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Samarbetet mellan förskola 
och hem har ökat liksom 

vårdnadshavarnas 
medvetenhet kring hur viktig 

läsning och berättande är.
Förskolechef

Läsaktiviteterna är nu   
välplanerade och vi ser att det 

blir undervisning. 

Läsglädjen och skrivlusten vi 
ser hos barnen är enorm.

Handledare

Läslyftet samlade hela 
förskolan kring ett 
mycket tydligt mål. 

Deltagare



Sida 14
14

Program förmiddag

9:30-10:00 Välkomna till Läslyftet!

10:00-10:35 På upptäcktsfärd med bilderboken
Eva Söderberg

10:35-10:50 Paus

10:50-12:00 Det här är Läslyftet:

Organisationen, kompetensutvecklings-
modellen, modulerna och statsbidraget

12:00-13:00 Lunch
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Program 
eftermiddag

13:00-14:15 Förskolechefer: 
Ledarskapets 
betydelse vid 
förändringsarbete, 
Siv Sagerberg

Handledare:
Att leda kollegialt lärande,
Elisabeth Åsén Nordström                                                                         

14.15-14:45 Fika

14:45-15:45 Förskolechefer: 
Förskolechefens 
roll

Handledare:            
Handledarens 
roll

15:45-16:00 Möjlighet att ställa 
frågor till 
Skolverket

Möjlighet att ställa 
frågor till 
Skolverket

15

Wifi:
CLARION CONNECT 
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Varför ett Läslyft –

och för vem?



Att ha ett språk är en 
demokratisk rättighet. 
Läslyftet möjliggör för 

pedagoger i förskolan att 
realisera just det. 

Handledare
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Läslyftet i förskolan syftar till att utmana

och stimulera barns språk-, läs- och

skrivutveckling samt ta tillvara deras

intresse för texter, bilder och skriftspråk.



Berätta om en kollega du 
haft som inspirerat dig! 

Vad gjorde hen?
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Ni får möjlighet att

• fördjupa era kunskaper om språk-, läs-

och skrivutveckling

• samtala med kollegor om forskning och 

undervisning

• pröva nya arbetssätt i praktiken

• utveckla ett gemensamt yrkesspråk

21



Grundskolan*
Gymnasieskolan
Gymnasie-
särskolan

Grundskolan*
Gymnasieskolan
Gymnasie-
särskolan
Förskolan
Skolbibliotek

Grundskolan*
Gymnasieskolan
Gymnasie-
särskolan
Förskolan
Skolbibliotek

Grundskolan*
Gymnasieskolan
Gymnasie-
särskolan
Förskolan
Skolbibliotek

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

*och motsvarande skolformer

Målgrupper

Grundskolan
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Omfattning 2019/20

Antal huvudmän: ca 175

Antal handledare: ca 570

Antal deltagare: ca 11 600

Malmö

Haparanda

Karlstad

Funäsdalen Sundsvall

Kalmar

Linköping
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Utvärdering av Läslyftet
Umeå universitet

Delrapport 5

Läslyftets organisering och genomförande i förskolan
Fallstudier i sex förskolor

Delrapport 8

Fyra moduler riktade till förskolan
Modulanalyser baserade på det samlade materialet i de fyra modulerna

Delrapport 11

Erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter i 

förskolan 
Enkätundersökning av förskolechefers, handledares och förskolepersonals 

erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter 2017/2018

Rapporterna finns på

Skolverket.se

https://www.skolverket.se/skolutveckling

/kompetensutveckling/laslyftet-i-

forskolan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-forskolan




Pågående arbete

Tidigare 
arbete

Läslyftet
Fortsatt 
arbete



Vad pågår det för arbete med språk-, 
läs- och skrivutveckling idag på era 

förskolor?
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Eva Söderberg

På upptäcktsfärd med bilderboken

29







Vilka tankar väcker Eva Söderbergs 
föreläsning?

Samtala om hur ni väljer böcker på er 
förskola.

Om tid finns - berätta hur ni arbetar 
med böcker och läsning.



Sida 33

Vad är Läslyftet i förskolan?

Kompetens-
utvecklings-

modellen

Moduler på 
Lärportalen

Statsbidrag

Handledare
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Vad är Läslyftet i förskolan?

Kompetens-
utvecklings-

modellen



45-60 
min

90-120 
min

45-60 
min
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Kompetensutvecklingsmodellen
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Planera och organisera
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Vad är Läslyftet i förskolan?

Moduler på 
Lärportalen
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Vad innehåller en modul?

