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Instruktioner till användaren
Utvecklingsprojektet Lyft språken!

En språkmedveten verksamhetskultur och ett språkstödjande arbetssätt har en central roll i
grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utvecklingsprojektet Lyft språken! (2018–2019)
stödjer implementeringen av planen för småbarnspedagogik i syfte att
 stimulera barnens språkutveckling,
 stärka personalens språkliga medvetenhet och
 säkra kvaliteten i anordnarens alla verksamhetsenheter.
Syftet med en språkstödjande handlingsplan är att skapa en struktur för att långsiktigt och
systematiskt stödja barnens språkutveckling. Handlingsplanen är direkt kopplad till de mål som finns
i de nationella styrdokumenten och tanken är att den ska vara ett stöd för att bedriva en
verksamhet som ger alla barn möjlighet att bli framgångsrika i sin språkutveckling.
Avsikten med handlingsplanen är inte att ge konkreta metoder för den praktiska verksamheten,
eftersom det redan finns annat utarbetat material för det ändamålet. Däremot är handlingsplanen
ett strategiskt dokument som innehåller riktlinjer för verksamheten och säkrar kvaliteten i
anordnarens alla verksamhetsenheter vad gäller barns språk- och kunskapsutveckling. Den
administrativa nivån som omfattar bl.a. bildningsdirektörer, chefer för småbarnspedagogik och
daghemsföreståndare är i nyckelposition för att arbetet med handlingsplanen ska nå sin fulla
potential. Handlingsplanen ska implementeras tillsammans med personalen inom
småbarnspedagogiken för att alla ska ha en gemensam långsiktig syn på hur man jobbar med
barnens språkliga utveckling. Handlingsplanen ska fungera som ett underlag för det fortsatta
arbetet med en språkstödjande handlingsplan som leder till konkretisering på lokal nivå och i
verksamheten.
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Handlingsplanens uppbyggnad
Utbildningsstyrelsen har tillsammans med olika sakkunniga på området utarbetat denna modell för
en handlingsplan. Handlingsplanen är utarbetad så att den inom några centrala teman ger en
teoretisk bakgrund, en samlad bild av hur dessa teman framställs i grunderna för planen för
småbarnspedagogik och utrymme för anordnarna att processa temat vidare. I slutet av modellen
finns också en lista på referenser och förslag till litteratur, som är indelad enligt tema. Litteraturlistan
erbjuder en möjlighet till fördjupning, men kan bearbetas och kompletteras enligt eget behov.
De teman som ingår är
- En språkmedveten personal
- I dialog med vårdnadshavare
- Flerspråkighet
- Kulturell mångfald
- Pedagogisk dokumentation som stöd för barnets språkutveckling
- Samarbete med förskoleundervisning och grundläggande utbildning
De teman som finns med i handlingsplanen går in i varandra och till en del finns det överlappningar
i innehållet. I arbetet med handlingsplanen behöver det här inte vara en nackdel, eftersom
anordnarna ändå kommer att göra sina egna bearbetningar och de egna prioriteringarna är
avgörande för den slutliga utformningen. Ingenting hindrar heller att anordnarna kan, om de så vill,
slå ihop två eller flera teman eller alternativt lägga till nya teman som inte finns med i den här
modellen.

Processen lokalt och regionalt
Som stöd i den lokala processen finns det i modellen förslag på diskussionsfrågor och en lista med
slutsatser Det här är viktigt att tänka på. Dessa är utformade på en allmän nivå och fungerar som
exempel. Anordnarna kan bearbeta och omforma materialet på ett sådant sätt att diskussionerna
och att de lokala och regionala processerna är så ändamålsenliga och givande som möjligt.
Diskussionsfrågornas uppgift är att få igång diskussionerna kring temat och samtidigt processa fram
en förståelse för varandras åsikter och en gemensam syn på vad som är viktigt. Då arbetet går vidare
lokalt och/eller regionalt gör alla anordnare sina egna prioriteringar och utarbetar sina egna
målsättningar. Till slut drar anordnarna sina egna slutsatser samt gör upp en plan för hur den lokala
handlingsplanen implementeras i de olika verksamhetsenheterna.
Ett systematiskt och långsiktigt arbete innebär en ständigt pågående process och med tiden nya
tankar om vad som bör ligga i fokus inom den egna verksamheten när det gäller en språkmedveten
verksamhetskultur och ett språkstödjande arbetssätt.
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Inledning
Förmågan att kommunicera utvecklas tidigt hos barn, framför allt i samspel med andra i
omgivningen. Mot den bakgrunden är det både naturligt och av största vikt att arbetet med barns
olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer utgör en av hörnstenarna i den
småbarnspedagogiska verksamheten. I takt med att barnets språkliga färdigheter utvecklas öppnas
också nya möjligheter för barnet att påverka och aktivt delta.
Varje barn är unikt och värdefullt. En medveten personal är lyhörd för barnet och ser de språkliga
möjligheterna som uppstår i vardagliga situationer och tar fasta på dem för att stödja och utveckla
barnets språkliga uttrycksförmåga. För att barnen ska utvecklas språkligt krävs social interaktion
med andra och samspel är en nyckelfråga. I den småbarnspedagogiska verksamheten möter barnet
andra vuxna och barn och språkmiljön utvidgas och får flera dimensioner än i hemmet. Barnen lär
känna andra miljöer, kulturer och språk. Det ger barnen en chans att vidga sitt kulturella och
språkliga perspektiv.
I Grunderna för planen för småbarnspedagogik betonas betydelsen av språk: ”I en språkmedveten
småbarnspedagogik är man medveten om att språken är närvarande – hela tiden och överallt.”
Barnen behöver stöd och handledning inom de centrala delområdena för språkliga kunskaper och
färdigheter: kommunikationsfärdigheter, språkförståelse, muntliga språkfärdigheter, språklig
uttrycksförmåga, verbalt arbetsminne och ordförråd och språklig medvetenhet.
Genom att arbeta språkmedvetet och ta tillvara de språk som barnet omges av, skapar man en
verksamhetskultur som samtidigt stärker verksamhetens språk. Genom att bejaka två- och
flerspråkighet stärker man barnens språkliga identiteter och deras språkliga medvetenhet. I
förlängningen innebär det att verksamhetens eget språk, i detta fall svenska, också stärks.
Läskunnigheten dalar i Finland och därför finns det all anledning att lyfta fram vikten av en
språkmedveten småbarnspedagogik. Insatserna måste inledas i ett tidigt skede eftersom alla barn
har rätt att få en stark språklig grund som svarar mot de behov som finns nu och i framtiden.
Som ett led i arbetet för en språkmedveten småbarnspedagogik inledde Utbildningsstyrelsen våren
2018 arbetet med att ta fram en modell för en språkstödjande handlingsplan. I arbetet deltog en
referensgrupp som bestod av följande personer: Mia Ahlskog, Helsingfors stad, Lillemor
Gammelgård, Vasa stad, Jan-Erik Mansikka, Helsingfors universitet, Åsa Snickars, Närpes stad, Elisa
Stark, Esbo stad, Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi och representanter från Utbildningsstyrelsen.
Den teoretiska bakgrunden har delvis skrivits av medlemmar i referensgruppen och dessutom har
Ann-Christin Furu, Helsingfors universitet, Johanna Sallinen, Folkhälsan och Sofie Tjäru, Åbo
Akademi bidragit med texter. Ett stort tack till referensgruppen och skribenterna för en värdefull
insats!
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Skribenterna till teoretisk bakgrund

