisningssituationer 

(Lundgren, 1999). Lindblad, Linde och Naeslund (1999) förklarar att teorin användes till 

en början för att beskriva sambandet mellan olika ramar och undervisningens resultat. 

Ramarna var då tid, innehåll och elevens personlighet och jämfördes med resultatet som 

undervisningen hade givit. Sambandet i resultatet av dessa undersökningar visar att vissa 

ramar gav ogenomförbara mål eller begränsningar i undervisningens utförande.  

Lindblad, et al. (ibid.) beskriver en enkel form och en vidgad form av ramfaktorteorin. 

Den enkla formen av ramfaktorteorin förklaras på följande sätt, ramar (alltså tid, innehåll 

och elevens personlighet) påverkar processen (alltså undervisningen) som tillsammans 

påverkar resultatets utfall. Den vidgade formen av teorin förklaras att utöver ramarna tid, 

innehåll och elevernas personlighet, även innefattar samspel med förutsättningar inom 

det sociala och det historiska (ibid.). Lundgren (1999) betonar att ramarna i sig inte är 

orsaken till en viss påverkan av resultatet, utan det är sambandet mellan ramarna som 

påverkar resultatet. Lundgrens beskrivning av ramfaktorteorin används som ett verktyg 

för att synliggöra tankar för utbildningsplanering (ibid.).   

 

Under senare år har ramfaktorteorin varit en inspiration till andra forskares arbeten. Där 

bland annat Pettersen (2008) beskriver en version av ramarnas kategorisering. Han 

poängterar att ramarna påverkar, förändrar, möjliggör eller begränsar undervisning- och 

lärprocessen samt att intentionerna med undervisningen ska uppfyllas. Kategoriseringen 

av ramarna ser ut på följande sätt: 

 

1. Personramar: Deltagarna i undervisningen och deras attityder, egenskaper, 

kunskaper och kompetenser.  

2. Organisatoriska ramar: Organiseringen av barngruppen och arbetslagets 

sammansättning och storlek.  

3. Tidsramar: Den undervisningstid som är till förfogande och hur den fördelas 

mellan ämnesinriktade teman och undervisningsaktiviteter.  

4. Fysiska ramar: Den fysiska lärmiljön och de undervisningsmaterial som ingår i 

miljön.  

5. Ekonomiska resurser: Hur de ekonomiska medlen disponeras, förvaltas och 

fördelas i utbildningen.  

 

Ramfaktorteorin kommer användas i analysen genom att utgå från två av de fem ramarna 

i Pettersens (2008) kategoriseringar. De ramar som kommer användas är personramar och 

fysiska ramar för att lättare få förståelse för vad som beskriver Läslyftet som 
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kompetensutvecklingsmodell utifrån ramarna. Ramarna som kommer användas är 

relevanta eftersom den möjligen grundlägger en förståelse för vad inom ramarna som 

påverkar lärprocessen. Ramarna bidrar till att synliggöra vad och hur Läslyftets innehåll, 

det kollegiala lärandet och kompetenser gynnar kompetensutveckling. Ramfaktorteorin 

kommer att användas för att analysera vilka faktorer som påverkar förskollärares 

kollegiala lärande och kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik. 

 

4.2 Learning study med utgångspunkt från variationsteorin 

 
Variationsteorin är en teori som grundar sig i lärprocessen hos den som ska lära sig 

exempelvis ett begrepp kring ett specifikt ämnesinnehåll (Minten, 2013). Begrepp får sin 

betydelse genom att jämföra skillnaderna, vilket betyder att begrepp som jämförs, 

behöver systematiskt varieras för att bilda ett lärande hos den som ska lära (Marton, 

2014). Med andra ord handlar variationsteorin om att jämföra egenskaper på ett 

varierande sätt för att skapa en förståelse kring exempelvis begrepp.  

 

Learning Study har sitt ursprung från variationsteorin och är en metod som utvecklades 

för att förbättra undervisningen genom att grunda en förståelse kring ett specifikt 

ämnesinnehåll (Mun Ling, 2014). Mun Ling (ibid.) beskriver att metoden blev ett 

identifieringsverktyg för att hantera individuella skillnader. I Learning Study behöver 

lärarna fördjupa sina ämneskunskaper i det som ska läras ut samt utveckla kunskaper 

kring barns lärande inom ett specifikt ämnesinnehåll. Detta görs genom att lärarna läser  

texter om lärande och ämnesdidaktisk litteratur som berör det ämnesinnehåll som ska 

läras ut. Läraren får även systematiskt planera, genomföra, upprepa och analysera 

lärandesituationer utifrån det centrala ämnesinnehållet (Holmqvist Olander, 2013).  

Minten (2013) förklarar att Learning Studies analyser grundar sig i ett kollegialt lärande, 

där flera lärare tillsammans med en extern handledare reflekterar kring hur elevers 

kunskaper bäst utvecklas. Holmqvist Olander (2013) sammanfattar lärandet utifrån två 

nivåer: 

 
1. Lärarens lärande: Utvecklar en ämnesdidaktisk och teoretisk kunskap kring 

lärande. 

2. Elevens lärande: Utvecklar ett lärande utifrån ett specifikt innehåll.  

 

Under arbetet med Learning Study arbetar lärarna kollegialt för att fördjupa sig i 

ämnesinnehållet (ibid.). Minten (2013) understryker att de utmärkande dragen för 

Learning Study är bland annat att metoden integreras i det vardagliga arbetet samt att den 

sätter fokus på det ämnesinnehåll som barn ska utveckla. Holmqvist Olander (2013) 

förklarar att vid fördjupningen av  ämnesinnehållet, är det av betydelse att diskutera kring 

vilken aspekt i ämnet som ska sättas i fokus, för att grundlägga goda möjligheter för barn 

att utveckla ett lärande. Learning Study bedrivs på samma sätt som läroplanens mål; att 

verksamheten ska utvecklas och höja kvaliteten på utbildningen (ibid.). 

 

Learning Studies två nivåer av lärande används för att framhäva vems lärande som 

beskrivs i materialet, antingen lärarens lärande eller elevens lärande. Nivåerna på lärande 

är relevant eftersom det synliggör vems lärande som är i fokus och om de har någon 

påverkan för undervisningen.  
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5 Metod 

 
I följande kapitel motiveras det metodval som studien utgår från och går vidare med att 

presentera studiens urval. Sedan presenteras forskningsverktyget för insamling av data 

därefter beskrivs genomförandet för studien. Vidare återges bearbetning av data och vilka 

etiska övervägande som tagits hänsyn till under studien. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion där även studiens kvalité diskuteras. 

 

 

5.1 Metodval 

 
Föreliggande studie utgår från att komma åt förskollärares olika uppfattningar om 

Läslyftets innehåll, kollegiala lärande och dess påverkan på kompetenser inom språk-, 

läs- och skrivdidaktik, vilket genomförs utifrån en kvalitativ ansats. Orsaken till att en 

kvalitativ ansats anses vara mer relevant än en kvantitativ är utifrån att intervjuer är ett 

vanligt datainsamlingsverktyg inom kvalitativ ansats. Genom att använda intervjuer som 

verktyg ger det möjlighet till att vi som intervjuare kan få en djupare förståelse i hur 

förskollärarna uppfattar Läslyftet som kompetensutvecklingsmodell. En djupare 

förståelse gör denna studie grundar sig i att informanterna får svara på öppna frågor om 

ämnet som ska undersökas. Utifrån kvalitativ ansats förklarar Kihlström (2007) att 

intervjuer utgår från öppna frågor, där respondentens föreställningar och uppfattningar är 

av intresse för undersökningen. Vilket kan stötta till att klarlägga ett stort urval av 

förskollärares uppfattningar om Läslyftets innehåll. Kvalitativa intervjuer handlar om att 

respondenten får utifrån egna erfarenheter möjlighet att berätta sina utsagor i detalj.  

 

 

5.2 Urval  

 
Denna studie grundar sin data utifrån sex deltagare som intervjuades genom 

semistrukturerade intervjuer. Deltagarna presenteras i Tabell 1 där deras personuppgifter 

har fingerats.  

 
Tabell 1: Presentation av deltagarna 

 

 

Ålder 

(År) 

Erfarenhet 

(År) 

Handledare 

i Läslyftet 

Förskola Lägesbeskrivning Avdelningar  

(Antal) 

Anna 53 30 Ja Bläckfisken Tätort, mindre 

kommun 

6 

Bella 46 18 Ja Delfinen Tätort, mindre 

kommun 

4 

Clara 42 5 Nej Hajen Tätort, mellanstor 

kommun 

3 

Donna 51 34 Ja Sjöstjärnan Tätort, mellanstor 

kommun 

5 

Ebba 46 26 Ja Sköldpaddan Tätort, mellanstor 

kommun 

4 

Freja 40 ~20 Nej Valen Småstad, större 

kommun 

3 

 

Denna studie utfördes i en mindre skala och behandlar ett relativt nytt ämne som berör 

förskollärares uppfattningar om Läslyftet som kompetensutvecklingsmodell för språk-, 

läs- och skrivdidaktik. Föreliggande studie utgick från ett subjektivt urval vilket 
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Denscombe (2018) beskriver är ett urval som utgår från ett färre antal individer. 