• Artiklar om språk-, läs- och skrivutveckling

• Filmer och bildreportage

• Exempel på undervisningsaktiviteter

• Förslag på diskussionsfrågor

•Fördjupningsartiklar, i vissa fall
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Att välja modul

40

• Utgå från det systematiska 
kvalitetsarbetet

• Delaktighet

• Modulerna fungerar för alla 
åldrar



Vilka moduler finns?

Skapa och 
kommunicera

Läsa och 
berätta

Flera språk i 
barngruppen

Utforska 
skriftspråket

Natur, teknik och 
språkutveckling
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Skapa och kommunicera

1. Börja i barnens erfarenheter

2. Leka och skapa berättelser

3. Barns tidiga skrivande

4. Estetik och kreativ kommunikation
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Läsa och berätta

1. Högläsning

2. Samtala om texter

3. Berätta

4. Läsmiljö och läsande förebilder
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Flera språk i barngruppen

1. Flerspråkighet och 

andraspråksutveckling

2. Interkulturellt förhållningssätt och 

nyanlända barn

3. Språkutvecklande arbetssätt

4. Undervisning för språklärande
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Natur, teknik och språkutveckling

1. Naturvetenskapsverb

2. Barns arbetsteorier om 

naturvetenskap

3. Tekniken i barnlitteraturen

4. Naturvetenskap i boksamtal
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Utforska skriftspråket

1. Skrift och tecken i lek och 

utforskande

2. Barn läser och ritar bilder och serier

3. Poesi och språklek

4. De yngsta barnens teckenskapande



Vilken modul är ni 
intresserade av?
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https://larportalen.skolverket.se/#/

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


Så tas modulerna fram

Beställning

•Högskolor och 
universitet

Kvalitetsgranskning

• Skolverket

• Forskare

Publicering

• Lärportalen
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Vad är Läslyftet i förskolan?

Handledare
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Högskolan i Borås Jönköping University Karlstads universitet

Mälardalens högskola Uppsala universitet Högskolan Väst

Malmö universitet

• 8 dagar
• 75 % närvaro – intyg
• Personlig plats 
• Byte före tillfälle 2

Handledarutbildning



Handleda vidare

Vid fortsatt handledning 

av språk-, läs- och 

skrivutveckling.

Utbildning under ett läsår, 

en heldag/termin.
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Vad är Läslyftet i förskolan?
Statsbidrag



Sida 54

Statsbidrag för handledare

• Huvudmannen söker bidrag och anmäler handledare

• Ersättning för lön motsvarande ett schablonbelopp

• Nedsättning i tid för handledare:

– 10 procent: 12-22 deltagare

– 20 procent: 23-40 deltagare

• Granskning genom stickprov
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Några röster om Läslyftet



Sida 57
57

Roller i Läslyftet
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Förskolechef

•Planera och organisera för Läslyftet

•Föra en dialog med deltagare och handledare 

om tid och prioriteringar

•Följa och stödja arbetet kontinuerligt
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Handledare

• Leda samtalen 

•Ställa fördjupande frågor

•Vara stöd i planering av 
undervisningsaktiviteten

•Stödja den kontinuerliga reflektionen 

CC BY-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Samverkan förskolechef 

och handledare

•Tid att träffas

•Rollfördelning
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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

CC BY-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Material

https://www.skolverket.se/skolutveckling/

kompetensutveckling/laslyftet-i-forskolan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-forskolan
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Liv är chef på förskolan Myran som ska delta i Läslyftet. Nour, som 

är mycket engagerad i förskolans pedagogiska arbete, har fått 

uppdraget som handledare. 

Ann är en av deltagarna i Läslyftsgruppen. Hon har arbetat på 

förskolan sedan den startade för 20 år sedan och är uppskattad av 

många vårdnadshavare. Ann betonar ofta vikten av den fria leken. 

Läslyftet tar för mycket tid tycker hon och hävdar att 

organisationen av Läslyftet gör att det blir mindre tid i barngrupp 

för personalen. 

Efter ett par veckor med Läslyftet har Liv och Nour ett 

avstämningssamtal. Nour berättar att Ann har negativ inverkan på 

gruppen och gör det svårt för Nour att leda samtalen. Ann är 

förberedd och delaktig, men hon suckar och stönar under samtalen 

och uttalanden som ”Vad är det i detta som är nytt” är frekventa. 

Nour upplever att Ann börjar få med sig några kollegor i den 

negativa stämningen. 

Hur kan 
förskolechefen Liv 

agera?

Hur kan 
handledaren Nour

hantera 
situationen? 