En språkmedveten personal
Ann-Christin Furu är leg talterapeut, PeD och universitetslektor vid Helsingfors universitet,
Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik. I sitt arbete som föreläsare och
forskare fokuserar hon bland annat på lärares kommunikativa förhållningssätt i relation
till barns språkliga utveckling och meningsskapande, samt barnlitteraturens och högläsningens
betydelse för barns framväxande litteracitet. Hon har även lång erfarenhet av fortbildning av
personal inom småbarnspedagogiken.

I dialog med vårdnadshavarna
Johanna Sallinen är barnträdgårdslärare och PeM. Hon har arbetat både på svenska och på finska,
och har många års erfarenhet av att fungera som förskollärare och föreståndare inom språkbad på
svenska. Numera leder och utvecklar hon på Folkhälsan verksamhet inom småbarnspedagogik, med
tonvikt på barns språk och flerspråkighet. Till arbetsuppgifterna hör att bidra till att skapa goda
förutsättningar för barns språkutveckling genom att samarbeta med, fortbilda och handleda
pedagoger på daghem och förskola.

Flerspråkighet
Ann-Katrin Svensson är förskollärare, FD, och professor i pedagogik med inriktning mot tidigt
lärande, vid Åbo Akademi. Hon har studerat olika tillvägagångssätt att språkstimulera barn t.ex.
genom utvecklande samtal, bokläsning, språklekar, datoranvändning och genom såväl
föräldrasamarbete som samarbete mellan å ena sidan bibliotek och å andra sidan daghem och
förskolor. Hon har närmare 30 års erfarenhet av att utbilda och fortbilda lärare inom
småbarnspedagogik, med huvudfokus på barns språkutveckling.

Kulturell mångfald
Jan-Erik Mansikka är PeD och universitetslektor i pedagogik vid Helsingfors universitet och timlärare
vid Konstuniversitetet, avdelningen för musikfostran. Han har lång erfarenhet av undervisning inom
pedagogikens olika delområden. Hans forskning relaterar till frågor kring mångfald, flerspråkighet
och social rättvisa, vilka även utgör tyngdpunktsområden för de svenskspråkiga pedagogiska
utbildningslinjerna vid HU.
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Pedagogisk dokumentation som stöd för barnets språkutveckling
Elisa Stark är pedagogie magister i allmän pedagogik och har arbetat som konsultativ
barnträdgårdslärare i Esbo stad. I uppgiften ingick att stödja och handleda personalen i deras
språkstimulerande arbete. Hon har varit med och utarbetat språkliga observationsscheman som
används både inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och för barn som lär sig svenska
som andraspråk. Numera arbetar hon som pedagogisk sakkunnig inom förvaltningen.

Samarbete med förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Sofie Tjäru, FM, är universitetslärare och forskarstuderande vid Utbildningslinjen för lärare inom
småbarnspedagogik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Hon undervisar
bland annat i barns tal- och skriftspråkliga språkutveckling samt litteraturdidaktik inom
småbarnspedagogiken. Utöver undervisning av blivande lärare inom småbarnspedagogik är hon
också engagerad i fortbildning av yrkesverksamma lärare.
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En språkmedveten personal
Teoretisk bakgrund
Personalen inom småbarnspedagogiken har en central roll när det gäller att stödja och stimulera
barns språkliga utveckling, eftersom barns språk utvecklas i och genom växelverkan med andra
människor och den omgivande miljön. Därutöver har personalen en viktig roll när det gäller att
upptäcka barn med risk för försenad eller avvikande språkutveckling. Forskning visar att personalens
utbildningsnivå och dess kontinuerliga fortbildning är avgörande när det gäller att stödja barns
utveckling av språk och litteracitet1 2.
Genom medvetna verbala och icke-verbala kommunikativa förhållningssätt kan personalen möta
barn på sätt som ger utrymme för en språkutvecklande verksamhetskultur som även gynnar barns
meningsskapande och lärande3 4. Genom sina sätt att använda ord, röst och kroppsspråk kan
personalen skapa en kultur av lyssnande, där barns fokus riktas mot ljudmiljön som sådan, men
också mot innebörden i ord, uttryck och hela berättelser. Då personalens verbala och icke-verbala
kommunikation speglar närvaro och intresse för barnet, skapas förutsättningar för ett språkligt
samspel där barnet kan verbalisera sina tankar och känslor, men även sitt lärande. När personalen
delar barnets fokus, lyssnar aktivt, bekräftar det barnet sagt och utvidgar det i en mera komplex
form, uppmuntras utvecklingen av barnets ordförråd, grammatik och uttal. Genom ett lekfullt och
utforskande förhållningssätt till språkets form, innehåll och funktion stimuleras barnets
metaspråkliga förmågor och dess begynnande intresse för skriftspråket. En kärnfråga i det här
sammanhanget är hur personalen genom sitt sätt att interagera dels kan öka mängden tillfällen för
barnen att uttrycka sig, dels kan utveckla sina egna svarsstrategier på ett sådant sätt som
uppmuntrar barnen att utveckla sitt språk.5 När personalen tydligt välkomnar en mångfald av språk
i verksamheten ges barn även utrymme att utveckla en positiv flerspråkig identitet. Personalen
fungerar som språkliga förebilder för barnen och har därför en betydelsefull roll när det gäller att
skapa positiva attityder till flerspråkighet.
Personalens språkmedvetenhet kommer också till uttryck genom de erbjudanden lärmiljön
innehåller. Rika lärmiljöer ger impulser till mångsidigt arbete med språk, i såväl tal som skrift, vilket
direkt stimulerar barns utveckling, men också indirekt bäddar för deras senare akademiska
framgångar6. Det är viktigt att skapa platser och rutiner som inbjuder till samtal, berättande och
läsning i små grupper. Målmedvetet arbete med bilderböcker ger utmärkta möjligheter till

