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Image by: Boberger/Portraits
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Program

9.30-9.45  Välkomna! 

9.45-11.15 Läslyftet och kollegialt lärande 

11.15-11.30 Kort paus

11.30-12.30 Vetenskapligt förhållningssätt i tider av alternativa fakta

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.15 Organisera och skapa förutsättningar

14.15-15.00 Att leda kollegialt lärande

15.00-15.30 Fika 

15.30-16.15 Erfarenheter av kollegialt lärande

16.15-16.30 Avslutning & frågor 



SPRÅK-I-ALLA-ÄMNEN-

LYFTET
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Varför ett Läslyft – och 

för vem?

• 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. 
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Arbeta med läsning i 

olika ämnen

Ämnesspecifika lässtrategier

Generella lässtrategier 

Avkodnings- och förståelsestrategier

Modell för ökad specialisering vid utveckling av litteracitet (Axelsson efter Shanahan & Shanahan, 2008:44)
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Ett exempelVad fick ni syn på 
när det gäller 
ämnesspråk i 

filmen?

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/038_muntlig-kommunikation/del_07/

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/038_muntlig-kommunikation/del_07/
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Tre frågor om filmerna

• Är det verkligen autentiska 

undervisningssituationer?

• Varför är det så få elever i klassrummen?

• Varför gör de på detta viset?



Kompetens-
utvecklings-

modell

Statsbidrag

Handledare

Lärportal
med 

moduler



Sida 11

60 
min.

90-
120 
min.

Under-
visning

45-60 
min.
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Tiden

• Högt tempo ger fördelar, men kan upplevas 

stressande

• Motivera deltagarna genom kopplingen till den egna 

undervisningen

• Planera för moment C

• Prioritera! Under året med Läslyftet måste språk-, 

läs- och skrivutveckling stå i fokus. 

Stress by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images 
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Kollegialt lärande

Långsiktig utveckling av

• undervisningskultur

• kompetensutvecklingskultur
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Att pröva forskning i 

praktiken

”Högpresterande läsare förstår mer om de får

använda sina egna strategier än om de använder

strategier som någon sagt åt dem att använda.” 

(Content Area Readingand Disciplinary Literacy A CASE FOR THE RADICAL CENTER, William G. Brozo, Gary Moorman, Carla Meyer, & 

Trevor Stewart, Journal of Adolescent & Adult Literacy 56(5) February 2013. Skolverkets översättning)
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https://larportalen.skolverket.se/#/

https://larportalen.skolverket.se/#/


Sida 18

Vad innehåller en modul?

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

• Frågor att diskutera i moment B och D

IBLAND

• Ljudfiler där forskare och lärare 

diskuterar

• Fördjupningsmaterial

• Undervisningsreportage
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Så tas modulerna fram

Beställning

•Högskolor och 
universitet

Kvalitetsgranskning

•Lärare

•Skolverket

•Forskare

Publicering

•Lärportalen

Revidering



Nya samarbeten

Utmanande 
planering 

Olika syn, olika 
behov

Svårare att fördjupa

Alla kan delta  

Ämnesspecifikt 
djup

Lätt planering

Samma behov

Svårare att utmana 
varandra

Färre kan delta

Ämnesheterogen grupp Ämneshomogen grupp

Berikande
Inspiration
Samsyn

Ålder
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Statsbidrag

Handledare
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Statsbidrag

• Huvudmannen söker bidrag och anmäler 

handledare

• Bidraget täcker handledarens tid

• Antalet deltagare

– 4-10 deltagare för en handledare på 10 procent

– 11-20 deltagare för en handledare på 20 procent
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Tidsplan för statsbidraget

Utbetalning 

Juni 2019

Utbetalning

Januari 
2020

Redovisning

1 aug-

1 sept

2020
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Villkor för bidragen

• Handledaren ska ges nedsättning i tid

• Antalet lärare ska följas

• Samma deltagare hela året

• Två moduler ska genomföras under ett läsår

• Handledaren måste uppfylla kraven i 
förordningen

Stickprov och 
återkrav

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uddevalla_Skredsviks_skola_IMG_7313.JPG Author: 
Bjoertvedt

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uddevalla_Skredsviks_skola_IMG_7313.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bjoertvedt
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Byta handledare?

Statsbidrag får lämnas bara för sådana legitimerade lärare och förskollärare som 

huvudmannen utsett till handledare i språk-, läs- och skrivutveckling och som

– är behöriga att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk eller på 

annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt,

– har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och

– har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med 

andra förskollärare eller lärare. 

Förordning (2016:1372).

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-laslyftet-i-skolan-2019-20
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Handledarutbildning

• Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, 

Högskolan Kristianstad, Jönköping University

• 8 dagar: 1+2+2+2+1

• Intyg vid 75% närvaro 

• Personlig plats

• Byte av handledare på utbildningen måste ske före 

utbildningstillfälle 2 Luleå tekniska
universitet

Malmö 
högskola

Uppsala 
universitet

Högskolan 
Dalarna
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Fortsatt stöd för 

handledare

• Skolverket erbjuder fortsatta träffar för er som 

redan gått vår handledarutbildning – 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!
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Vad vet vi om Läslyftet?

• Enkätundersökningar

• Fallstudier

• Modulanalyser

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-skolan
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GRUNDSKOLAN: Sammantagen 

bedömning i procent 

0
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100

Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig

Vad anser du sammantaget om Läslyftet?

Rektor Handledare Lärare

Carlbaum, S., Andersson, E., & Hanberger, A. (2016). 
Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter av 
Läslyftet läsåret 2015/16. Umeå: Umeå Centre for Evaluation
Research, Umeå universitet.
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Grundskolan

• Mest nöjda var lärare i årskurserna F-3 och lärare i 

svenska eller svenska som andraspråk.