Individerna för studien valdes med ett målinriktat fokus, vilket innebär att deltagarna 

valdes ut efter deras kunskaper och erfarenheter om Läslyftet. Genom ett subjektivt urval 

gör det möjligt för forskaren att ta del av den mest lämpliga data för studien. Av den orsak 

väljs individer utifrån den erfarenhet eller expertis inom ämnesinnehållet som ska 

undersökas (Denscombe, 2018).  
 

 

5.3 Datainsamling  

 
Forskningsverktyget som användes i undersökningen var semistrukturerade intervjuer 

som baserades på tematiserade frågor. Detta förklarar Denscombe (2018) är kriterier för 

semistrukturerade intervjuer, vilket grundar sig i ett flexibelt förhållningssätt för att 

synliggöra olika uppfattningar utifrån det ämne som diskuteras. Det gör det möjligt för 

respondenten att utveckla och återge detaljerade beskrivningar kring sina uppfattningar 

om ämnets innehåll i intervjun (ibid.). Vi såg betydelsen av att bygga en tillitsfull och 

genuin relation mellan respondenten och vi som intervjuade för att generera naturliga svar 

och ett ömsesidigt samtal. Med naturligt och ömsesidigt samtal menar vi att vi ville ha så 

lite distraktionsmoment när intervjuerna dokumenterades. Detta argument lutar mot 

Denscombe (ibid.) som förklarar att valet av hur intervjuerna dokumenteras kan påverka 

respondenternas yttranden. 

 

 

5.4 Genomförande  

 
Genomförandet av studien började med att vi kontaktade flera rektorer och frågade om 

det fanns möjlighet att träffa en förskollärare från någon av deras enheter. I mejlet (Se 

bilaga A) presenterade vi oss och vårt syfte med studien och hur materialet kommer att 

användas. Innan intervjuerna genomfördes, skapades en intervjuguide (Se bilaga B) vilket 

baseras på utvärderingsfrågor från delrapport fem av Läslyftet (Kärnebro & Lundström, 

2018). 

 

I början av intervjuerna informerades respondenterna återigen om studiens syfte eftersom 

den hade ändrats. De fick även förklarat att intervjuerna skulle bearbetas och användas 

för denna studie. Intervjuerna spelades in med en diktafon vilket skapar förutsättningar 

för att kunna återgå till inspelningarna så att information inte förgås. Dessutom ger det 

även möjlighet att kunna kontrollera resultatets trovärdighet och tillförlitlighet. Vi valde 

att genomföra intervjuerna tillsammans med bakgrund av att komplettera varandra genom 

exempelvis följdfrågor. Efter intervjuerna fick deltagarna i föreliggande studie 

information om hur materialet skulle sammanställas samt analyseras med stöd av 

vetenskapliga teorier. Deltagarna fick även information om att materialet kommer nyttjas 

till denna studien, hur inspelningarna hanteras och bevaras samt att inspelningarna endast 

lyssnas av oss och möjligen av examinatorer. Detta för att säkerhetsställa denna studies 

genomförande och tillförlitlighet. 

 

 

5.5 Bearbetning av data 

 
Inspelningarna lyssnades igenom och transkriberades för att lättare kunna sammanställa 

resultatet. Transkribering förenklade att framhäva det material som är av relevans för 
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denna studien. Områden som har visat sig vara mest återkommande, kategoriserades i sex 

olika teman som innehar egna rubriker i resultatet. Teman är kategoriserade i förhållande 

till frågeställningarna för att tydligare kunna besvara dessa. Learning Studies två nivåer 

av lärande används för att framhäva vems lärande som beskrivs. Ramfaktorteorin används 

genom förutsatta ramar (Pettersen, 2008) för att få förståelse för vad som påverkar 

undervisningen. 

 

 

5.6 Etiska överväganden 

 
Föreliggande studie har utgått från vetenskapsrådets (2017) krav för etiska överväganden, 

vilket berör informationskravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur denna studie tagit hänsyn till dessa krav. Genom att 

informera deltagarna om denna studies syfte och hur intervjuerna kommer ligga till 

underlag för studien, uppfylls informationskravet. När samtycket godkändes för att få 

spela in intervjun och deltagarna informerades om att de fick när som helst avbryta 

intervjun uppfylls samtyckeskravet. I resultatet används fingerade namn på deltagarna och 

förskolorna för att täcka Konfidentialitetskravet så att deras personuppgifter ska skyddas 

och inte kunna relateras till studien. Inspelningarna hanteras endast av oss och bevaras på 

våra personliga datorer med inloggningskod och på ett separat USB-minne. Genom att 

informera om hanteringen och bevarandet av materialet samt att vi efterlever det vi har 

sagt, uppfylls nyttjandekravet.  

 

 

5.7 Metoddiskussion 

 
I föreliggande studie användes intervjuer som metod vilket spelades in med hjälp av en 

diktafon. Dock har diktafonen en begränsning i och med att det endast spelar in ljudet, 

vilket leder till att kroppsspråket såsom gester och miner går förlorad. Vi upplevde att 

samtalet till en början var onaturlig i samband med att diktafonen sattes igång, vilket kan 

tolkas som att diktafonen blev ett distraktionsmoment. Däremot under intervjuns gång 

upplevdes samtalet som mer avslappnat. Ejvegård (2009) poängterar att det är praktiskt 

att använda sig av inspelningsverktyg så att det förenklar att  kunna skriva ut intervjun 

och ta vara på det material som ska användas i resultatet. Men att inspelningsverktyget 

däremot kan vara hämmande för de personer som intervjuas vilket leder till att de uttalar 

sig mer försiktigt (ibid.).  

 

Intervju som datainsamlingsverktyg anses vara relevant för att få reda på informanternas 

uppfattningar och upplevelser. En kvalitativ intervju möjliggör bredare och djupare svar 

eftersom intervjufrågorna utgår från öppna frågor (Kihlström, 2007). Denscombe (2018) 

framhäver att konsekvensen med att använda intervju som datainsamlingsverktyg är att 

dokumentationerna grundar sig i människors uttalanden snarare än deras handlingar. 

Intervju som datainsamlingsverktyg begränsar antalet deltagare eftersom det är en 

omöjlighet att kunna intervjua lika många deltagare som i en enkätundersökning 

(Denscombe, 2018). För att det ens ska bli möjligt att för denna studie få lika många 

deltagare i samma utsträckning som enkätundersökningar, behöver det sträcka sig över 

en längre tidsperiod.  
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5.7.1 Forskarens roll 

 
Vi valde att vara två som intervjuade deltagarna i studien för att komplettera varandra och 

kunna ge följdfrågor så intervjuerna gav så mycket information som möjligt. Vi upplevde 

att samtalen var givande med djupa och breda svar på frågorna. Antalet frågor kan 

diskuteras om det var för många men eftersom vi som intervjuare förhöll oss till det som 

informanterna berättade, så fanns svaren på vissa frågor redan och därmed minskade 

antalet frågor. Dock bidrog de djupa samtalen till att vi gick över den utsatta tiden.  

 

I studien finns önskan att vara så objektiva som möjligt för att garantera studiens 

objektivitet. Däremot beskriver Denscombe (2018) att det är svårt för forskare att vara 

helt objektiv då resultatet påverkas av vilka erfarenheter och kunskaper forskaren har 

sedan tidigare. Den objektivitet vi har försökt att eftersträva är att inte införliva egna 

åsikter och tankar, då vi ville att resultaten skulle utgå ifrån ett objektivt perspektiv. Vår 

roll som forskare för studien har varit främst att tolka de uppfattningar som framkommit 

under intervjuerna. Vi ville sätta svaren i ett sammanhang för att förstå vilka uppfattningar 

förskollärare har om Läslyftet och dess påverkan på förskollärares kompetenser inom 

språk-, läs- och skrivdidaktik. Det går sammanfattningsvis säga att rollen som forskare 

innebär att ta i beaktande att ha ett kritiskt förhållningssätt för att inte påverka studiens 

trovärdighet och objektivitet. Även Denscombe (2018) betonar att forskaren behöver inta 

ett kritiskt förhållningssätt för studiens trovärdighet.  

