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VARFÖR LUS?
Hej, jag heter Toura Hägnesten. Genom mitt arbete som utvecklingslärare och
samordnare inom grundskoleavdelningens läs- och språksatsning arbetar jag med målet
att i förlängningen förbättra skolornas måluppfyllelse inom området för läs- och
språkutveckling. .
Vi lärare i Stockholm bedömer och registrerar alla elevers läsutveckling digitalt vilket
gör det möjligt att noggrant följa både enskilda elever läsutveckling och skolornas
resultat. Dokumentation, bedömning och registrering görs för samtliga elever i åk F – 6.
I mitt arbete erbjuder jag Stockholms lärare och grundskolor kurser i bedömning med
hjälp av LUS-schemat, workshops för ökad bedömaröverensstämmelse, kurser i hur
man i undervisningen arbetar med läsförståelsestrategier, nätverksgrupper för våra
lokala läs- och språkutvecklare samt föreläsningar inom läs- och
språkutvecklingsområdet. Jag går också ut på skolorna och gör riktade insatser utifrån
lokala behov. Detta kan ske i form av exempelvis föreläsningar, stöd i planering av
utvecklingsarbeten och coachning.
För att nå ut till så många lärare och skolor som det bara är möjligt prövar vi nu att
videofilma information om LUS, dvs. bedömning av enskilda elevers läsutveckling med
hjälp av LäsUtvecklingsSchemat. Filmerna är alla korta, ca 4 min var, och följs av 2
frågor som du och dina kollegor använder som diskussionsfrågor. Har ni egna frågor är
ni välkomna att mejla mig dem så kommer jag så snart jag hinner besvara dem. Ibland
kan det ske via min blogg på PedagogStockholm, ibland via mejl och ibland kanske jag
kommer ut till skolan på en konferenstid.
Vi arbetar också med att ta fram filmer som gestaltar hur arbetet med läsundervisning
och bedömning av läskompetens sker ute på grundskolorna i Stockholm. De första fyra
filmerna om olika skolors arbete är klara idag, januari 2012, och fler blir klara under
våren 2012.
Alla filmerna utgör pusselbitar i en informationssatsning och
kompetensutvecklingsinsats runt LUS som bekostas av Läs- och språksatsningen vid
grundskoleavdelningen. Fakta innehållet bygger på böckerna Nya Lusboken,
Komplement till Nya Lusboken, Nya Språket lyfter samt forskningsresultat.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN • Grundskoleavdelningen • Hantverkargatan 2F • Box 22049 • 104 22 Stockholm
www.stockholm.se/grundskola • Tel 08-508 33 000 • E-post: toura.hagnesten@stockholm.se

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
GRUNDSKOLEAVDELNINGEN

Du kan se filmerna var för sig likaväl som ett par filmer eller samtliga för att ta del av
hela paketet. Se dem som ett diskussionsunderlag men också som en glimt från våra
duktiga Stockholmslärares undervisning.
Välkommen!
Toura Hägnesten
Utvecklingslärare
Läs- och språksatsningen
Uppdragsavdelningen
Utbildningsförvaltningen
104 22 Stockholm
T: +46-8-508 33 848
E: toura.hagnesten@stockholm.se
W: http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/sprakutveckling/Las--och-spraksatsningen
B: http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten
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