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Varför ett Läslyft – och 

för vem?

• Modulerna om språk-, läs och skrivutveckling är framtagna inom 

Läslyftet 

• Regeringsuppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling 2013

• Syftet är att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga

• God läs- och skrivförmåga är avgörande för elevernas möjligheter i 

livet

• Inte bara för lärare i ämnet svenska
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Litteracitet

”Litteracitet är förmågan att förstå, använda och 

reflektera över skriftliga texter för att kunna uppnå 

sina mål, utveckla sin kunskap och sin potential, samt 

för att kunna delta fullt ut i samhället.”   (PISA)
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Litteracitet i olika ämnen

• Läsande och skrivande ser olika ut i olika ämnen

• För ämneslitteracitet krävs en ämnesspecialist 

• Lärare i alla ämnen behöver arbeta med 

språket med fokus på hur det används

i just det ämnet.  

Modell för ökad specialisering vid utveckling av litteracitet (Axelsson efter Shanahan & Shanahan, 2008:44)
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Tiden i moment A-D när man arbetar 

med språk-, läs och skrivutveckling

Moment A:  Det räcker oftast med 60 

minuter för att ta del av artiklar och filmer 

i moment A. Artiklarna och filmerna är 

framtagna för att man ska kunna ta sig 

igenom dem på en timme, men det finns 

förstås individuella skillnader och som 

handledare kan man gärna fundera över 

om någon i gruppen behöver stöttning. 

Moment B är svårare att hinna med, då 

grupperna både ska diskutera och 

planera en undervisningsaktivitet. Det 

framförallt när det kommer till 

planeringen som det kan bli tajt med 

tiden. Det är lätt att fastna i intensiva 

diskussioner och inte riktigt hinna med. 

Här behöver man som handledare styra 

så att den viktiga planeringen hinns med. 

De flesta grupper behöver 120 minuter.
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Moment C sker i den ordinarie 

undervisningen. Det är viktigt att lärare i 

andra ämnen än svenska och sva

känner att det som prövas i 

undervisningen är relevant för deras 

ämnen. Den undervisningsaktivitet som 

finns i modulerna är därför bara ett 

förslag som kan anpassas. Det går 

också att planera en egen aktivitet 

utifrån modulartikeln. Handledaren 

behöver lyfta detta och tala om 

undervisningsaktiviteten som något som 

kan planeras så att den känns 

angelägen för alla ämnen.   

Moment D fungerar väl att hinna på den 

angivna tiden, men det kan vara lätt att 

hamna i referat av vad man gjorde i 

undervisningen och inte hinna med en 

djupare diskussion. 
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Att pröva forskning i 

praktiken

• Ta makten över innehållet i modulartikeln

• Låt lärarnas egna analyser ta stor plats

• Koppla till era egna klassrum

• Vad händer med just era elever?  
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Tempo och prioritering

• Högt tempo ger fördelar, men kan också upplevas stressande.

• Prioritera! Låt språk-, läs- och skrivutveckling stå i fokus medan ni 

arbetar med modulerna. 

• För ämneslärare är kopplingen till den egna undervisningen viktig.

• Undervisningsaktivitet ska inte ses som en extra uppgift utan 

integreras i den ordinarie undervisningen. 

• Viktigt med ett genomtänkt schema för de kollegiala träffarna som 

passar den egna verksamheten.

Stress by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images 
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Vad vet vi om Läslyftet?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-skolan
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Vad anser du sammantaget om Läslyftet?
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Grundskolan

• Insikt om att alla lärare behöver arbeta med 

elevernas språkutveckling.

• Ökad medvetenhet om att inte lämna eleverna 

ensamma med texter

• Insikt i att lärare bör välja arbetssätt som utmanar 

eleverna

• Lärarna har uppgett att eleverna:

– blivit mer intresserade av att läsa,

– blivit mer benägna att fråga, 

– uppvisar ett större ordförråd och

– inte är rädda för att använda ämnesspråket.
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Gymnasieskolan
• En majoritet ansåg att Läslyftet var en bra fortbildning 

där särskilt det kollegiala lärandet var uppskattat. 

• Flera lärare angav att de kände sig stärkta i sina 

lärarroller. 

• Lärarna uppgav att de blivit bättre på att 

– prioritera förarbetet inför texter,  

– planera för hur de ska utveckla elevernas 

läsförståelse, ordförståelse och kunskap om olika 

texttyper och

– undervisa i och om ämnesspråk, fackspråk och 

yrkesspråk.
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Jag var tagen på sängen med hur bra 
det var. NO-lärare är av tradition inte 
så medvetna om språket, det är mer 

lära utantill och plugga till provet. (…) 
Jag brukar säga att Läslyftet är krut. 
Det gör det roligt att jobba i skolan. 

(NO-lärare åk 7-9)

Läslyftet handlade inte bara om 
svenskan. Det var nog den viktigaste 

insikten för alla. I min egen 
undervisning skulle jag aldrig mer 

kunna förmå mig att bara slänga ut 
en text till eleverna och säga: Läs 

och sammanfatta. Det finns inte på 
kartan att jag skulle göra så efter 

det här. 
(Handledare)

Du måste testa nya saker och göra 
förändringar. Från tidigare 

skolutvecklingar har du ju sett att det kan 
vara mycket klokt snack men om du inte 
prövar och gör något i undervisningen då 
får du ingen förändring heller. Du måste 

göra något annorlunda och fundera kring 
vad du gör och varför du gör som du gör. 

(Rektor)



Nya samarbeten

Utmanande 
planering 

Olika syn, olika 
behov
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Samsyn



Sida 16



Sida 17

Kontakta oss gärna med 

frågor om modulerna!

laslyftet@skolverket.se