 

 
5.7.2 Studiens kvalitet 

 
Studiens kvalitet eftersträvas genom att utgå ifrån vissa kvalitetskriterier. Denscombe 

(2018) har skrivit fram fyra kriterier trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet varav vi kommer gå in på de tre första kriterierna.  

 

Trovärdigheten i föreliggande studie uppnås genom att vi intervjuade förskollärare som 

har erfarenheter och kunskap om Läslyftet. Trovärdigheten uppnås även genom att syftet 

har konkretiserats till frågeställningarna och som besvaras genom att intervjua 

informanter som innehar kunskaper om Läslyftet, vilket har med denna studiens 

kvalitativa ansats att göra. Vi eftersträvar en trovärdighet i informanternas svar genom att 

informanterna i föreliggande studie inte på förhand fick ta del av intervjuguiden. Detta 

för att svaren från informanterna skulle vara mer personligt och känslomässigt 

förankrade. 

 

Det andra kriteriet som Denscombe (2018) beskriver är studiens pålitlighet vilket 

innefattar hur metoden har beskrivits. Denna studiens process har beskrivits i 

genomförandet på ett grundligt och detaljerat sätt. Tillvägagången för insamling av 

empirin har genomförts på liknande sätt genom att utgå ifrån denna studiens 

intervjuguide.  

 

Det tredje kriteriet betonar överförbarheten som innefattar hur studiens genomförande 

och resultat kan sättas i andra kontexter, här är det upp till läsarens tolkning om hur 

informationen i resultatet kan tillämpas i andra situationer. Överförbarhet för denna 

studien anser vi vara begränsad eftersom det handlar om att kunna få ut samma resultat i 

andra kontexter. Däremot har det en möjlighet för läsaren att tolka genom att 

genomförandet är beskrivet. Genom att andra personligheter genomför studien kan 

undersökningen ändå ge olika resultat. 
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6 Resultat och Analys 

 
I följande kapitel redovisas den insamlade data som presenteras med hjälp av teorier som 

beskrivits i föregående kapitel. Utifrån en frekvensanalys  framställs det mest 

framträdande från empirin vi samlat in i kategoriseringar. Materialet har sammanställts i 

sex olika teman som var och en utgör en rubrik i resultatet. Rubrikerna synliggör det som 

varit mest frekvent och vad de intervjuade har betonat som viktigt. Nedan har dessa teman 

satts i relation till vilken frågeställning som besvaras. I detta kapitel kommer 

ämnesinnehållet användas för vilket ämne som lärarna ska lära om, vilket är språk-, läs- 

och skrivdidaktik.  

 

Teman Betydelsen av variation för tillägnande av kunskap, från svårighet till 

utmaning och användning av berättande, symboler och bokstäver besvarar 

frågeställningen om förskollärares uppfattningar om Läslyftet. 

 

Teman Det kollegiala bidrar till en gemenskap och betydelsen av att delge sina kunskaper 

och erfarenheter besvarar frågeställningen som handlar om på vilka sätt det kollegiala 

lärandet främjat kompetensutveckling inom språk-, läs- och  skrivdidaktik. 

 

Temat Förskollärares förändrade inställning besvarar sista frågeställningen om hur 

förskollärares inställning till Läslyftet påverkar deras kompetensutveckling inom språk-, 

läs- och  skrivdidaktik? 

 

 

6.1 Betydelsen av variation för tillägnande av kunskap 

 
Läslyftet ger lärarna möjlighet att ta till sig ämnesinnehållet genom varierande sätt, såsom 

texter, filmer och kollegiala diskussioner. Tre av deltagarna uppger att begrepp och texter 

som framstod svårbegripliga har med hjälp av Läslyftet givit möjlighet till en djupare 

förståelse för ämnesinnehållet, både genom kollegiala diskussioner och med 

kompletterande filmer. Donna beskriver att vissa begrepp i texterna var svåra att förstå, 

men genom Läslyftets kollegiala lärande fanns ingen rädsla för att det var dumt att fråga 

kollegorna om hur de hade uppfattat samma begrepp. För förståelsen menar Ebba att 

Läslyftets kortfilmer är ett rikt komplement eftersom alla individer tar till sig information 

på olika sätt. Hälften av deltagarna delar uppfattning om att filmerna var ett bra 

komplement till texten men att de uppfattades representera en verklighet som var långt 

ifrån deras praktik. Bella beskriver, “[…] de reagerade alla kollegor, men det ser så 

uppstyltat ut, och där sitter han och läser oh barnen uppför sig precis och så är det ju inte 

i verkligheten”. Däremot menar Bella att det kan finnas behov av uppstyrning för att 

förmedla hur ett lärande kan gå till. Enligt Ebba uppfattas filmerna visa tydligt på ett 

utförande av möjligheter. 

 

Tolkningsvis finns det en koppling i texternas och filmernas innehåll. Tre av deltagarna 

uppfattar de två delarna som kompletterande för varandra vilket möjligt tolkas ha givit en 

djupare förståelse för innehållet som texterna och filmerna ska förmedla. Däremot 

beskriver hälften deltagarna att kortfilmerna inte visar en sann bild av verksamheten. En 

tolkning kan vara att förskollärarna hellre hade sett deras verklighet och hur de i så fall 

kunnat agerat i undervisningssituationer. Dock understryker en av deltagarna att 
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filmernas uppstyrning av aktiviteten kan ha att göra med att förmedla en konkret 

lärandesituation.  

 

Genom de två nivåerna av lärande tydliggörs vems lärande som det handlar om. 

Ovanstående kopplas till nivå ett där lärarnas lärande utvecklas utifrån ett 

ämnesdidaktiskt och teoretisk kunskap om lärande. Lärarnas lärande skulle i detta fall ske 

genom de kollegiala diskussionerna samt texter och filmer för att fördjupa ett lärande hos 

förskollärarna utifrån Läslyftets intentioner. Eftersom lärarna gör förändringar i sina 

erfarenheter och kompetenser kring ämnet språk-, läs- och skrivdidaktik, skapar det andra 

förutsättningar för hur deras undervisning ter sig. I och med det kopplas lärarnas lärande 

till den personram som beskrivs i ramfaktorteorin. Med hjälp av personramen får vi en 

förståelse för vad som påverkar undervisningen.  

 

 

6.2 Från svårighet till utmaning  

Attityden till Läslyftets material kan uppfattas på olika sätt antingen som en svårighet 

eller som en utmaning. Fyra av deltagarna i studien är kritiska mot riktningen av ålder i 

innehållet och uppfattar en brist i materialet då innehållet riktar sig till de äldre barnen. 

Clara beskriver, “det var så mycket fokus på dom äldre barnen, det var inte så mycket 

fokus på dom minsta”. Bella nämner att aktiviteter i materialet kanske inte huvudsakligen 

är för småbarnsavdelningar. Trots kritiken påstår tre deltagare att  innehållet ändå går att 

anpassa till alla barns åldrar och behov. 

  
[…] vi läser ju samma sak men vi anpassar det sen till, inte bara ålder utan 

bra behov, förutsättningar. Så det är ju vi som skräddarsy lite utifrån samma 

material, vi får…, använder vi på lite olika sätt men jag tror ändå att vi når 

samma mål och det är tur att vi skräddarsyr lite för annars så skulle det kanske 

inte det ge så mycket som det gör. (Anna) 

  

Freja uppfattar fokuseringen på äldre barn som positiv eftersom det gav henne en 

utmaning och hon anser likt Anna att materialet går att anpassa. Ebba påpekar “att med 

erfarenheten man har så kan man omsätta ‘vad är lämpligt för en ettåring’”. Flera av 

deltagarna delar uppfattning om att denna utmaning kan framföras till 

gruppdiskussionerna. Bella beskriver hur det kan gå till: 

  
Sen får vi djup läsa texten ännu mer för och hitta någonting som passar 

småbarn. För vi har också försökt oh diskutera.... Vi kan försöka ge förslag på 

saker man kan göra. För det märkte vi från början att det var svårt, men som 

kom vi på att först kommer man på förslag som vi kan ge till dom så att det 

kan bli lite lättare. (Bella) 

  

Majoriteten av förskollärarna har en enad kritik gällande hur Läslyftet fokuserar 

ämnesinnehållet utifrån de äldre barnen. Trots denna kritik har förskollärarna hittat 

strategier till att anpassa aktiviteterna även till de yngre barnen. Dock är det två av 

deltagarna som anser att det varit positivt med att aktiviteterna utgått från de äldre barnen. 

