


Aktuellt
Vad händer 

sen?



Allmänna råd om betyg och 

betygssättning

• Lärares professionella 
yrkeskunnande

• Risker med 
bedömningsmatriser

• Behoven ska styra, inte 
systemen

• Nya webbkurser

https://www.skolverket.se/om-

oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-10-29-nya-

rad-for-mer-rattvisande-och-likvardiga-betyg



Förslag till revidering av kurs- och 

ämnesplaner

• Den grundläggande strukturen behålls

• Faktakunskaper betonas tydligare

• Relationen innehåll och tid för undervisning ses över

• Tydligare anpassning utifrån stadium och skolform

• Mer övergripande och mindre detaljerade kunskapskrav

• Kom med synpunkter!

https://www.skolverket.se/undervisning/sa-arbetar-vi-med-att-forbattra-kurs--och-amnesplanerna



Läsa, skriva, räkna – en garanti för 
tidiga stödinsatser
• 1 juli 2019 nya bestämmelser i skollagen 

(2010:800) om garanti för tidiga stödinsatser i 

förskoleklass och lågstadiet

• Syftet med garantin är att elever i behov av stöd 

tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov

• Nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial för f-

klassen fr o m HT19

• Sedan tidigare finns nationellt bedömningsstöd i 

årskurs 1 och årskurs 3

• Skolverket och SPSM gemensamt uppdrag att 

inom kort genomföra kompetenshöjande insatser 

och stöd för implementeringen

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-

elever/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser



Nyheter i skollagen och obligatoriskt 

kartläggningsmaterial i f-klass

Håll utkik efter Skolverkets heldagskonferenser om Läsa, 
skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser! Inbjudan 
kommer under vecka 5-6 på webben.

25 mars Arlanda 1 april Malmö

26 mars Arlanda 2 april Malmö

27 mars Göteborg 4 april Umeå

28 mars Göteborg 8 april Stockholm

9 april Stockholm



• Handledaren har inte legitimation. 

• Skolan har inte genomfört insatsen i samma utsträckning som 

planerat:

- Gruppen har inte genomfört två moduler. 

- Antalet deltagare har inte stämt. 

• Handledaren har inte fått nedsättning i tid. 

Vilka fall har funnits där en 

skola har blivit 

återbetalningsskyldig?



Läslyftets avtryck och effekter

• Insikter:

- alla lärare, även i andra ämnen än 

svenska, behöver arbeta med 

elevernas språk-, läs- och 

skrivutveckling

• Förändrad undervisning: 

- planerar textsamtal mer, både före, 

under och efter läsning 

• Effekter på det kollegiala lärandet:

- lärarna som deltog i Läslyftet blev mer 

positiva till fortbildning generellt och 

många vill fortsätta arbeta enligt 

Läslyftsmodellen och med 

läslyftsgruppen



Läslyftet – effekter på lärarnas 

kollegiala lärande

Tiden efter arbetet med Läslyftet:

- det kollegiala lärandet – oftast endast i begränsad form 

terminen efter Läslyftet 

- när statsbidraget är slut – bristande tid och resurser till 

kollegialt lärande i samma utsträckning 

- undervisningskulturen har inte förändrats särskilt mycket, i 

alla fall inte i den utsträckning som lärare och handledare 

hade önskat sig



Läslyftet – effekter på lärarnas 

kollegiala lärande

Tiden efter arbetet med Läslyftet – fortsättning:

- vanligt med fortsatt arbete med Läslyftet i ”light-variant” –

träffar ett par gånger per termin i exempelvis ämnesgrupper

- inte optimal lösning – det kollegiala lärandet är avhängigt 

känslan av trygghet i gruppen



Läslyftet – effekter på lärarnas 

kollegiala lärande
Tiden efter arbetet med Läslyftet – handledarna:

- får ofta uppdrag att förvalta Läslyftet på något sätt. Dock 

svårt att skapa den kontinuitet som krävs för en utvecklad 

undervisningskultur

- upplever en ansvarsförskjutning – rektorerna tenderar att 

lämna över uppdraget till dem att förvalta Läslyftets innehåll 

och driva det kollegiala lärandet inom språk eller andra 

ämnesområden

- upplever sig inte ha mandat att förvalta och driva

- uttrycker generellt stort missnöje över att inte få fortsätta 

med Läslyftet i den ursprungliga formen 



Vad händer sen?