1 Schachter, Spear, Piasta, Justice & Logan (2016)
2 Markussen-Brown, Juhl, Piasta, Bleses, Højen & Justice (2017)
3 Furu & Ahlskog-Björkman (2015)
4 Dickinson & Caswell (2007)
5 Cabell, Justice, McGinty, DeCoster & Forston (2015)
6 Pelatti, Piasta, Justice & O´Connell (2014)
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språkmedveten pedagogik7. När bilderböcker finns tillgängliga i miljön, kan barn själva ta initiativ till
språkstimulerande högläsning och bokprat. Genom att t.ex. redan i tidig ålder aktivt
uppmärksamma bokstäver, ordbilder och annan text i barnets omgivning, nås långvariga effekter på
barns språkförståelse, läsförståelse och skrivförmåga8. Andra exempel på erbjudanden i lärmiljön är
boklådor med tematiska innehåll, åldersanpassade bokkassar som familjer kan låna, samt
återkommande besök på biblioteket.
En språkmedveten personal kan stödjas genom kontinuerlig professionell fortbildning med fokus på
språkliga frågor. Kollegial reflektion t.ex. i form av forskningscirklar eller studiecirklar, har visat sig
utveckla personalens kompetens att stimulera barns språk- och litteracitetsutveckling9. Även
verkstäder med fokus på didaktik i kombination med handledning av personalen ger goda resultat10,
liksom kartläggningar av barns språk11, interventionsprogram12 och checklistor13 som kan fungera
som redskap i utvecklandet av en mera språkmedveten pedagogik. En personal med gedigna
kunskaper gällande barns utveckling av språk och litteracitet har alltså både medvetenhet och
kompetens att skapa en språkligt rik lärmiljö för alla barn inom småbarnspedagogiken.
Grunderna för planen för småbarnspedagogik
- centrala delar i anknytning till temat
”Personalen förstår språkets centrala betydelse för barnens utveckling och lärande, för
kommunikation och samarbete samt för identitetsskapande och delaktighet i samhället.”
Arbetssätten och lärmiljöerna inom verksamheten ska stödja och främja barnens språkliga
utveckling, identitet och lärande. Personalen lyfter fram betydelsen av en språkmedveten
småbarnspedagogik bland annat genom sina val av arbetssätt och lärmiljöer. Personalen ska vara
lyhörd för kommunikationen i barngruppen och uppmuntra barnen att kommunicera både med
varandra och personalen. Ett av uppdragen inom småbarnspedagogiken är att främja barnens
kommunikativa kompetens.
”Barnens språkliga färdigheter ska beaktas och de ska ges tid och möjligheter att uttrycka sig i
språkligt varierande situationer.”
Inom en språkmedveten verksamhet stödjer personalen barnen så att deras språkförståelse och
uttrycksförmåga utvecklas. Det är viktigt att det finns tid och utrymme för samtal med barnen och

7 Massaro (2017)
8 Piasta, Justice, McGinty & Kaderavek (2012)
9 Cunningham, Etter, Platas, Wheeler & Campbell (2015)
10 Sheridan, Carta, Konoche, Abbott & Clarke (2011)
11 Bleses, Jensen, Højen & Dale (2018)
12 Bleses, Højen, Dale, Piasta, Justice, Dybdal, Markussen-Brown, Clausen & Haghish (2018)
13 Beecher, Abbott, Petersen & Greenwood (2017)
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att personalen använder ett beskrivande och exakt språk samt använder sig av till exempel bilder
och föremål i samspelet.
”Alla i personalen ska vara medvetna om att de är språkliga modeller för barnen och de ska fästa
uppmärksamhet vid sitt eget språkbruk. Personalen ska uppmuntra barnen att använda språk på ett
mångsidigt sätt.”
Barnen tar inte bara till sig verksamhetskulturens värderingar, attityder och vanor, utan också
personalens sätt att formulera sig, agera och kommunicera. Personalens positiva inställning till
språk överlag fungerar som en modell för barnen.
Förslag på diskussionsfrågor
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till diskussionsfrågor enligt eget behov)
- Hur stödjer och stimulerar vi medvetet barnens språkutveckling på svenska i verksamheten?
- Vilka lärmiljöer och arbetssätt främjar barnens språkliga utveckling speciellt mycket?
- Hur kan vi visa vår uppskattning för de olika språk och kulturer som finns representerade i
barngruppen och i närsamhället?
- Hur kan vi garantera att alla barn ges utrymme för samtal och diskussion?
- Hur kan personalens kunskaper om barns språkutveckling stödjas?
- Hur kommunicerar vi som vuxna med varandra och hurdant ska språkbruket vara inom
verksamheten?
- Vilken är verksamhetskulturens värderingar, attityder och vanor i förhållande till språk?
- Vad ska vi fästa uppmärksamhet vid i vårt eget språkbruk med utgångspunkt i ett
normkritiskt förhållningssätt?
- Hur använder vi ett nyanserat språk och ett varierat ordförråd med barnen?
Det här är viktigt att tänka på:
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till punkter i listan enligt eget behov)
- Personalen utmanar barnen språkligt och använder medvetet ett beskrivande och exakt
språk som stödjer språkutvecklingen på svenska.
- Personalen erbjuder en miljö som är stimulerande och inspirerar till kommunikation samt
ger impulser till språkutveckling.
- Personalen har kunskap om barnens språkliga bakgrund.
- Personalen relaterar medvetet till barnens egna erfarenheter.
- Vid behov används bilder och föremål för att stödja kommunikationen, språkförståelsen och
-utvecklingen.
- Personalen ger tid och utrymme för spontana samtal med barnen.
- Personalen ger barnen tid och ro att formulera sig och visar intresse för barnets tankar och
idéer.
- Personalen ansvarar för att leken ges tid och rum och är närvarande i leken.
- Alla i personalen är medvetna om sina roller som språkliga modeller.
- Personalen är medveten om sin verbala och icke-verbala kommunikation.
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Lokala prioriteringar och målsättningar för temat:

En språkmedveten personal

Standardsvenska
används i ledd
verksamhet. Dialekt kan
användas i individuella
samtal med barnen.