Det positiva kan möjligen tolkas vara grund i möjligheterna som diskussioner ger, där 

förtrogenhetskunskaper, idéer och tankar delges. Förskollärarna anser att det till en början 

var svårt att komma på förslag för att anpassa aktiviteter till småbarn, men innehar ett gott 

syfte i att diskutera de givna förslagen och förbättra aktiviteterna i de kollegiala 

diskussionerna. Det går att uttyda betydelsen för att få diskutera aktiviteterna och att 

diskussionerna ger möjlighet att förändra attityden till Läslyftets åldersinriktning. 

Tolkningsvis handlar det om förskollärarnas inställning eftersom det dels kan utgå som 
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en svårighet och dels som en utmaning. Attityden kan därmed uppfattas ha en nyckelroll 

i hur Läslyftets innehåll tas emot av förskollärarna och hur attityden påverkar processen 

med Läslyftet. Det blev tydligt när förskollärarna beskriver hur Läslyftets material 

anpassats till de äldre barnen. Här kunde denna anpassning ses som endast en svårighet 

för förskollärarna till att utföra aktiviteten och det avtog i att förskollärarna inte kunde. 

Eller kunde svårigheten anpassas i det kollegiala och därmed ses som en utmaning som 

tre av deltagarna nämner. Det kan därav tolkas ge olika förutsättningar för hur Läslyftet 

och ämnet erhålls av alla Läslyftets medverkande och att attityden till att lära är 

avgörande.  

 

I och med temats kärna, alltså attityden till att lära och kompetensutveckla, sätts det i 

relation till Learning Studies första nivå, lärarnas lärande, vilket omfattar förskollärarnas 

attityd. Inställning till hur förskollärarna ser på Läslyftet går att förklara med 

ramfaktorteorin och Pettersens (2008) ram om personramar som innefattar attityder. 

Läslyftet kan uppfattas av förskollärare som en svårighet eller utmaning. På grund av 

förskollärares inställning möjliggör eller begränsas processen i undervisningen. Allt 

grundar sig i vilken attityd förskollärare har för att ta till sig Läslyftets ämnesinnehåll. De 

är de små fragment som ålderns anpassning kan begränsa förskollärarna till att undervisa 

småbarn 

 

 

6.3 Användning av berättande, symboler och bokstäver 

 
Läslyftets innehåll bidrar med tips om aktiviteter, idéer och ger inspiration till att skapa 

lärmiljöer som ska utmana och stärka barnen i sin språk-, skriv- och läsförmåga. Alla 

studiens deltagare betonar att tips och idéer är centralt i både materialet och 

diskussionerna. Clara beskriver att de får ta del av nya tankesätt och många nya idéer. 

Anna och Freja framhäver att verksamhetens pedagogiska miljöer har ändrats. Anna 

beskriver att de exempelvis fått in böcker i vardagliga situationer såsom kokböcker i 

dock-köket och bygg-böcker vid byggmaterialet. Freja berättar att det skett en förändring 

kring böckernas värde “det har jag fått med mig att verkligen visa och förmedla till barnen 

att det här är något jätteviktigt vi har just nu, det är ingenting man skojar bort, utan här 

kan vi sitta och fördjupa oss i dom här böckerna”. Likt Anna har även Freja fått in böcker 

i vardagliga situationer till exempel vid potträning och barnens intresse för 

bondgårdsdjur. När det handlar om böcker, sagor och berättande har en del av deltagarna 

uppfattat teaterns roll som mer betydelsefull. Bella och Anna nämner att personalen har 

dramatiserat flera sagor med hjälp av eget agerande eller med smådockor, vilket har bjudit 

in barnen till att själva berätta för varandra. Bella beskriver “dom spelade jättemycket 

teater ett tag och berättade berättelser för varandra och så lånade dom saker när vi hade 

gjort”.  

 

I Donnas verksamhet har de även utformat en form av logo-memo, hon förklarar: “där 

man liksom har typ mjölkkartonger och en Arla-logga och så ska dom para ihop det. […] 

Som till exempel McDonalds M:et och en hamburgare, Leos lekland och rutschkanorna”. 

Bokstäver och symboler har blivit mer synligt hos Donna och Ebba. Donna beskriver att 

en enkel ingång för att starta ett intresse hos småbarn var att skriva sina initialer på 

händerna. I Ebba nämner en idé om just alfabetet som oftast brukar finnas på väggarna i 

verksamheterna, 

  
[…] men egentligen många gånger kring alfabeten, vilka olika bokstäver, dom 

är ju inte så himla självklara för barnen, dom är inte relevanta så egentligen 
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borde man ju göra ett alfabet utifrån barnen i den barngruppen. Vad är det 

som är relevant på "E" "ja, det kanske är mycket om sången Elefanten" då 

kanske det är det, men för någon annan så kanske det är Eva, är en person, då 

kanske det är det barnet som ska vara på den eller något sånt. (Ebba) 

 

Det kan tolkas som att Läslyftet har påverkat böckernas och sagornas betydelse till mer 

värdefulla. Det deltagarna beskriver om hur de använt böcker i en mer vardaglig och 

naturlig miljö är tolkningsvis en metod att sätta böckernas innehåll i ett vardagligt 

sammanhang. Barnen vågar stå inför andra och berätta genom att personalen har gjort det 

före vilket kan uppfattas bero på den förebild som lärarna skapar genom sig själva. Utifrån 

detta kan det tolkas stärka barnens självkänsla genom att barnen får öva att använda sig 

av sitt språk och det. Troligtvis kommer både barn och vuxna i kontakt med många 

symboler och logotyper i sin vardag, vilket går att relatera till hur hjärnan grundar en 

förförståelse för symbolens betydelse. Tolkningsvis är det med ganska enkla medel som 

det går att starta ett intresse för böcker, bokstäver och skrivning, både för småbarn och 

större barn. Bokstäverna tolkas användas som ingång för skriftspråket genom att använda 

små bokstäver på andra föremål än vad barnen är vana vid och att ge dem ett sammanhang 

som är meningsfullt för barnen.  

 

Resultatet omfattar den andra nivån i Learning Study, vilket betonar barnens lärande. I 

och med lärarnas aktiviteter som ska utmana och stärka barnens språk-, läs- och 

skrivförmåga. Likaväl relateras deltagarnas beskrivningar ur resultatet med den första 

nivån eftersom nya tankar, idéer och tips på aktiviteter vidgar förskollärarnas repertoar 

för att kunna undervisa ämnet, språk-, läs- och skrivdidaktik. Utifrån personramen 

förändras förskollärarnas undervisning eftersom deras inställning gentemot böcker och 

förståelsen för hur barn kan utveckla sitt språk på flera sätt har förändrats i sig. Läslyftet 

har gett förskollärarna idéer, tips och tankar om vad som kan användas i verksamheterna 

vilket gör att personramen har andra förutsättningar för undervisningen som barnen möter 

i praktiken. Det som även går att skildra en tolkning utifrån ramfaktorteorins fysiska ram 

är när förskollärarna placerade böckerna i barnens lekmiljöer. Det bärande perspektivet 

inom den fysiska ramen är att i den fysiska lärmiljön ingår det undervisningsmaterial. 

Med andra ord förknippas den fysiska ramen med förskollärarens metod att placera 

böcker som relateras till verksamhetens och läslyftets tema. Undervisningsmaterialet i 

den fysiska ramen innefattar även användningen av logo-memo och alfabetet som i 

barnens lärmiljö finns tillgängliga med syfte för att stärka språk-, läs- och skrivförmågan. 

Allt nytt material och det nya i lärmiljön skapar nya möjligheter för undervisningen.   

 

 

6.4 Det kollegiala bidrar till en gemenskap  

 
Läslyftets kollegiala metod för utveckling skapar flera grenar som utgår från en och 

samma bas, gemenskap. Alla studiens deltagare var överens om att det funnits möjligheter 

för all personal att vara med i Läslyftet. Donna poängterar att oavsett yrkestitel skulle alla 

få erbjudande om att delta. Liknande beskriver Freja detta “[…] har vi varit väldigt noga 

med, från början att alla ska erbjudas och gå. Oavsett titel. Vi har ju outbildade och det är 

vikarier som är, ja långtidsvikarier som kanske fått en termin eller så, dom är ju med 

också”. Freja säger även hon det dels ger all personal konkreta idéer för exempelvis 

samlingar och dels, en ung “person som inte har så mycket i ryggsäcken […] är de som 

behöver ju detta allra mest.” Genom de kollegiala diskussionerna får all personal till sig 

erfarenheter och kunskaper. Donna och Ebba argumenterar för vikten av gemenskapen 

det kollegiala frambringar då personalen läser samma texter, samma uppgifter, hör 
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samma saker, bearbetat samma och att detta sker samtidigt överallt. Även Bella beskriver 

vad det kollegiala lärandet lett fram till, en gemensam grund att stå på:  

  
Jag tror att det handlar mycket om att alla får en gemensam grund och stå på, 

så jag kan tycka att vi har mycket roligare i vårt arbetslag nu faktiskt. Det har 

spridit någon slags glädje för vi har gemensamma och strävar åt gemensamma 

mål. (Bella) 

  

Det kollegiala lärandet inom Läslyftet har givit personalen förutsättningar till att fördjupa 

eller förändra sina kompetenser. Donna uppfattar att arbetet i sig i arbetslaget blivit 

tydligare då det finns ett gemensamt fokus att sträva efter. Hon beskriver att eftersom alla 

arbetslag ser olika ut, undervisningen bedrivs olika samt beroende på vem som bedriver 

undervisningen, så uppfattas ändå det kollegiala lärandet ha givit en känsla av ett 

gemensamt ansvar. Vidare beskriver Donna att “alla var med när vi liksom planerade den 

här aktiviteten och alla fick hjälpa till och bidra med olika delar i själva processen”. Hon 

framhäver att strävansmålet med Läslyftet var bland annat att stärka arbetslagen. 

