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Läslyftet riktar sig inte enbart till lärare i svenska och svenska som andraspråk utan också till 
lärare i alla andra ämnen. I alla ämnen hanteras ju språk som redskap för undervisningen i tal och 
skrift. Samtidigt är det omöjligt att skilja mellan ett ämnes mål och språkfärdigheter, och 
ämnesspråk kan betraktas som del av ämnesmålen. Detta blir allt tydligare från och med mellan- 
och högstadiet. Ämneslärare behöver se sin roll i språkutvecklingen och är en målgrupp i 
Läslyftet.  Medan lärare i svenska och sva kan spela en viktig roll i undervisning av skolspråk ska 
bron in i ämnesspråket byggas från båda sidor av klyftan. Samarbetet bör då vara likvärdigt, där 
ämneslärare inte känner sig beroende av sv/sva-läraren för att kunna arbeta språkutvecklande och 
rätt fokus inom Läslyftsarbetet ska väljas för en jämlik position i utvecklingsprocessen. 

Vi vid Malmö Högskola har under 2015 tagit fram två moduler som riktar sig direkt till lärare i 
SO-ämnena respektive NO-ämnena. Detta har gjorts i samarbete med bl.a. Göteborgs universitet 
och Karlstads Universitet och ett flertal ämnesdidaktiker i Norden. I vårt bidrag vill vi visa 
och argumentera för hur vi valt ut innehåll och arbetsformer i båda modulerna för att möta just 
SO- och NO-ämneslärares behov av kunskaper om språk och språkutveckling samt naturliga 
möjligheter för att integrera språkdidaktiska arbetsformer i sin undervisning. Vi kommer även 
med frågor för utvärderingen av Läslyftet.  

Men förutom frågor om innehållet är det viktigt att följa upp hur lärare, skolledare och 
handledare hittar vägen till moduler som riktar sig till en annan målgrupp än svensk- och sva-
lärarna.  Vi skissar hur vi i framtagningsprocessen har försökt anknyta språkdidaktiska och 
ämnesdidaktiska närverk.  När materialet nu finns tillgängligt borde implementerinsstrategier 
inkludera ämnesdidaktiker, ämneslärarutbildningen, förstelärare inom kommunen mm som 
målgrupper. Vi vill gärna utmana till erfarenhetsutbyte och diskussion om strategier och 
förutsättningar för att nå ämneslärare inom Läslyftet. 