Lyssna och kommunicera

MÅLSÄTTNING:

Personalen är medvetna
språkliga förebilder

Språkstimulerande
lärmiljö

Att stimulera barnens
språkliga utveckling

Intresserad och
engagerad personal

Olika språkliga
uttrycksformer

Praktiska exempel:









Tar sig tid att lyssna och svara
Svarar med ett korrekt språk (grammatiskt, hela meningar)
Uppmuntrar återberättande
Tränar taltur i barngruppen t.ex. med ”talsten”
Använder ett nyanserat språk med barnen
Låter barnen bekanta sig med bokstäver och text
Skapar olika språkstimulerande lärmiljöer:
o Sagor på olika sätt; sagopåsar/lådor (sagobok med tillhörande rekvisita), flanosagor,
lyssna på CD-sagor
o Rim och ramsor med tillbehör så som bilder, småsaker, leksaker m.m.
o Teater och drama
o Sagohörnor och sagoböcker tillgängliga för barnen
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I dialog med vårdnadshavare
Teoretisk bakgrund
Språket är en rättighet som gäller alla barn14. Barnet föds kompetent och redo till samspel, vilket
betyder att barnet bär på förutsättningarna att ta till sig de språk som omger barnet. Det är ändå
omgivningen som påverkar hur barnets språk utvecklas och växer. Därför är det av stor betydelse
att barnen tidigt får ingå i språkligt rika sammanhang, och det är de vuxna i barnets omgivning som
ansvarar för att skapa de här sammanhangen15.
För att på ett genomgripande sätt stödja barnets språkutveckling behövs alltså en aktiv och
medveten insats av alla vuxna i barnets vardag. Det här innefattar också dialogen mellan
vårdnadshavare och personalen på daghem. Personalens och vårdnadshavarnas samverkan kring
frågor om barnets språk och språkutveckling skapar ur barnets perspektiv en meningsfull språklig
helhet och ger barnet ett brett språkligt stöd.
Vårdnadshavare som konkret tas med i daghemmets verksamhet och som får uppleva att familjens
tankar och angelägenheter beaktas känner sig delaktiga. Vårdnadshavarnas känsla av samhörighet
och gemenskap har en positiv inverkan på barnens välbefinnande och stärker också barnets och
förälderns relation. Av de här orsakerna är det värdefullt att genast från början skapa samhörighet
mellan personalen och vårdnadshavarna. Utgångspunkten för ett gott samarbete är personalen som
tillsammans medvetet skapar ett gemensamt förhållningssätt till samarbetet med vårdnadshavarna.
Ett uttalat förhållningssätt och gemensamma metoder i samarbetet med vårdnadshavarna inger
trygghet både hos vårdnadshavare och hos barn16.
Frågor som gäller språk och barnets språkutveckling kan väcka känslor eftersom de upplevs
personliga och kopplar till vars och ens kultur och identitet17. Attityder och förhållningssätt till språk,
minoritetsspråk och flerspråkighet påverkar också barnets möjligheter att utveckla sitt eller sina
språk18. Samarbetet kring de här frågorna behöver av de här orsakerna ske på ett lyhört och
respektfullt sätt.
Uppdraget för personalen är att för vårdnadshavarna synliggöra språket och språkutvecklingen som
en aspekt av barnets hälsa och välbefinnande. Regelbundna samtal kring barnets språk är värdefulla
att föra både under planerade möten och under spontana stunder då barnet förs eller avhämtas
från daghemmet. Personalen behöver vara lyhörd inför det som vårdnadshavarna vill höra och det
de behöver information om.

14 FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989
15 Lindö, 2009

16 Arnesson Eriksson, 2010
17 Hundeide, 2006
18 Ladberg, 2003; Henning-Lindblom, 2012; Björkstrand, 2015
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Vårdnadshavarnas förväntningar och förhoppningar angående barnets (olika) språk och
språkutveckling är värdefull information för personalen. De framkallar också tankeutbyte om vilka
konsekvenser föräldrarnas olika språkliga val beträffande barnet har med tanke på barnets framtid.
I det här sammanhanget blir därtill diskussionen om vårdnadshavarnas egna insatser aktuell.
Dialogen mellan vårdnadshavarna och personalen behöver också omfatta ett från personalens håll
genuint intresse för barnets språkliga vardag utanför daghemmet. Samtidigt behöver
vårdnadshavarna få insyn i daghemmets språkliga strävanden och arbetssätt.
När alla vuxna i barnets omgivning känner till varandras tankar om och insatser för barnets
språkutveckling skapas grogrund för ett transparent och respektfullt tankeutbyte, där både
praktiska angelägenheter och mera djupgående frågor berörande normer, värderingar och attityder
kan synliggöras. En förtroendefull anda mellan vårdnadshavarna och personalen är grunden för en
positiv och konstruktiv dialog, där allas syfte är att ge barnet ett så brett språkligt stöd som möjligt.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
- centrala delar i anknytning till temat
Samarbetet med vårdnadshavarna spelar en viktig roll inom småbarnspedagogiken. Målet är att
gemensamt främja barnens helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. Vårdnadshavarna ska
ges möjligheter att delta i planeringen och utvecklingen av verksamheten, medan man förutsätter
initiativtagande och aktivitet av personalen. I barnets plan för småbarnspedagogik preciseras målen
och åtgärderna för barnets språkutveckling.
”En mångsidig språkmiljö och samarbete med vårdnadshavarna stödjer barnens språkliga
utveckling. I den småbarnspedagogiska verksamheten ska barnen regelbundet få uppmuntrande
respons på sin språkliga uttrycksförmåga och sina kommunikationsfärdigheter.”
I den småbarnspedagogiska verksamheten är det viktigt att i samarbete med vårdnadshavarna
stödja utvecklingen av barnens språkliga identiteter och synliggöra den språkliga och kulturella
mångfalden.
”En professionell, öppen och respektfull inställning till mångfalden av familjer och familjers olika
språk, kulturer, åskådningar och religioner, traditioner samt syn på fostran skapar förutsättningar
för ett bra fostringssamarbete. Barnens familjeidentitet och familjerelationer stöds så att varje barn
får känna att den egna familjen är värdefull.”