 

En möjlig tolkning är att Läslyftet har skapat positiva effekter i arbetslagen i 

verksamheterna genom ett kollegialt arbete.  Alla deltagarna uppfattar att de tillsammans 

har fått en gemensam grund exempelvis när det gäller i arbetet såsom aktiviteter och när 

det gäller ansvaret till att bedriva undervisning och lärande. All personal blev erbjudna 

att få delta vilket kan tolkas givit gemensamma förutsättningar till genomförande av 

undervisning oavsett utbildningsnivå och tidigare erfarenheter. Det går även att tolka som 

att när personalen får ta del av samma kompetensutveckling stärker det gemenskapen i 

arbetslaget. Detta för att alla i personalen fick ta del av samma process genom att bidra 

med olika delar av arbetet med Läslyftet. Det går att uppfatta som att alla i personalen var 

lyhörda gentemot varandra vilket även här stärker gemenskapen i arbetslaget.  

 

I och med att flera i personalen, alltså inte bara förskollärarna, har varit med i Läslyftet 

kan det kopplas till en av ramfaktorteorins ramar. Personramen som innefattar kunskaper 

och kompetenser sätts dels i relation till personalens olika utbildningsnivåer och dels till 

vilka personliga erfarenheter alla har med sig. Personramen ger tack vare individens 

olikheter och skillnader i undervisningen som både möjliggör och kan begränsa. Men 

med hjälp av Läslyftet och det kollegiala lärandet har det gett förutsättning för arbetslaget 

att jämna ut dessa skillnader. Gemensamt skapar de en verksamhet som tar vara på allas 

olikheter med hjälp av personramen.  

 

 

6.5 Betydelsen av att delge sina kunskaper och erfarenheter 

 
Ett område för utveckling har varit de kollegiala träffarna där diskussionerna och vikten 

av att få dela med sig, att utbyta erfarenheter och kunskaper har haft en stor betydelse. 

Anna beskriver hur intressant det är att höra hur andra verksamheter arbetar. Hon påpekar 

trots att förskolor och avdelningar ska arbeta utifrån samma läroplan och samma mål så 

ser det helt olika ut för varje arbetslag. En av det kollegiala lärandets fördel förklarar 

Bella har varit just dessa diskussioner där olikheter varit en tillgång. Utbyten av 

kunskaper och erfarenheter menar Bella att, “det är det som är det kollegiala lärandet.” 

Anna framhåller att tvärgrupperna och reflektionerna var den bidragande faktorn som 

gjort att personalen fick andra synsätt och infallsvinklar. Anna förklarar “förändringen är 

väl att man har [...] bytt erfarenheter och att man har fått andra infallsvinklar, man kan få 

ett annat synsätt som man har tagit till sig, fått lite tips och tankar.” Bella nämner det 
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kollegiala lärandet som en jättestor vinst och hon liksom Anna beskriver att det givit 

möjlighet att dela med sig av varandras kunskaper. Freja framhäver att det kollegiala 

lärandet gynnar barnen, då det kollegiala dels stärker samarbetet mellan arbetslag och 

kollegor genom att “få nya influenser och nya idéer” och dels ger barnen en möjlighet att 

utveckla sin språkförmåga. Donna framhäver att Läslyftet har givit personalen tid för det 

kollegiala genom att “stöta och blöta med kollegorna, mina kollegor och andra kollegor 

[…]. Vi hade verkligen tid, bra upplägg, med att man liksom hade utvärderingar och man 

hade lite sammanfattningar”. Diskussionerna har enligt Ebba och Clara givit många tips 

och idéer där deltagarna i gruppen kan plocka guldkorn av delar som är av intresse. Bella 

framhäver att det kollegiala har gett en fördjupad förståelse eftersom Läslyftets material 

innehåller både vetenskapliga texter och praktiska aktiviteter. Tillsammans med de 

gemensamma diskussionerna ger materialet en möjlighet att i varje moment vidga 

varandra.  

 

En tolkning är att det finns en betydelse av att få dela med sig av kunskaper och 

erfarenheter med varandra, både för lärares kompetensutveckling inom språk-, läs- och 

skrivdidaktik och för barnens språk-, läs- och skrivutveckling. Det har även funnits en 

betydelse av att dela med egna tankar och reflektioner om de vetenskapliga texterna och 

de praktiska aktiviteterna. Genom de kollegiala diskussionerna har det gynnat en djupare 

förståelse för lärandeobjektet i Läslyftets artiklar och aktiviteter. Tolkningsvis för att 

utbytet av erfarenheter och kunskaper möjliggjort att personalen fått en inblick i hur ett 

och samma lärandeobjekt kan ses utifrån flera olika perspektiv. När Bella betonar att 

utbyten av erfarenheter och kunskaper är det kollegiala lärandet, går det att uppfatta som 

att det kollegiala lärandet är där lärandet uppstår. Utifrån vad Anna säger är en bidragande 

faktor för förändringar är utbyten av erfarenheter vilket har gett andra infallsvinklar och 

synsätt. En möjlig tolkning är att det kollegiala har möjliggjort ett tillfälle till att utbyta 

även förtrogenhetskunskap som personalen besitter. Det går även att tolka som att 

Läslyftet varit en betydande anledning till att pedagoger fått tid och möjlighet att dela 

med sig av sina tankar och idéer.   

 

Det kollegiala lärandet sätts i relation till Learning Studies två nivåer av lärande, vilket i 

detta tema innefattat både lärarnas och barnens lärande. För att synliggöra hur det 

kollegiala lärandet har gynnat båda nivåerna, beskriver deltagarna hur de kollegiala 

diskussionerna bidragit till lärarnas fördjupade eller förändrade kunskaper eller 

kompetenser. Dels hur diskussionerna har gynnat barnen genom att delge med tips, idéer 

och ge förslag på aktiviteter. Utbyten av erfarenheter och kunskaper sätts i relation till 

ramfaktorteorins personramar.  Läslyftets kollegiala diskussioner möjliggör för 

arbetslaget att delge och lyfta fram sina förtrogenhetskunskaper, därmed får fler tillfälle 

att ta till sig av dessa. Vidare förändras personalens kunskaper och kompetenser som i sin 

tur ger andra förutsättningar för undervisningen som sker i verksamheterna. 

 

 

6.6 Förskollärares förändrade inställning 

 
Beroende på hur förskollärares inställning till barnens redan tillämpade kunskaper och 

hur barnen har lärt sig förändras förutsättningarna för hur barnen blir bemötta i 

undervisningen. Språket har varit ett tema där två av studiens deltagare har uppfattningar 

om förändringar. Donna framhäver att hennes sätt att se på barns kompetenser har istället 

skapat en förundran för hur mycket barn kan och tänker om saker. Donna beskriver ett 

exempel där ett barn i femårsåldern kommunicerade på engelska. Hennes tanke var: “då 

tänkte jag att de har släkt som bor i engelsktalande länder [...], de har ju familjer och 
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släktingar över hela världen. Så jag tänkte att det kanske därför de har lockats till att 

liksom upptäcka engelskan”. Vidare förklarar Donna att så inte alls var fallet, utan barnets 

vårdnadshavare uppger att barnet lärt genom surfplattor lärt sig engelska med hjälp av 

Youtube och Barnkanalen. Donna berättar att hon häpnas över hur barnet lärt sig språket 

flytande och inte bara använder sig av rätt placerade fraser. “Men alltså med egen drivning 

så har hen fastnat för ’det var bättre att lära sig engelska’ och, hur, vad och varför vet jag 

inte…” nämner Donna. Likaså beskriver Freja förändringar i hennes förhållningssätt 

inom området för barns språk. Hon uppfattar sig själv vara mer observant och lyhörd på 

vad varje barn säger. Freja beskriver “[...] ja men det var ju också ett språk men det var 

kanske att jag inte förstår vad du säger riktigt, för att det inte låter som det språket jag är 

van och höra och säga”. Freja förklarar att även om barnet pratade ett språk som hon inte 

var van vid, så var det fortfarande ett språk. 

