
lukuliike.fi  /  #läsrörelsen

Instagram: @lukuliike @läsrörelsen

Facebook: Lukuliike – Opetushallitus

Twitter: @lukuliike

är grunden för allt lärande 

skapar ett jämlikt samhälle

skapar välfärd

skapar glädje

ger en riktning i livet och förebygger marginalisering

Läskunnighet

Läskunnighet 
– sinnets  
superkraft!

Pia Lumme, pia.lumme@oph.fi 
+358 29 533 1809  (på finska)

Belinda Kardén, belinda.karden@oph.fi 
+35829 533 1827  (på svenska)
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Läsrörelsen?
Läsrörelsen är ett fortlöpande program som är inskrivet i regeringspro-
grammet och vars syfte är att främja läskunnigheten i vårt land, med barnen 
och de unga i spetsen. Läsrörelsen strävar efter att bredda begreppet 
läskunnighet och lyfta fram multilitteracitet och flerspråkighet.

Vad menas med  
multilitteracitet?
Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera och 
värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer. Utöver skriven text 
kan det också handla om t.ex. auditiva, numeriska, verbala eller visuella 
symbolsystem. Multilitteracitet handlar om att kunna ta till sig och förmedla 
information, att identifiera känslor och att förstå hur språket används samt 
att förstå språkliga sammanhang. Det innebär att man kan tolka och kritiskt 
bedöma det man läst, samt att man kan leva sig in i det man läser.



Uppväxtgemenskaper  
stöder läsandet
Familjen, kompisarna och fritidsaktiviteterna har precis 
som skolan och småbarnspedagogiken en stor inverkan 
på barns och ungas läsande och på hur läskunnigheten 
utvecklas.

Vi inspirerar barn och 
unga till att läsa
Läskunnighet är grunden för allt lärande. Barns och ungas 
intresse för att läsa har minskat. Läsandet bör inkluderas i 
barns och ungas föränderliga vardag, i småbarnspedagogiken, 
i skolan och i fritiden.

Litteratur och texter 
i olika former förs 
in i vardagen via 
olika plattformar

Läsning som ger 
delaktighet och 

gemenskap

1. 

2. 

3. 

4. 

Mer multimodala 
texter

Läsande 
förebilder

Information 
till familjer 
om vikten av 

att läsa

Läsupplevelserna 
främjar läsandet

Läsaren kan 
också skriva

Verksamhetskulturer 
i skolorna och 
läroanstalterna 

främjar 
multilitteracitet

Vi säkerställer 
att riktlinjerna 

verkställs och följs 
upp

Mångsidig läsning 
skall bli en del 
av den tidiga 
barndomen

Fritidssektorn  
aktivt med

Satsa på 
ordkonst

Mer satsningar på 
multilitteracitet 
i utbildningen 
för vuxna som 

arbetar med barn 
och unga

Satsningar 
på språklig 
och kulturell 
medvetenhet

Vi stödjer 
olika 

språkgrupper

Mångsidigare 
undervisnings-
metoder för 

läs- och skriv-
kunnighet

Samarbete 
inom bild-

ningsväsendet

Utveckla  
statsunderstöds- 

systemet

Riksomfattande 
utveckling av 

bibliotekstjänster som 
främjar läsande Vi stödjer 

ledarskapet

Vi tryggar 
barnets språkliga 
utveckling och 

fortsatta läslust i 
olika åldrar

Biblioteken och 
andra öppna 
lärmiljöer

Utveckling som 
baserar sig på 
forskningsdata 

Vi satsar på kompetens  
och tätare samarbete
Grundutbildningen för personer som arbetar med barn och 
unga erbjuder en bra kompetensgrund och de som arbetar 
inom området är motiverade. Att stärka läslusten och läskun-
nigheten kräver systematiskt och mångprofessionellt samar-
bete, att man kontinuerligt utvecklar sin kompetens samt att 
man skapar uppväxtgemenskaper. 
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Att känna igen 
och stöda olika 

former av 
lärande

Vi skapar strukturer  
som främjar läsandet
Utmärkt läskunnighet är finländarnas stolthet och nyckeln 
till framgång i framtiden. Att förbättra läskunnigheten och 
främja läsintresset i en verksamhetsmiljö som snabbt för-
ändras förutsätter ett engagemang på lång sikt, som sträcker 
sig över regeringsperioderna, samt systematisk handledning 
och systematiskt stöd. 

Läsrörelsens riktlinjer för 
utvecklandet av barns  
och ungas läskunnighet  
och läsintresse (2019-2020)