Ansök om 
statsbidrag för 

19/20

•Ansökningsperioden är 
öppen 15 jan – 15 feb

•Sök för samma grupp 
eller en ny grupp lärare

•Ingen 
handledarutbildning om 
handledaren redan har 
gått  

Arbeta med 
Läslyftet utan 
statsbidrag

•Ett annat tempo? 
Halvfart eller 
koncentrationsläsning?

•Samma eller nya 
lärare?

•Hur ska handledarens  
nedsättning i tid 
finansieras?

Annat arbete 
med språk-, läs-

och 
skrivutveckling 

•Hur kan vi fortsätta 
utveckla undervisningen 
med fokus på att 
förbättra elevernas 
läsande, skrivande och 
lärande?

•Hur ska 
kompetensutvecklingen 
organiseras? Vad är 
målet?



Fortsatt stöd för handledare

• Skolverket erbjuder fortsatta träffar 

för er – Handleda vidare.

• En heldagsträff under ht 19 och en 

vt 20. 

• Föreläsningar om handledning och 

kollegialt lärande samt föreläsningar 

inom språk-, läs- och skrivdidaktik. 

• Möjlighet att utbyta erfarenheter och 

skapa nätverk med andra deltagare.

Läs mer på 

Lärportalen, 

under 

handledarfliken



Vad säger forskningen om 

framgångsrik skolutveckling?

Lärare behöver få möjlighet att:

- göra medvetna didaktiska val

- tillsammans granska sin praktik

- gemensamt reflektera och arbeta i syfte att utveckla det 

egna arbetet på ett sätt som gagnar elevernas lärande

- skapa gemensamma referensramar och sprida väl 

fungerande undervisningsmönster till varandra

- föra en forskningsbaserad dialog

Gunnar Åsén (2013) Forskningsöversikt om skolinsatsers genomslag, Marit Aas (2013) Ledelse av skoleutvikling, Lorna M Earl 

och Helen Timperley (2009) Professional learning conversations, David Reynolds m.fl. (1996) Making good schools. Linking

school effectiveness and school improvement, Helen Timperley (2011) Realizing the power of professional learning, John Hattie

(2009) Visible learning, Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) Utmärkt undervisning



Vad säger forskningen om 

framgångsrik skolutveckling?

Huvudman/rektor behöver fokusera på:

- pedagogiskt ledarskap

- att ta hänsyn till lokala förutsättningar och behov

- att skapa förutsättningar för att låta vetenskap och beprövad 

erfarenhet möta frågor på verkliga problem i lärarnas arbete med 

undervisningen

- att ge lärare förutsättningar att utvecklas kollegialt och enskilt 

- uthållighet (Det tar ungefär fem till åtta år innan man kan se 

resultatet av ett förbättringsarbete.)

Gunnar Åsén (2013) Forskningsöversikt om skolinsatsers genomslag, Marit Aas (2013) Ledelse av skoleutvikling, Lorna M Earl och Helen 

Timperley (2009) Professional learning conversations, David Reynolds m.fl. (1996) Making good schools. Linking school effectiveness and school

improvement, Helen Timperley (2011) Realizing the power of professional learning, John Hattie (2009) Visible learning, Jan Håkansson och 

Daniel Sundberg (2012) Utmärkt undervisning, Ulf Blossing (2000) Praktiserad skolförbättring





Uppsala universitet söker lärare som jobbat med modulen 

”Främja elevers lärande i SO” för ett forskningsprojekt. Mejla 

pia.kangas@skolverket.se om ni har arbetat med modulen och 

är intresserade!

mailto:pia.kangas@skolverket.se