 

Ett annat område för förändringar har varit texterna som deltagarna i Läslyftet läser och 

diskuterar. Beroende på hur förskollärarna inställning till sitt eget lärande varierar finns 

det risk för att det hämmas. Ebba nämner att en av texterna var extra utmanande men 

genom att reflektera och diskutera med andra kollegor förändrades förståelsen för textens 

innehåll. Oförståeliga begrepp ansågs vara svåra för vissa yrkestitlar i gruppen. Ebba 

beskriver ett exempel: 

  
Dom som var barnskötare och resurser kände att ”nä men vi har inte läst på 

den här nivån” då plockade man ner sig själv tycker jag. Men vi har suttit, vi 

som är handledare för detta, förskollärare, och betat i detta. Det här var ingen 

lätt text, det är det inte för någon, nu hjälps vi åt, nu läser vi den tillsammans. 

(Ebba) 

  

Ebba förklarar vidare att de tillsammans i diskussionsgrupperna började bearbeta dessa 

obegripliga begrepp genom att till exempel ställa frågor såsom “vad var det ni fastnade 

för? Vad var det som var svårt? Vad kan det betyda?”. Diskussionen ändrade inställningen 

från utmanande till uppfattning om att det varit den mest givande text de arbetat med 

under Läslyftet. Donna har dessutom uppfattning om att vetenskapen bakom texterna är 

det som skapar förändringar, alltså då forskningen förändras så förändras pedagogerna. 

Enligt Donna har texterna fördjupat hennes kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling 

även om hennes intresse för ämnet redan varit stark innan Läslyftet. “Hade jag inte tagit 

till mig någon fortbildning sen jag gick ut […], då hade jag nog varit en mardröm och 

jobba med” påpekar Donna och menar att saker och ting behöver repeteras och utvecklas 

hela tiden. Donna understryker att pedagoger inte får fastna i att redan ha en kunskap utan 

“du måste hela tiden tänka om, tänka nytt, lära nytt”. 

 

Det går att uttyda hur viktigt det är att ta hänsyn till vad barnen redan har kunskap och 

erfarenhet om språket. Tolkningsvis kan detta betyda att förskollärare bör ha ett öppet 

sinne för hur barnet lär sig. Men eftersom deltagarna för studien förklarar hur deras 

inställningar har förändrats genom att delta i Läslyftet kan det förstås ha en betydande 

påverkan på personalens kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Utifrån detta 

kan kunskap tolkas vara nyckeln till att grunda ett mer öppet sinne. Det går att utläsa från 

Donnas förklaring att kompetensutveckling har en betydande roll för förändring i attityder 

och kunskaper. Det blir framförallt tydligt när Donna uttrycker sig att hon vore en 

mardröm att arbeta med om hon inte hade tagit en fortbildning. Ebba berättar om personal 

som nedvärderar sin yrkesprofession i och med sin utbildningsnivå. En möjlig tolkning 

är att förskollärare och personal i förskolan behöver ta till sig ny vetenskap och nya 

influenser för att vidareutvecklas. Det går att tolka som att Donnas citat om att 

förskollärare behöver tänka om, tänka nytt och lära nytt skapar en förändring i 
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förskollärares lärande och attityd genom att ha fått en fördjupad kunskap inom språk-, 

läs- och skrivdidaktik.  

 

Förskollärarens lärande går att relatera till Learning Studies första nivå om lärarens 

lärande eftersom det handlar om hur förskollärarna uppfattat förändringar i sina 

kompetenser angående barns lärande. Genom att sätta förskollärarens kompetenser i 

fokus relateras det till personramen. Förändringarna inom attityder och kompetenser leder 

till andra förutsättningar för undervisningen som barnen möter i verksamheterna.  

 

 

6.7 Sammanfattning 

 
Läslyftet har givit deltagarna möjlighet att erhålla ny ämneskunskap genom varierande 

metoder, såsom vetenskapliga texter, filmer och genom att diskutera ämnesinnehållet i 

kollegiala diskussioner. Eftersom alla individer tar till sig information på olika sätt, 

möjliggör det för förskollärare att fördjupa och tillämpa ämnesinnehållet med stöd från 

Läslyftets olika metoder. Läslyftets kollegiala lärande har främjat 
kompetensutveckling inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Dels genom att den 
pedagogiska personalen har fått en gemensam grund att utgå från och dels att det 
givit möjlighet att delge kunskaper och erfarenheter. Inställningen har varit en 
avgörande faktor för tillägnandet av nya kunskaper och fördjupande av språk-, läs- 
skrivdidaktik. Den individuella inställningen gentemot kompetensutveckling och 
fortbildning skapar antingen möjligheter eller begränsningar. Utifrån resultatet går 
det möjligen att skönja en positiv inställning gentemot Läslyftets 
kompetensutveckling.  Detta kan även förstås som att den individuella inställningen 
skapar möjligheter för att höja kvaliteten på undervisningen. Beroende på vilken 
inställning den pedagogiska personalen har för att tillägna sig ny kunskap och 
fördjupa sina kompetenser inom Läslyftets innehåll, så kan Läslyftets material 
uppfattas på olika sätt.  
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7 Diskussion 

 
I följande kapitel kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning. Kapitlet 

avslutas med hur studien kan implementeras i verksamheterna och ger slutligen förslag 

på vidare forskning. Syftet med studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare 

har uppfattat Läslyftet som kompetensutvecklingsmodell. Frågeställningarna för denna 

studie är: Vilka uppfattningar har förskollärare om Läslyftet? På vilket sätt har Läslyftets 

kollegiala lärande främjat kompetensutveckling inom språk-, läs- och  skrivdidaktik? Hur 

påverkar förskollärares inställning till Läslyftet sin kompetensutveckling inom språk-, 

läs- och  skrivdidaktik? 

 
Det framkom olika aspekter, som presenteras i resultatet, angående hur Läslyftet som 

kompetensutvecklingsmodell har uppfattats.  För det första har den individuella 

inställningen och förutsättningen för ett varierat sätt att lära ämnesinnehållet haft 

betydelse för kompetensutveckling. Kompetensutveckling behövs för att lärare ska ha 

möjlighet att uppfylla förväntningar kring barns olika behov (Owen, 2005). Resultatet 

visar att förskollärarna haft möjlighet till att ta till sig Läslyftets ämnesinnehåll genom 

olika metoder. Utifrån Roe och Tengbergs (2018) studie framhävs att Läslyftets metoder, 

alltså de vetenskapliga artiklar, filmer och kollegiala diskussioner, kompletterar varandra 

väl utifrån ämnet. Ämnesmässigt visar forskning att Läslyftet kan bidra pedagogerna en 

fördjupad medvetenhet om barns språk-, läs- och skrivutveckling. Det kan även tolkas 

som att inställningen till kompetensutveckling är av värde. Detta betonar Langelotz 

(2013) för utveckling av professionen, bör det finnas ett intresse hos läraren. Det kan 

tolkas som att arbetslaget behöver ha en motiverande inställning och engagemang för att 

genomföra Läslyftet eftersom den individuella inställningen begränsar eller möjliggör 

processen i arbetet med Läslyftet. Förskollärares uppfattning om Läslyftet går att urskilja 

utifrån två olika kategorier. Dels vilken avgörande roll inställningen gentemot Läslyftet 

och dels hur Lslyftet främjat kompetensutveckling inom språk-, läs- och skrivdidaktik. 

