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Informera

Svara på frågor

Lyssna



Idag
• Utvärdering av Läslyftet 

• Återkoppling moduler

• Vad händer sen?

• Handleda vidare

• NCS/Språk-, läs- och

skrivutvecklare

• Ny omgång Läslyftet

• Bokgåvor från Kulturrådet

• Diskussion

• Frågor



Utvärdering av Läslyftet 

• Umeå Centre for Evaluation Research utvärderar

• Rapporterna hittar ni i Skolverkets publikationsdatabas

Rapporter om förskolan:

- Delrapport 5: Läslyftets organisering och genomförande i 

förskolan

- Delrapport 8: Moduler riktade till förskolan (modulanalys) 

- Delrapport 10: Målgruppstudie. Kommer publiceras under  

våren.



Återkoppling på moduler

Vi behöver er respons på 

- Utforska skriftspråket

- Natur, teknik och språkutveckling

Får vi ringa?



Vad händer sen?

• Fortsätt!

Det tar tid att förbättra! Fem 

till åtta år visar de studier man 

har gjort i skolor.

(Blossing, 2008, s. 45)

• Ny omgång med statsbidrag 

2019/20

• Arbeta med Läslyftet utan 

statsbidrag



Handleda vidare

• För förskollärare som kommer att 

leda kollegialt lärande om språk-, 

läs- och skrivutveckling under 

läsåret 2019-2020 

• En heldagsträff (eller två 

halvdagsträffar) ht 19 och en vt 20

• Erfarenhetsutbyte och föreläsningar 

om handledning och språk-, läs- och 

skrivutveckling

• Ansökan öppen 24 april – 25 maj. 

Anmäl er själva på webben!

Läs mer på 

Lärportalen, under 

handledarfliken



Nyhetsbrev från Nationellt centrum 

för språk-, läs-, och skrivutveckling 

(NCS)

• forskning

• aktuella konferenser

• vad som pågår i de regionala nätverken 

• filmer, radioprogram, poddsändningar

www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev



Språk-, läs- och skrivutvecklare

• Övergripande nivå

- tjänst på huvudmannanivå

- samordnande roll för flera förskolor



Utbildning för språk-, läs- och 
skrivutvecklare 
Målgrupp: 

• Språk-, läs- och skrivutvecklare som har eller kommer från 

2019/20 ha hela eller del av sin tjänst på huvudmannanivå 

• Språk-, läs- och skrivutvecklare som har eller från 2019/20 

kommer ha en samordnande roll för flera förskolor inom 

området språk-, läs- och skrivutveckling



Utbildning för språk-, läs- och 
skrivutvecklare 
Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig 

struktur för språk-, läs- och skrivutveckling.

Områden som berörs inom utbildningen är:

• Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Identitet och jämställdhet

• Att leda samtal

• Modeller för skolutveckling



Huvudman gör ansökan

Var: Stockholm

När: Start i augusti sedan fyra tillfällen under läsåret 2019/2020

Anmälan är öppen 5 februari - 5 mars 2019

Utbildningen är kostnadsfri

För mer info: www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/


Ansökan statsbidrag Läslyftet 
senast 15 februari

• Ansökan för 2019/20 är öppen 15 januari – 15 februari i e-

tjänsten för statsbidrag.

• I årets ansökningsomgång sker ansökan för Läslyftet i 

förskolan och Läslyftet i skolan i samma ansökningsformulär.

• HM kan ansöka om statsbidrag för förskoleenheter som 

tidigare har deltagit i Läslyftet. 

• Om bidraget blir översökt prioriteras enheter som tidigare inte 

deltagit.



Kulturrådets bokgåvor

Kulturrådet har ett regeringsuppdrag att satsa på läsfrämjande i 

förskolan. 

Under februari månad kommer alla förskolor att kunna lägga sina 

beställningar av gratis böcker. Distributionen kommer att skötas 

av LäroMedia, genom

http://www.laromedia.se/bokgavor/

Där kan du redan nu ta del av litteratururvalet. Läs mer om 

uppdraget och vanliga frågor på 

http://www.kulturradet.se/sv/Bokgavor-till-forskolan-/

http://www.laromedia.se/bokgavor/
http://www.kulturradet.se/sv/Bokgavor-till-forskolan-/


Diskussion

Inför inledande konferenser

• Kollegiala lärandet

• Undervisningsaktiviteten

• Handledarens tid

• Samarbetet med förskolechef

• Övrigt

Goda 

exempel

Utmaningar 

och förslag 

på lösningar