• Minst nöjda var lärare i praktiskt-estetiska ämnen.
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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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Jag har blivit en bättre pedagog. 
Innan kanske du hade funderingar 

men du har inte förändrat något, du 
har inte diskuterat det. Nu sker 
förändring.  (Lärare i Sv och SO)

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)
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GYMNASIESKOLAN: Sammantagen 

bedömning i procent 
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Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig

Vad anser du sammantaget om Läslyftet?

Rektor Handledare Lärare

Carlbaum, S., Andersson, E., & Hanberger, A. (2017). 
Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 4: Erfarenheter av 
Läslyftet i gymnasieskolan 2016/17. Umeå: Umeå Centre for 
Evaluation Research, Umeå universitet.
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Gymnasieskolan

• Mest nöjda var lärare i svenska och svenska som 

andraspråk.

• Minst nöjda var lärare i estetiska ämnen, 

naturvetenskap och teknik, matematik och 

yrkesämnen.
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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.

• Rektorer som arbetade vid skolenheter där alla eller en stor 

andel av lärarna deltog bedömde effekterna som högre.
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Svensklärarna kunde säga: det där 
har vi gjort länge. Men jag hade inte 
gjort det. En text läser man väl bara. 

(Samhällskunskapslärare)

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)
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Generella slutsatser

• Handledaren har haft en stor 

betydelse. 

• Viktigt är också rektors stöd och 

deltagarnas motivation.

• Många uttrycker att det kollegiala 

lärandet har varit den största 

förtjänsten. 

• Fortbildningskulturen på skolorna 

beskrivs ha gått från att vara 

föreläsningsbetonad till kollegial. 

• Rektorer vittnar också om att lärarna 

som deltog i Läslyftet blivit mer positiva 

till fortbildning generellt. 

• Många vill fortsätta arbeta enligt 

Läslyftsmodellen och med 

läslyftsgruppen.
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I vilken utsträckning har Läslyftet 

inneburit att ni…



Sida 40

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)



ORGANISERA-INSPIRERA-

OCH-LEDA-LYFTET
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Jag gillar modellen för både Läslyftet 
och Matematiklyftet. Det berikar 

verkligen elevers lärande. 
Engagemanget hos mina lärare har 
varit fantastiskt stort vilket annars 

kan variera. 

Det har tagit mycket tid och kraft. 
Man upplever det positivt men 

krävande och denna 
arbetstidsbelastningskänsla har lite 

tagit bort glädjen i 
fortbildningsarbetet. Vi skulle nog ha 
tagit bort fler övriga uppgifter så hade 

känslan varit än mer positiv. 



Ett pågående arbete

Läslyftet
Tidigare 
arbete

Fortsatt 
arbete
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Framgångsfaktorer

• Samsyn i förhållningssätt

• Kollektiv organisering av ledningen

• Lärarnas kompetens 

• Samarbete med fokus på undervisning

• Höga förväntningar och delaktighet

Källa: Andersson, Blossing, Jarl  ”Att organsiera för Skolframgång”
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Det systematiska kvalitetsarbetet
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Uppföljning

Kompetens-
utveckling

Utvecklad 
undervisning

Ökat lärande

Exempel:
• Variation av undervisningsmetoder
• Klassrumskommunikation
• Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt
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Enkät

Klassrums-
besök

Medarbetar-
samtal

Självskattning
Samtal 
rektor  

handledare
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Rektor 

• Planerar och organiserar verksamheten så att 

deltagare och handledare har möjlighet att 

genomföra Läslyftet inom ramen för arbetstiden.

• För en dialog med deltagare och handledare om 

tiden och prioriteringarna.

• Följer och stödjer arbetet kontinuerligt.
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Handledare

• Planerar de kollegiala träffarna.

• Leder samtalen i moment B och D.

• Organiserar den gemensamma planeringen av 

undervisningsaktiviteten i moment B.

• Skapar ett tryggt samtalsklimat där deltagarna kan 

dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

• Ställer frågor som utmanar och fördjupar.
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Deltagare

• Tar del av information om insatsen.

• Deltar aktivt i moment A, B, C och D.

• Bidrar till det kollegiala lärandet genom att 

reflektera, planera, pröva och utbyta erfarenheter.
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Planera för lärares tid

• Läslyftet: 60-80 timmar kompetensutveckling/läsår

• Riktmärke:104 timmar/läsår

• Två moduler/läsår

• En del i modulen: 4 timmar under två veckor



45-60 
min.

90-
120 
min.
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Planering termin

vecka Del moment vecka del moment

33 1 A B 43 6 A B 

34 C D 44 Läslov

35 2 A B 45 6 C D

36 C D 46 7 A B

37 3 A B 47 C D

38 C D 48 8 A B

39 4 A B 49 C D

40 C D 50 Terminsslut

41 5 A B

42 C D
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Mötestid – olika alternativ

• Olika lång mötestid, beroende på vecka

• Lika lång mötestid, varje vecka 

• Lång mötestid, men endast varannan vecka 

D & B: 
180 
min.

B: 120 
min.

D: 60 
min.

B: 120 
min.

D & A: 
120 
min.
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Bildspel och film för introduktion

https://larportalen.skolverket.se/#/2_handledare/Spr%C3%A5k,%20L%C3%A4s%20och%20skriv/

https://larportalen.skolverket.se/#/2_handledare/Spr%C3%A5k,%20L%C3%A4s%20och%20skriv/