12

Förslag på diskussionsfrågor
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till diskussionsfrågor enligt eget behov)
-

Hur skapar vi en fungerande dialog med vårdnadshavarna när det gäller barnets
språkutveckling?
Hur tar vi tillvara vårdnadshavarnas synpunkter om och erfarenheter av barnets
språkutveckling?
Hur stödjer vi familjerna om barnets modersmål är ett annat språk än svenska?
Hur synliggör vi för föräldrarna vårt gemensamma ansvar för barnets språkutveckling?
Hur skapar vi rutiner för att tala om språkutvecklingens betydelse för lärandet med
föräldrarna?
Hur och när byter vi tankar om konkreta insatser som föräldrarna kan göra för att stärka
barnets språkutveckling hemma?

Det här är viktigt att tänka på:
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till punkter i listan enligt eget behov)
-

Personalen för diskussioner om språkutveckling och lärande med föräldrarna.
Personalen informerar föräldrarna om den språkstödjande verksamheten.
Personalen lär känna barnet och familjen för att kartlägga barnets språkliga vardag.
Personalen diskuterar med föräldrarna vilken inverkan attityder har på språkinlärningen.
Tillsammans med föräldrarna diskuterar personalen hur man kan stimulera barnets
språkutveckling.
I diskussionerna med föräldrarna betonas betydelsen av att stödja det egna modersmålet.
Personalen samtalar med föräldrarna om barnets språkutveckling och om språkliga
situationer på daghemmet.
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Lokala prioriteringar och målsättningar för temat:

I dialog med vårdnadshavare

Information om vår
språkstrategi
- vid föräldramöten,
via brev, vid inskolning

Inbjuder till öppen dialog
med vårdnadshavarna

MÅLSÄTTNING:

Hjälpmedel så som
seesaw, mail, whatsapp,
foton, bilder, Ipad

Belyser hemspråkets
betydelse

Att tillsammans med
vårdnadshavarna stödja
barnets språkutveckling

Berättar om dagen
tillsammans med barnet

Uppmärksammar
barnets framsteg och
diskuterar eventuella
utmaningar

Praktiska exempel:






”Bra sagt”-häfte
Bokkassar som vårdnadshavarna kan låna hem
Tips på inspirerande material och böcker i tamburen
Ta reda på information om barnets språkkunskaper gällande hemspråket
Tolkhjälp
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Flerspråkighet
Teoretisk bakgrund
Språket är centralt för att få kontakt med andra, kunna uttrycka sina känslor och ta till sig kunskap,
och betydelsen av att stimulera barn språkligt i tidig ålder är välkänt19. Den som har ett eller flera
språk att uttrycka sig på, vilket är vanligt i ett tvåspråkigt land som vårt, har fördelar både socialt
och intellektuellt. Socialt är det en rikedom att kunna samtala med folk från skilda kulturer eller med
släktingar och kamrater som har andra förstaspråk. Då många barn i Finland växer upp med ena
föräldern med svenska som hemspråk och den andra med finska som hemspråk är det mycket
betydelsefullt att de får möjlighet att utveckla båda språken. På samma sätt ska barn som har en
annan bakgrund stödjas i att tala sina hemspråk.
Forskning visar på värdet av att uppleva tillhörighet i två kulturer och kunna röra sig i olika sociala
sammanhang20, och ett förtroendefullt samarbete mellan personalen och föräldrar stärker
möjligheten att ge barnen en naturlig känsla av att tillhöra olika kulturer. Även intellektuellt visar
det sig finnas positiva effekter21 då flerspråkiga barn presterar högt på språkliga test, t.ex. är de
bättre på att urskilja språkljud och de har mer avancerade uppfattningar om skriftspråket än
enspråkiga barn22. Däremot kan en flerspråkig individ rimligtvis inte samma ord i alla språken
eftersom språk är kulturellt bundna och används tillsammans med olika personer och ibland i skilda
aktiviteter23. Men flerspråkiga barn blir inte försenade i sin språkutveckling för att de lär sig flera
språk. Forskning visar att språken stödjer varandra och att utvecklingen av ett språk stöttar
utvecklingen av följande språk24.
Daghemmen är en mötesplats för barn och vuxna och därför är personalens inställning till
flerspråkighet och kulturell mångfald, oavsett om det gäller de inhemska språken eller andra språk,
mycket betydelsefull. Småbarnspedagogiken bidrar till inkludering genom att bl.a. respektera alla
barns språk och genom att låta språken utvecklas och stödja varandra. För att barnen ska få
möjlighet att utveckla både modersmålet/en och verksamhetens språk måste de få använda
språken så mycket som möjligt och känna stöd i att utveckla alla sina språk 25. För att barnen ska
uppleva det stödet behövs ett samarbete mellan daghemmet och hemmet. Personalen och föräldrar
behöver diskutera barnets flerspråkighet och föräldrarna ska veta att deras barn får tala

19 National Early Literacy Panel, 2008
20 Grosjean, 1982
21 Creese & Blackledge, 2010; Garcia & Lin, 2016; Cummins & Persad, 2014
22 Bialystok, Craik, & Freedman, 2007; Hoff, 2012; Lindberg, 1995, Wodniecka, Craik, Luo & Bialystok, 2010
23 Scheele et al. 2010
24Armon-Lotem, 2010, Core, Hoff, Rumiche, & Senor, 2013, Myndigheten för skolutveckling, 2006, Wedin 2011