 
För det andra framhävs det kollegiala lärandet som metod för tillämpande av nya 

kunskaper inom språk-, läs- och skrivdidaktik. En delutvärdering visar att deltagare i 

Läslyftet värdesätter de kollegiala träffarna, eftersom de dels får en möjlighet att se 

varandras förskolor och dels att de lär av varandra (Kärnebro & Lundström, 2018). I 

resultatet framgår det kollegiala lärandet som betydelsefullt då den bidragit tmed tillfällen 

för förskollärare att delge sina tankar och idéer. Detta kan tolkas som att utbyten av 

erfarenheter och kunskaper, alltså de kollegiala diskussionerna, har bidragit till att 

arbetslagen står på en gemensam grund.  Det är i det kollegiala arbetet som lärare 

tillsammans kan utveckla sin yrkesskicklighet i undervisningen och på så sätt grunda en 

samsyn för undervisningen (Nordänger, 2011). Även Lauvås, et al. (1997 ) menar att det 

framförallt är i det kollegiala arbetet som möjliggör att skolan kan utgå ifrån en gemensam 

grund. En möjlig tolkning är att Läslyftets kollegiala lärande ger positiva effekter i 

arbetslagen. Detta för att all pedagogisk personal gavs möjlighet att utbyta erfarenheter 

och kunskaper. När arbetslagen får möjlighet till denna typ av utbyte skapar det 

förutsättningar för arbetslaget att grunda ett gemensamt ansvar och ett gemensamt fokus 

att sträva efter samma mål. Owen (2005) argumenterar för en gemensam syn och ett 

gemensamt ledarskap i verksamheten leder till att personalen kan samarbeta. Forskning 

(Langelotz, 2013) visar även att ett kollegialt lärande utvecklar en samarbetsförmåga hos 

lärare, vilket gynnar ett gemensamt agerande och målsättning. Nordänger (2011) 

poängterar att lärares yrkesskicklighet utvecklas i samarbete med andra kollegor. 

Langelotz (ibid.) konstaterar i hennes resultat att en kollegial metod som fortgår under 
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flera år utgör att kompetensutveckling hos lärare fullbordas. I Kärnebro och Lundströms 

(2018) delutvärdering framhäver personalen en känsla av gemensamhet utifrån 

möjligheten till att delta i Läslyftet på lika villkor. Vilket tolkningsvis kan ge en tillåtande 

och förstående atmosfär där all pedagogisk personal kan vidga varandras sinnen och 

tankar. 

 
För det tredje  har Läslyftet bidragit med inspiration till användning av material, lärmiljö 

och aktiviteter. Utifrån resultatet av föreliggande studie går det att få en uppfattning om 

vilken betydelse kompetensutvecklingsinsatser har haft för förskollärares fördjupade 

kunskaper samt hur Läslyftet givit en inspiration att tänka utifrån andras perspektiv. En 

tolkning är att Läslyftet bidragit till en mångfald av tankar, idéer och inspiration till hur 

undervisningen inom språk-, läs- och skrivutveckling kan förbättras. En delutvärdering 

påvisar liknande resultat där ämnesinnehållet i Läslyftet tillfördes genom att delge nya 

idéer till språkstimulerande aktiviteter (Roe & Tengberg, 2018). Beroende på hur 

förskollärare använder miljön, material eller vilka aktiviteter som utförs skapar det 

möjligtvis förutsättningar till att stärka och utmana barnen inom språk-, läs- och 

skrivutveckling. Michel, et al. (2014) resultat visade att en ökad språkmedvetenhet hos 

förskollärare har en nyckelroll för barns språklärande. De betonar även att skolor som 

deltog i specifika kompetensutvecklingsprogram inom språk-, läs- och skrivutveckling, 

ledde till att barnen klarade sig bättre i skolan och i arbetslivet. Tolkningsvis gäller det 

att ta vara på barnens tidigare kunskaper, erfarenheter och hur barnen har tagit till sig 

lärandet. En av Läslyftets intentioner är att stärka personalens medvetenhet och kunskaper 

om ämnet språk-, läs- och skrivdidaktik samt för hur barnen tar sig an ny kunskap. Vilket 

Kärnebro och Lundström (2018) framhäver i delrapporten; att Läslyftet har tillgodosett 

denna intention. En framträdande bild av hur Läslyftet har påverkat förskollärares 

kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik är hur Läslyftet bidragit med tips och 

idéer, vilket har lett till att deras kompetenser har förändrats och utvidgats.  
 
Något som även kan diskuteras i förhållande till aspekterna är sambandet mellan 

deltagarnas utsagor och hur frekvent deltagarna används. Deltagarna har i Läslyftet haft 

olika positioner där en del har varit handledare för andra arbetslag och därigenom fick gå 

Läslyftets handledningskurs. Sambandet kan tolkas ha att göra med deltagarnas position 

som handledare och med hur utvidgade och djupgående svaren är i resultatet. Fyra av 

deltagarna uppfattas ha mer utvecklade och fördjupade kunskaper om Läslyftet som 

helhet och om ämnesinnehållet i Läslyftet. Detta blev tydligt när en frekvensanalys av hur 

frekvent deltagarna förekom i resultatet. Anna, Bella, Donna och Ebba var de deltagare 

som framkom till större del till skillnad från Clara och Freja som endast förekom enstaka 

gånger. Med anledning av att Anna, Bella, Donna och Ebba fick gå Läslyftets 

handledningskurs går det möjligen att tolka som att deras handledarroll har en påverkan 

för hur deras utsagor förefaller och hur frekvent de förekommer. Det går att förstå som 

att handledarrollen bidrog till en djupare förståelse av Läslyftets ämnesdidaktiska innehåll 

inom språk-, läs- skrivdidaktik. Vilket följaktligen bidrog till att denna studie använde sig 

mer av Anna, Bella, Donna och Ebbas svar.  
 
Avslutningsvis kan det dras en slutsats om att Läslyftet är en viktig 

kompetensutvecklingsmodell för språk-, läs- och skrivdidaktik och ett kollegialt lärande.  

Genom det kollegiala lärandet skapas en gemensam grund och en god atmosfär som 

speglas i undervisningen. Verksamheten utgör då en högre kvalité eftersom pedagogerna 

erhållit Läslyftets ämnesinnehåll, vilket skapat förändringar i förskollärares kompetenser 

och kunskaper inom språk-, läs- och skrivdidaktik.  
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7.1 Implementering av studien och vidare forskning  

 

Resultatet i föreliggande studie har en relevans för förskollärares yrkesprofession för att 

förskolan är under ständig förändring vilket gör det viktigt för verksamheten att 

implementera ny forskning. Ett sätt för verksamheterna att ta del av aktuell forskning är 

att kompetensutveckla personalen inom områden som är behov av utveckling. Som 

kompetensutvecklingsmodell har Läslyftet visat sig ge personalen stöd i att utveckla sina 

kompetenser inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Resultatet för vår studie har visat att 

Läslyftet gett goda förutsättningar att ta till sig vetenskapliga texter och ämnesinnehåll på 

varierande sätt. Negativa attityder har genom den kollegiala metoden ändrats till att vilja 

ta del av kompetensutveckling. Det kollegiala i resultatet har visat sig ge arbetslaget en 

gemensam grund när det gäller ansvar och strävan mot målsättning. Genom att delta i 

Läslyftet bidrar det till ökad medvetenhet och kunskaper inom språk-, läs- och 

skrivdidaktik samt stärker det arbetslagets atmosfär och arbetssätt. 

 
Föreliggande studie har varit lärorik och intressant med tanke på hur aktuellt Läslyftet är. 

Eftersom Läslyftet som kompetensutvecklingsinsats ännu inte är slutförd finns det ingen 

direkt summering av vad Läslyftet har bidragit till. Många frågor står fortfarande som 

obesvarade, frågor som handlar om hur läslyftet förändrat lärmiljöerna eller hur Läslyftet 

förändrat attityder till det fortsatta lärandet genom kompetensutveckling inom specifika 

ämnen. Förutom att det hade varit intressant att forska vidare för att besvara dessa frågor, 

vore det även intressant att fördjupa sig ännu mer i hur personalen tagit till sig innehållet 

från Läslyftet och hur personalen implementerat innehållet i sina verksamheter med hjälp 

av observationer istället för intervjuer. Genom observationer hade vi fått veta hur 

förskollärarna tagit till sig Läslyftets innehåll utifrån att antingen observera den planerade 

aktivitet eller fått delta i de kollegiala diskussionerna. Lika intressant hade det varit att 

fördjupa sig i de slutgiltiga resultaten utifrån Läslyftets sista delrapport och hur 

förskolorna arbetar vidare efter Läslyftets slut.  Denna studie begränsades till hur 

förskollärare har uppfattat Läslyftet intressant hade varit om det fanns mer tid till att 

undersöka vad arbetslaget har för uppfattningar om Läslyftet som 

kompetensutvecklingsmodell.  
 

 

 

 



  
 

25 
 

8 Referenser 

 
Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Holmqvist Olander, Mona (red.) (2013). Learning Study i förskolan. Lund: Studentlitteratur.  

Kihlström, Sonja (2007) Intervju som redskap. I: Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, 

Jörgen. Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. Stockholm: Liber.  

