
Läslyftet i förskolan
En presentation för vårdnadshavare



Ur förskolans läroplan (Lpfö 98)
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 
för den skriftspråkliga världen.

Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål.

I den reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 står också:

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att 
utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur 
och andra texter.



Läslyftet är ett regeringsuppdrag
• Läslyftet är ett uppdrag till Skolverket från regeringen.

• Läslyftet startade 2013 och riktade sig då till skolan. 

• Från 2016 riktar sig Läslyftet även till förskolan.

• Läslyftet är en nationell satsning där förskolor i hela Sverige 
kan delta.



Syftet med Läslyftet i förskolan
Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns 
språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för 
texter, bilder och skriftspråk.



Kollegialt lärande
Förskolans personal…

...läser 
forskningsbaserade 
artiklar och ser korta 
filmer eller 
bildreportage. 

…samtalar om det de 
läst och planerar en 
undervisningsaktivitet 
för barnen. Samtalen 
leds av en 
handledare.

...genomför en 
undervisningsaktivitet 
med barnen. 
Personalen 
dokumenterar och 
utvecklar.

…reflekterar och 
analyserar 
tillsammans om hur 
undervisningen i 
förskolan kan 
utvecklas. Samtalen 
leds av en handledare.



Med Läslyftet får personalen 
möjlighet att

• Fördjupa sina kunskaper om språk-, 
läs- och skrivutveckling

• Samtala med kollegor om forskning 
och undervisning

• Pröva nya arbetssätt i praktiken

• Utveckla ett gemensamt yrkesspråk



Exempel på 
undervisningsaktiviteter
• Högläsning

• Boksamtal

• Berättande

• Använda modersmålet som resurs

• Planera läsmiljön

• Leka med skriftspråket

• Hitta teknik i barnböcker