25 Core, Hoff, Rumiche, & Senor, 2013, Svensson, 2009
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modersmålet/en inom småbarnspedagogiken och barnen ska uppleva att personalen har en positiv
inställning till alla språken och möter dem med entusiasm och respekt26.
Ordförrådet är en väsentlig del av språkutvecklingen då det avgör vad man kan uttrycka och hur
precist man kan formulera sig samt vad och hur man förstår andra. Det tar tid att utveckla ett stort
ordförråd och därför behöver barn tidigt möta ett variationsrikt språk både hemma och inom
småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken kan vara avgörande för att barn ska lära sig nya ord
på sina olika språk27 och föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken behöver
samarbeta för att stödja denna utveckling.
Kommunikationsmönstret på daghemmet kan både stimulera och begränsa barns språkutveckling28
och de möjligheter som miljön erbjuder påverkar hur barnen utforskar, använder och utvecklar
språken. En studie29 av utvecklingen av ordförrådet hos tvåspråkiga barn visade vilken stor betydelse
ett långsiktigt språkstimulerande arbete inom småbarnspedagogiken har. Det fanns positiva
samband mellan barnens vokabulär vid skolstarten och den språkliga kvaliteten hos personalen
inom småbarnspedagogik. En god språklig kvalitet karaktäriserades av att personalen använde sig
av precisa uttryck, synonymer, gav tydliga ledtrådar och utvecklade förklaringar till orden så att
barnen kunde sätta in dem i ett för dem känt och förståeligt sammanhang. I samtal med barnen
ställde personalen äkta och öppna frågor, bekräftade barnen och utmanade dem språkligt i en
positiv anda30.
Om flerspråkiga barns hela språkliga kapacitet används påverkas inte bara språkutvecklingen
positivt, det får även positiva effekter på andra områden och i inlärning av specifika ämnen 31. Det
visar på personalens betydelse för barnens utbildning, vikten av att barnens alla förmågor stimuleras
och att det sker i samarbete med hemmen32.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
- centrala delar i anknytning till temat
Att stödja och förhålla sig positivt till barnens varierande språkliga bakgrund är en viktig
utgångspunkt inom småbarnspedagogiken. En mångfald av språk berikar gruppen och man utgår
ifrån att barn kan lära sig flera språk samtidigt. I den småbarnspedagogiska verksamheten ska man
stödja utvecklingen av varje barns språkliga identiteter.

26 Scheele et al. 2010, Svensson, 2012
27 Lervåg & Aukrust, 2009; Dice & Schwanenflugel, 2012
28 Katz, 2004; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009
29 Aukrust, 2007
30 Harms, Clifford, & Cryer, 1998; Pianta, La Paro & Hamre, 2006, Svensson 2012
31 Baker, 2006; Cummins, 2007
32 Garcia & Li Wei, 2014; Gort & Sembiante, 2015
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”Inom verksamheten ska man ta hänsyn till att barnen lever i olika språkliga miljöer. Språkbruket
och sättet att kommunicera varierar mellan hemmen och i vissa hem talas det flera språk.”
Inom småbarnspedagogiken finns det barn som pratar både svenska och finska som modersmål och
det är av stor betydelse att deras språkliga och identitetsmässiga utveckling får stöd på båda
språken. Barnen behöver uppmuntras att använda bägge språken.
Inom småbarnspedagogiken finns också barn med främmande språk som modersmål och
flerspråkiga barn. Dessa barn ska ”… få stöd för att utveckla sina språkkunskaper, sina språkliga och
kulturella identiteter och sin självkänsla”. I två- och flerspråkiga miljöer ska man uppmuntra barnen
att sinsemellan kommunicera med varandra.
Samarbetet med vårdnadshavarna och att känna till barnets språkliga vardag är centralt för att
kunna stödja barnets språkutveckling.
”Personalen ska diskutera familjens språkmiljö, språkval, flerspråkiga och kulturella identiteter samt
utvecklingen och betydelsen av barnets modersmål – ett eller flera – med vårdnadshavarna.”

Förslag på diskussionsfrågor
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till diskussionsfrågor enligt eget behov)
-

Vilka är våra värderingar och attityder till flerspråkighet och hur syns de i verksamheten?
Hur kan vi visa att alla språk är lika värdefulla, och samtidigt stärka barnens kunskaper och
färdigheter i svenska?
På vilket sätt stödjer vi barnens modersmål?
Hur syns flerspråkigheten i lärmiljön?
Hur hanterar vi situationer där vi inte har ett gemensamt språk med vårdnadshavarna?

Det här är viktigt att tänka på:
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till punkter i listan enligt eget behov)
-

Personalen har gemensamma principer för hur barnens flerspråkighet och deras olika
språkliga identiteter bejakas.
Flerspråkigheten syns i lärmiljön.
Personalen har kunskap om flerspråkighet och arbetsmetoder som stödjer den.
Personalen utbyter tankar med vårdnadshavarna om hur barnens flerspråkighet kan stödjas
genom samarbete.
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Kulturell mångfald
Teoretisk bakgrund
Småbarnspedagogiken i Finland, liksom i de övriga nordiska länderna, har i stor grad influerats av
FN:s konvention om barns rättigheter. Lite förenklat skulle influenserna kunna formuleras i följande
två meningar. Varje barn har rätt att, oberoende av kulturell bakgrund, ta del och bli delaktig av en
trygg och stödjande lärande gemenskap. Samtidigt har varje barn rätt att bli bemött som en egen
person, med respekt för de kulturella referensramar barnet identifierar sig med. Båda meningarna
pekar på en värdegrund som ska genomsyra vår småbarnspedagogik. Kulturell mångfald är en
naturlig utgångspunkt och resurs.
Språket är en avgörande faktor för att skapa en delad gemenskap inom småbarnspedagogiken. Det
krävs därför en hel del stöd för barn med annat modersmål än verksamhetens språk att utveckla
sina språkfärdigheter så att de får likvärdiga möjligheter att delta i verksamheten med de andra
barnen. Man kan knappast överskatta betydelsen av att personalen talar mycket med barnen, inte
bara till barnen. Alla vuxna är viktiga språkliga modeller i denna mycket sensitiva period för barnets
språkutveckling och språket har en viktig roll i att den känslomässiga anknytningen mellan vuxna
och barn skapas.33
En delad gemenskap förutsätter också lyhördhet och respekt för vad barnen bär med sig. Det finns
studier som påvisar hur viktigt det är att också stödja barnets hemspråk när man lär sig ett nytt
språk34, dels för att ett starkt modersmål stödjer lärande av nya språk, dels för att språk och identitet
alltid är sammanflätade. Barnen ska ges möjlighet att genom flera språk bygga upp sin identitet från
flera olika håll. Mot denna bakgrund är det rimligt att våra styrdokument betonar vikten av att stödja
flerspråkighet på daghemmet. Det ligger i tiden att utmana den lite styva enspråkighetsdiskursen
och börja se språk i ett mera nyanserat ljus. Forskning om transspråkande visar, tvärtemot det man
trodde tidigare, att det att ett barn får använda alla sina språkliga resurser samtidigt stärker barnets
lärande och språkutveckling.35
I Norden är forskningen kring kulturell mångfald inom småbarnspedagogiken ofta influerad av en
strömning som kommit att kallas normkritisk eller normmedveten pedagogik. Den tar sin
utgångspunkt i att vårt sociala umgänge alltid regleras av normer, dvs. allmänt delade, men ofta
underförstådda, regler och förväntningar på beteende. Normer ska inte förstås som något negativt
i sig, utan de är alldeles oumbärliga t.ex. för att skapa en fungerande vardag på daghemmet. Men
det är viktigt att vara medveten om att de också kan vara begränsande. Därför ska man kritiskt
granska den egna rollen som pedagog och hurdana normer som förmedlas i verksamheten.36