Kärnebro, Katarina & Lundström, Ulf (2018). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 5 [Elektronisk 

resurs] Läslyftets organisering och genomförande i förskolan. Umeå: Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-148243. [2018-12-27] 

Langelotz, Lill (2013). Vad gör en skicklig lärare?: en studie om kollegial handledning som 
utvecklingspraktik. Diss. (sammanfattning) Göteborg: Göteborgs universitet. Tillgänglig på 

Internet: http://hdl.handle.net/2077/34853. [2018-12-27] 

Lindblad, Sverker, Linde, Göran & Naeslund, Lars (1999). Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 

Pedagogisk forskning i Sverige. 4:(1). ss. 93–109. Tillgänglig på Internet: 

https://www.researchgate.net/publication/255651093_Ramfaktorteori_och_praktiskt_fornuft. 

[2019-01-10] 

Lundgren, Ulf P. (1999). Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. Pedagogisk forskning 

i Sverige. 4:(1). ss. 31–41.   

Skolverket (2018).  Läroplan för förskolan, Lpfö 18 [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001. [2018-12-22] 

Marton, Ference (2014) I: Mun Ling, Lo. Variationsteori: för bättre undervisning och lärande. 

Lund: Studentlitteratur  

 

McIntyre, J. Laureen & Hellsten, M. Laurie-Ann (2004).  The influence of teacher characteristics 

on teachers’ knowledge of language form, content, and use. Developmental Disabilities Bulletin, 
Vol. 32, No. 2, ss. 140–154.  
 

Michel, Marije Ofner, Daniela & Thoma, Dieter (2014) Early childhood educators’ competences 

for supporting children's academic language skills in Germany, Language Awareness,23:1–

2,138–156. DOI: 10.1080/09658416.2013.863896 

 

Minten, Eva (2013). Forskning för klassrummet: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 
praktiken. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3095. [2018-12-20] 

 

Morrow, Lesley. M. (2005). Language and literacy in preschools: Current issues and concerns. 

Literacy Teaching and Learning, 9 (1). ss. 7–19. Tillgänglig på Internet: 

https://eric.ed.gov/?id=EJ966159. [2018-11-28] 



  
 

26 

  

Mun Ling, Lo (2014). Variationsteori: för bättre undervisning och lärande. Lund: 

Studentlitteratur .  

 

Nordänger, Ulla-Karin (2010). Hur framträder lärarskicklighet? – om framträdanden, ramverk 

och fasader som delar av yrkeskunnande. Didaktisk Tidskrift, 19(2). ss. 63–80.  
 

Nordänger, Ulla-Karin (2011). När något oväntat inträffar. Pedagogiska Magasinet. Tillgänglig 

på Internet: https://pedagogiskamagasinet.se/nar-nagot-ovantat-intraffar/. [2018-12-20] 

 

Owen, Susanne. (2005). The Power of Collegiality in School-Based Professional Development. 

Australian Journal of Teacher Education, 30 (1). DOI: 10.14221/ajte.2005v30n1.1 

 

Pettersen, Roar C. (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning: introduktion till problem- och 

praktikbaserad didaktik. Stockholm: Studentlitteratur.  
 

Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2016). Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 1 [Elektronisk 

resurs] De första 13 modulerna. Umeå: Umeå universitet 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139885. [2018-11-28] 

 

Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2018). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 8 [Elektronisk 

resurs] Fyra moduler riktade till förskolan. Umeå: Tillgänglig på Internet:  

https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/institutionen-for-tillampad-

utbildningsvetenskap/forskning/rapporter-och 

artiklar/laslyftet/delrapport_8_fyra_moduler_riktade_till_forskolan.pdf. [2018-11-28] 

 

Simons, P.R.J. & Ruijters, Manon (2004). Learning Professionals: Towards an Integrated Model. 

Professional Learning: Gaps and Transitions on The Way from Novice to Expert. ss. 207-229. 

DOI: 10.1007/1-4020-2094-5_11 

 

Sveriges Regering (2018). Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen 

(2010:801). Stockholm: Norstedts juridik.  

 

Skolverket (2018). Planera och organisera för kollegialt lärande. [Stockholm]: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: 

https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfaa07/1516017580535/Läslyftet_br

oschyr_slutgiltig.pdf. [2019-01-16] 

 

Skolverket (2019). Läslyftet eller Förståelse-genom-lek-lyftet. Tillgänglig på Internet: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-eller-forstaelse-genom-

lek-lyftet [2019-02-20].   

 

Åberg, Karin (2009). Anledning till handledning: skolledares perspektiv på grupphandledning. 

Diss.  

 

Åman, Johannes (2011). Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett 

internationellt forskningsperspektiv. Tillgänglig på Internet: https://eso.expertgrupp.se/wp-

content/uploads/2011/07/ESO-2011-8-till-webben.pdf. [2018-11-28] 



  
 

I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Missiv 

 

Hej!  
 
Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på Linnéuniversitet, Växjö. Vi har 
precis börjat sista kursen där vi ska skriva ett självständigt arbete och Läslyftet är vår 
utgångspunkt.  
 
Syftet med studien är att få insikt om hur förskollärare upplever att Läslyftets material 
bidrar till kompetensutveckling och den pedagogiskt språkliga medvetenheten i 
verksamheten. Vi kommer genomföra studien med hjälp av intervjuer som kommer att 
spelas in med ljudupptagning.  
 
Intervjuerna kommer ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna vilket innebär 
att du deltar i intervjun frivilligt och att du som deltagare när som helst kan avbryta 
under intervjun. Deltagandet samt resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och 
kommer användas i forskningsändamål för denna studie.  
 
Vi riktar oss till förskollärare som har erfarenheter, kunskaper samt insikter om Läslyftet. 
Därför vore det värdefullt att få intervjua förskollärare i Er verksamhet. Intervjuerna 
kommer ta ca en timme där vi hoppas att det ger alla parter en givande diskussion.  
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss för mer 
information! Vi hoppas innerligt på att vi får komma till just Er verksamhet!  
 
 
Tack på förhand! 
 
Varma hälsningar  
 

Lina Grip  
(Student) 
lr222ju@student.lnu.se  
 

Astrid Marquez Montano  
(Student) 
am223as@student.lnu.se 
 

Joakim Glaser  
(Handledare) 
joakim.glaser@lnu.se  
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II 

 

Bilaga B Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

1. Varför är det viktigt att arbeta med barns språk-, läs- och skrivutveckling? 

2. Har er förskola tidigare haft utvecklingsprojekt inom språk-, läs- och skrivutveckling? i så 

fall vad/vilken? 

  

Förutsättningar för organisationen 
3. Vem fick er till att vara med i Läslyftet? 

4. Fick du vara med och delta i beslutet?  

5. Vilka förväntningar hade ni inför Läslyftet?  

6. Berätta om Läslyftets mål. 

7. Vad är ert mål med Läslyftet?  

8. Vem valde er modul?  

9. Hur mycket tid fick ni för individuell förberedelse och kollegiala träffar inom Läslyftet?  

10. Hur mycket tid fick ni för att utföra aktiviteterna i verksamheten?  

11. Har det funnits tillräckligt med tid att arbeta med Läslyftet?  

12. Har ni behövt prioritera bort något? I så fall vad?  

13. Finns det något utvecklingsbehov utifrån språkundervisningen som du anser att Läslyftet 

inte möter? I så fall vilket? 

Det kollegiala lärandet: 
14. Beskriv arbetet med Läslyftsgruppen och hur det har gått till.  

15. Berätta om positiva och negativa erfarenheter i gruppen.  

16. Vilka fördelar och nackdelar anser du Läslyftets fortbildningsmodell har för kollegialt 

lärandet?  

17. Har ditt förhållningssätt förändrats i förhållande till språk-, läs- och skrivutveckling? I så 

fall hur? 

  

Läslyftets innehåll 
18. Vilken omfattning anser du att modulen anpassats till er verksamhet?  

19. Hur har Läslyftet utvecklat dina språk-, läs- och skrivdidaktiska kompetenser? 

20. Hur har Läslyftet anpassat undervisningen utifrån barns olika behov?  

21. Hur har du anpassat din undervisning utifrån barns olika behov med hjälp av Läslyftet?   

22. Om du fick välja, hade du valt någon annan modul? Annat fortbildningsområde som du 

anser vara viktigare eller mer i behov av? 

Undervisningen 

23. Hur har Läslyftet utvecklat och förändrat din undervisning? 

24. Ge exempel på strategier och metoder som du har utvecklat 

25. Hur har relationen mellan barnen och dig förändrats med hjälp av Läslyftet? 

26. Hur har din självreflektion förändrats kring din undervisning?  
27. Vilka moment i modulen var utmanande samt givande?  

Hållbarhet 
28. Vilket stöd anser du behövs för ett fortsatt kollegialt lärande? 

29. Har ni fått tillräckligt med stöd handledare, rektor, huvudman och/eller Skolverket? 

30. Vad är det viktigaste du har med dig från Läslyftet? 

31. Hur följs det språkutvecklande arbetet upp på er förskola? 

 

Kompletterande frågor:  
1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
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