
Språk-, läs- och 

skrivutveckling
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Varför arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande?

• Läs- och skrivförmåga innebär mycket mer än att ha knäckt 

läskoden

• Att kunna läsa och skriva på olika sätt, för olika syften och i 

olika sammanhang. 

• Målen för elevernas språkutveckling är olika i olika ämnen.

• De språkutvecklande inslagen ska öka elevernas 

förutsättningar att föra samtal, förstå samband och dra 

slutsatser och att kunna läsa och skriva texter inom ämnet. 
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Vardagsspråk och skolspråk
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Tre inslag i språk- och kunskapsutvecklande arbete

Kontextualisering

Språklig interaktion

Stöttning
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Undervisning rik på kontexter 

• Låta aktiviteter knyta an till eller ingå i ett större sammanhang

– Ämnets eller temats innehåll, språk och begrepp kopplas till elevernas 

förkunskaper, erfarenheter och sammanhang som är kända för dem.

– Mening och betydelse utöver den omedelbara undervisningssituationen – inom 

ämnet eller temat, inom skolan eller bortom skolan.
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Undervisning rik på interaktion

• Skapa förutsättningar för elevers språkanvändning

– I olika sammanhang och för olika syften 

– Planerat, strukturerat och medvetet

– Tillsammans med lärare och andra elever

– Innehållsligt och kunskapsmässigt motstånd

– Ge och få respons på det som sagts/skrivits

– Pendling mellan vardagsspråk och ämnesspråk
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Stöttning – inte förenkling

• Stötta arbetet med ämnets innehåll och språk

– Planerat, utifrån elevernas redan kända behov, och utformat i stunden, som 

respons på vad som sker i undervisningssituationen

– Pröva och öva – mallar, modeller eller förebilder

– Framåtsyftande: eleven ska på sikt kunna använda kunskapen, färdigheten eller 

förmågan i nya sammanhang

– Stöttning istället för förenkling
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Utmaning och stöttning

Språkutvecklande 
aktiviteter

Främja tänkande i 
tal och skrift

Stötta från 
vardagsspråk till 

skolspråk 

Självständigt arbete

Skolspråk

Ämnesspråk

Känd kontext

Vardagsspråk

Förförståelse

Undvik aktiviteter i 
detta fält!

Mycket 

stöttning

Kognitivt lätt

Kognitivt krävande

Lite 

stöttning 
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Moduler om språk-, läs- och skrivutveckling

Lärportalen

https://larportalen.skolverket.se/#/
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Vad innehåller en modul om

språk-, läs- och skrivutveckling?

ALLTID

• Nyskrivna artiklar som presenterar 

forskning i språk-, läs- och 

skrivutveckling

• Filmer som visar undervisning eller 

förtydligar teorier och modeller

• Exempel på undervisningsaktiviteter att 

pröva i klassrummet

• Diskussionsfrågor

IBLAND

• Ljudfiler där forskare och lärare 

diskuterar

• Fördjupningsmaterial

• Undervisningsreportage
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Vilken modul passar för 

oss?

• Vilka är behoven på vår skola? Vilka utmaningar 

har våra elever? Vad behöver vi lärare utveckla för 

att kunna möta dem? 

• Är lärargruppen homogen eller heterogen? 

• Vilka intressen finns i lärargruppen?

• Skapa er en överblick på Lärportalen

eller i modulöversikten Läslyftet i skolan

https://larportalen.skolverket.se/#/
https://larportalen.skolverket.se/#/2_handledare/Spr%C3%A5k,%20L%C3%A4s%20och%20skriv/
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Exempel på breda moduler om språk-

och kunskapsutvecklande arbete

• Förskoleklass – åk 3

Läsa och skriva i alla ämnen

• Förskoleklass – åk 9:

Från vardagsspråk till ämnesspråk

Muntlig kommunikation

• Gymnasiet:

Språk- och kunskapsutvecklande arbete

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/002-Lasa-o-skriva
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/029-vardagssprak-amnessprak
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/038_muntlig-kommunikation
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/018_sprak-o-kunskapsutveckl-arb
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Exempel på moduler som vänder sig 

till en specifik lärargrupp
• Svenska och svenska som andraspråk:

Tidig läsundervisning (gr F-3)

Lässtrategier för skönlitteratur (åk 4-9)

Utvecklande skrivundervisning (gy)

Nyanländas språkutveckling (åk 7-gy)

• SO & NO, åk 4 – 9:

Främja lärande i SO

Främja lärande i NO

• Yrkesämnen på gymnasiet:

Språk i yrkesämnen

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/030_tidig-lasundervisning
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/032_utvecklande-skrivundervisning
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/004_framja_elevers_larande_SO
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/003_Framja-elevers-larande-NO
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/025_sprak-i-yrkesamnen
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Ett boktips

• Läs gärna kunskapsöversikten Greppa språket

• Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

• Bred översikt, relevant för alla

• Går att ladda ner gratis Greppa språket

https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2012/greppa-spraket-amnesdidaktiska-perspektiv-pa-flersprakighet
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Frågestund

• Gärna frågor av ”allmän karaktär” så att det blir 

angeläget för alla.

• Skriv ditt namn i chatten så tar vi dem i tur och 

ordning.
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Kontakta oss gärna!
Frågor om utbildningens innehåll eller 

organisation: 

lkl@skolverket.se

Frågor om moduler inom språk-, läs- och 

skrivutveckling:

helga.stensson@skolverket.se

asa.sjowall@skolverket.se
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Tack för oss!




