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Vad tycker ni är mest 

givande i arbetet med 

Läslyftet just nu?
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utmaning i arbetet med 

Läslyftet just nu?



Statsbidraget: 

är en ersättning för handledarens lön 

ska användas till 10 eller 20 procent nedsättning i tid

För en handledare på 10 procent krävs att 4-10 lärare deltar i fortbildningen. 

För en handledare på 20 procent krävs att 11-20 lärare deltar i fortbildningen.

Statsbidraget – vad säger 
förordningen?



Handledarutbildningen

• Utbildningsplatsen är personlig.

• Om en handledare byts ut efter 

andra tillfället, kan denne inte 

delta i handledarutbildningen.

• För att få ett intyg krävs 75 % 

närvaro.





Kartläggningsmaterial F-klass

• Stöd i att kartlägga elevers kunskaper i 

matematiskt tänkande och språklig medvetenhet 

i förskoleklass 

• Stöd i att utforma undervisningen

• Genomförs i grupp under höstterminen för att 

- tidigt identifiera elever som visar en indikation 

på att inte nå de kunskapskrav som senare ska 

uppnås

- är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd 

eller särskilda utmaningar

• Materialen blir obligatoriska 1 juli 2019

• Kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter 

till Skolverket under hösten 2018



Lagändringar gymnasie- och 
gymnasiesärskolan 

• Alla elever ska ha en mentor

• Rektor ska utreda frånvaro

• Nyanlända elevers kunskaper ska 
bedömas när de börjar på 
språkintroduktion 

• Överlämning vid skolbyte ska 
underlätta för eleven

www.skolverket.se → aktuella regeländringar

http://www.skolverket.se/


Läslyftets utvärdering: Ny 
delrapport – en fallstudie

• Fallstudie av 8 läslyftsgrupper på olika 

grundskolor som deltog 15/16 och 16/17.

- I vilken mån förändrar Läslyftet lärarnas 

insikter och undervisning med avseende 

på språk-, läs- och skrivprocesser? 

- Vilka effekter har Läslyftet haft på 

lärarnas kollegiala lärande och 

samarbete efter att det avslutats? 



Metod:



Vilka insikter och kunskaper 

bidrog Läslyftet med? 

• Ökad medvetenhet om språk-, läs- och skrivutveckling

• Språkundervisning – inte längre bara att läsa, skriva och 

traggla text utan också samtal, talande, gestaltningar och 

bruk av andra meningsskapande medier, exempelvis bilder 

• Ökad insikt i att alla lärare, även i andra ämnen än svenska, 

behöver arbeta med elevernas språk-, läs- och 

skrivutveckling



Vilka insikter och kunskaper 

bidrog Läslyftet med? 

• Ökad medvetenhet om att inte lämna eleverna ensamma 

med texter och tro att de ska förstå dessa

• Insikt om att lärarna behöver 

- fundera mer på vilka texter de använder

- fundera på hur de använder dessa

- arbeta med texterna på flera olika sätt och låta varje text ta 

mer tid i anspråk

• Ökad medvetenhet hos lärarna om att de inte kan förutsätta 

att alla elever har samma förkunskaper



Vilka insikter och kunskaper 

bidrog Läslyftet med? 

• Ökad förståelse för elever med annat modersmål än svenska

• Ökade insikter i att man som lärare bör 

- välja arbetssätt som utmanar eleverna

- bidra med stöttor istället för att förenkla för eleverna



Hur har Läslyftet förändrat 

lärarnas undervisning?

Lärare 

- planerar textsamtal mer, både före, under och efter läsning 

- arbetar överlag mer med texter

- väljer flera olika typer av texter eller mer utmanande texter 

- högläser på annat sätt än förut → eleverna mer delaktiga 

och engagerade i läsningen



Hur har Läslyftet förändrat 

lärarnas undervisning?
Lärarnas undervisning överlag

- har mer dialogisk karaktär. Eleverna bjuds oftare in till 

samtal i helklass eller i grupp 

- är mer medveten och explicit kring lässtrategier och 

studieteknik än tidigare: benämna lässtrategier, sätta ord på 

vad eleverna gör när de läser för att förstå en text

- innehåller mer arbete med ord- och begreppsförståelse: 

ämnesbegrepp men även mer vardagliga ord och 

användningar av binde- och sambandsord 



Läslyftet – effekter på lärarnas 

kollegiala lärande

Under arbetet med Läslyftet:

- det kollegiala lärandet har varit den största förtjänsten med 

fortbildningen, enligt många lärare

- fortbildningskulturen – från föreläsningsbetonad till kollegial

- samtliga som intervjuas anser att det har skett ett kollegialt 

lärande under genomförandet av Läslyftet:                         

* fördjupat lärande via gemensam reflektion och 

erfarenhetsutbyten

* konkreta samarbeten om undervisningsplanering



Läslyftet – effekter på lärarnas 

kollegiala lärande

I anslutning till arbetet med Läslyftet:

- rektorer vittnar om att lärarna som deltog i Läslyftet blivit 

mer positiva till fortbildning generellt

- många vill fortsätta arbeta enligt Läslyftsmodellen och med 

läslyftsgruppen, gärna med en ny modul eller repetera en 

av de genomgångna



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





“A well-chosen book saves you from everything, including 

yourself.”

Daniel Pennac, The Rights of the Reader 

“The paradoxical virtue of reading lies in distancing ourselves 

from the world so that we may make sense of it.”

Daniel Pennac, Comme un roman 