33 Hansen (2018)
34 Se t.ex. Cummings (2001); Winsler m.fl. (2014); Farrell & Pramling Samuelsson (2018)
35 Garcia & Li Wei (2014)
36 Dolk (2013); Salmson & Ivarsson (2015); Andersson Tengnér & Heikkilä (2017)
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Skillnader och stereotypa föreställningar skapas alltid i språket. En språkmedveten
småbarnspedagogik betyder därför att vara medveten om hur vi använder språket, och hurdan
verklighet vi förmedlar med hjälp av språket. Vad betyder det i praktiken? Det kan handla om att
uppmärksamma och utmana stereotypa föreställningar. Fundera över barnböcker som läses. Låt
barnen analysera vem som beskrivs som hjältar, vem som är tuff och vem som är försiktig. Fundera
tillsammans varför det är så, både i boken och samhället, och på hur berättelserna i stället kunde
skrivas. Satsa på böcker med bred representation. Alla barn behöver få känna igen sig i böcker, bilder
och media, både vad gäller kön, etnicitet, klass, funktionsförmåga, religion och familjekonstellation.
Barn är både fördomsfria, och samtidigt aktiva användare av de språkliga verktyg och kategorier
som finns tillhands. Därför behöver vi inom småbarnspedagogiken våga diskutera också känsliga
teman så som orättvisor, för att ge dem redskap att använda språket på ett ansvarsfullt sätt. Varför
inte skapa en öppen och diskuterande atmosfär som inte förstärker olika normer utan istället
fungerar normöppnande. Det är i sådan verksamhet grunden för vårt demokratiska samhälle
etableras, där respekt för mångfald och olikheter blir en självklar utgångspunkt.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
- centrala delar i anknytning till temat
”Personalen ska diskutera familjens språkmiljö, språkval, flerspråkiga och kulturella identiteter samt
utvecklingen och betydelsen av barnets modersmål – ett eller flera – med vårdnadshavarna.”
I den småbarnspedagogiska verksamheten ska den språkliga och kulturella bakgrunden och
vardagen beaktas för varje barn. Personalen ska stödja barnen i att utveckla en positiv inställning
till mångfald och stödja barnen att forma sina kulturella identiteter.
”Personalens sätt att bemöta olika människor på ett positivt sätt och deras positiva inställning till
en mångfald av språk, kulturer och åskådningar fungerar som modell för barnen.”
En del av barnen blir bekanta med det svenska språket och kulturen först i småbarnspedagogiken
och behöver på ett mångsidigt sätt få stöd för sin språkutveckling. Det är därför viktigt att barn med
främmande språk som modersmål ska få stöd för att utveckla sina språkkunskaper, sina språkliga
och kulturella identiteter och sin självkänsla.
”Det egna modersmålet och att lära sig svenska som andraspråk ligger till grund för barnets
funktionella två- och flerspråkighet.”
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Förslag på diskussionsfrågor
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till diskussionsfrågor enligt eget behov)
-

Hur synliggör vi barnens olika språk och kulturer inom verksamheten?
Hur ser vi till att barn med en annan kulturell bakgrund kan delta i verksamheten på lika
grunder?
Vilka normer förmedlar vi i verksamheten och vad vill vi förmedla?
På vilket sätt stödjer vi barn med främmande språk som modersmål i att lära sig svenska?
På vilket sätt stödjer vi familjerna då det gäller kunskap om språkutveckling hos ett
flerspråkigt barn och betydelsen av att bibehålla och utveckla modersmålet/en?
På vilket sätt samarbetar vi med familjerna när det gäller att stödja barnets språkutveckling?
Hurdana former för samarbete och kommunikation har vi med föräldrar som vi inte delar
språk med?
Utrymme för flera diskussionsfrågor.

Det här är viktigt att tänka på:
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till punkter i listan enligt eget behov)
-

Personalen har kunskap om hur barnens språkliga och kulturella identiteter kan bejakas.
Personalen ser olika språk och kulturer som en tillgång och låter det synas i verksamheten.
Verksamheten präglas av ett normkritiskt förhållningssätt.
Personalen har kunskap om andraspråksinlärning och språkutveckling för flerspråkiga barn.
Personalen har fungerande arbetssätt för att stödja språkutvecklingen.
Personalen söker aktivt olika vägar för att underlätta kommunikationen med föräldrar som
de inte har ett gemensamt språk med.
Personalen har kunskap och förmåga att samarbeta med föräldrarna då det gäller
betydelsen av att stödja barnets modersmål och barnets flerspråkiga identitet.
Utrymme för annat viktigt att tänka på.
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Lokala prioriteringar och målsättningar för temat:

Flerspråkighet och kulturell mångfald

Väcker en positiv
inställning och
nyfikenhet hos barnen till
olika språk och kulturer

Utgår från barnens
kunskaper och
erfarenheter

Har en öppen diskussion
med vårdnadshavarna
kring barnets språk och
kulturella bakgrund

Använder material som
speglar olika språk och
kulturer

MÅLSÄTTNING:
Att få en förståelse för
att olika kulturer och
flerspråkighet är en
rikedom

Värnar om den lokala
dialekten

Låter olika åsikter och
synsätt berika varandra

Praktiska exempel:






Skriva t.ex. HEJ på olika språk och sätt upp i tamburen
Sjunga sånger på olika språk
Uppmuntra vårdnadshavarna att läsa sagor på sitt modersmål
Diskutera med barnen på ett öppet och naturligt sätt om olika länder, språk och kulturer
Uppmärksamma de länder som representeras i barngruppen, t.ex. genom att barnet tar med
foton från sitt hemland, bilder på olika maträtter eller annat som är typiskt för kulturen
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Pedagogisk dokumentation som stöd för barnets språkutveckling
Teoretisk bakgrund
En målmedveten pedagogisk dokumentation lägger grunden för att stödja varje barns individuella
språkutveckling. Genom dokumentationen får personalen information om bl.a. barngruppens
språkliga styrkor och behov samt hur väl arbetssätten och lärmiljön främjar språkutvecklingen.
Samtidigt bidrar dokumentationen till en diskussion både inom personalen och tillsammans med
familjerna37.
Den pedagogiska dokumentationen ska användas för att analysera, utveckla och anpassa
pedagogiken38. Kärnan i den pedagogiska dokumentationen är bearbetningen av den. Genom
diskussioner och reflektioner om dokumentationen får personalen underlag för planeringen av
verksamheten. Tyngdpunkten i diskussionerna om dokumentationen ska fokusera på att ta fram
lämpliga metoder och förfaringssätt som kan främja barns behov av stöd och stimulans för
språkutvecklingen.
I dokumentationen är det viktigt att synliggöra barnens lärandeprocesser, syftet är inte att testa
barns språkliga färdigheter. Då fokus riktas mot lärandeprocesser är det även naturligt att resonera
kring pedagogiken, metoderna och miljön. Istället för summativa kartläggningar av barns språkliga
utveckling39 är det viktigt att ta i beaktande i dokumentationen vilken stimulans den sociala
omgivningen erbjuder.
Ett tillvägagångssätt vid dokumentationen är att använda ett schema där personalen observerar och
dokumenterar varje barns språkliga framsteg. Syftet med observationerna är att få mera
information om språkutvecklingen hos det enskilda barnet samt barngruppen som helhet och att
lyfta fram de individuella språkliga styrkorna. Dokumentationen används som ett arbetsredskap i
planeringen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i barngruppen.
Observationsmöjligheterna är otaliga, t.ex. filmklipp, ljudklipp, bilder, anteckningar kan användas
och förutom personalen deltar även barnen aktivt i dokumentationen. För en lyckad
implementering av pedagogisk dokumentation som arbetssätt, krävs det att dokumentationen ges
tid, att personalen har tillräckliga kunskaper om metoden och att de tekniska arrangemangen för
dokumentation fungerar40. En sensitivt närvarande personal är en förutsättning för att
observationer och dokumentationer kan bli en naturlig del av den småbarnspedagogiska
verksamheten.

37 Rintakorpi, 2016; 2018
38 Rintakorpi, 2016; 2018
39 Norling, 2015
40 Rintakorpi, 2016; 2018
22

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

- centrala delar i anknytning till temat

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. I processen deltar barnen, vårdnadshavarna och
personalen inom småbarnspedagogiken. Barnet producerar aktivt pedagogisk information och ska
inte endast ses som ett objekt.
”Det är en kontinuerlig process där observationer, dokument och en gemensam tolkning av dessa
skapar förståelse för den pedagogiska verksamheten.”
Genom den pedagogiska dokumentationen, som utgör grunden för planeringen av verksamheten,
blir barnens kunskaper och färdigheter, intressen och behov synliga. Dokumentationen ger också
information om barngruppens verksamhet på ett konkret och mångsidigt sätt.
”Den information och förståelse som dokumentationen bidrar till ska användas till exempel för att
arbetssätten, lärmiljöerna, verksamhetens mål, metoderna och innehållet kontinuerligt ska kunna
anpassas enligt barnens intressen och behov.”
Målet med en systematisk dokumentation är att personalen ska lära känna det enskilda barnet och
förstå relationerna barnen emellan samt förstå på vilket sätt personalen och barnen i gruppen
kommunicerar med varandra. Den pedagogiska dokumentationen ska också fokusera på barnens
språkliga utveckling och t.ex. deras berättelser, ramsor och verbala budskap ska dokumenteras.
Förslag på diskussionsfrågor
-

Hur långt har vi kommit med att använda pedagogisk dokumentation som stöd för barnens
språkutveckling?
Vilka verktyg har vi för att följa upp och dokumentera barnets språkutveckling?
Hur kan vi utveckla verksamheten med hjälp av den information som den pedagogiska
dokumentationen ger?
På vilket sätt är barnen delaktiga i dokumentationsprocessen?
Hur kan pedagogisk dokumentation om barnets språkutveckling fungera som ett stöd för
dialogen mellan vårdnadshavarna och personalen?
På vilket sätt kan vi förändra våra rutiner för att bättre kunna följa med barnets
språkutveckling?

Det här är viktigt att tänka på:
-

Personalen använder pedagogisk dokumentation för att följa upp barnets språkutveckling.
Personalen för regelbundet pedagogiska diskussioner i arbetsteamet med utgångspunkt i
den information som dokumentationen ger.
Personalen vidtar åtgärder utgående från informationen; anpassar arbetssätten och
lärmiljön samt utvecklar verksamhetskulturen.
Personalen ser till att barnen är aktivt med i dokumentationsprocessen.
Personalen involverar föräldrarna i processen så att de bidrar med information om
språkutvecklingen i de språk som barnet talar hemma.
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Lokala prioriteringar och målsättningar för temat:

Pedagogisk dokumentation som stöd för barnets språkutveckling

Verktyg:

Utveckling:

- Teckningar, fotografier/
bilder, filmklipp
- iPad, telefon och appar (t.ex.
seesaw)
- Språkportfölj och dagliga
anteckningar
-Sagotering

- diskussion och reflektion
- flexibilitet i verksamhetsplaneringen
- smågruppsverksamhet
- individuella samtalsstunder
med varje enskilt barn

MÅLSÄTTNING:
Att synliggöra barnets
lärande och stärka
språkmedvetenheten hos
barn och vuxna

Delaktighet:

Dokumentation som stöd:

- Lyhördhet för barnens
intressen; ta tillvara deras
nyfikenhet, lust att lära,
verbala budskap och citat i
vardagen

- förtydliga barnets
lärprocess -> uppföljning
-> utvärdering
- samarbete med hemmen:
- föräldrasamtal
- barnets egen plan

Praktiska exempel:






Förändra lärmiljöerna genom att planera in olika teman/projekt i verksamheten
Anteckna barnets ord, tankar och berättelser i ett ”fånga dagen häfte”
Sagotering (låt barnet berätta med egna ord en saga, om ett besök de har gjort, om en
teckning de ritat och skriv ordagrant ner deras berättelse)
Använd ”en kvart om dagen” materialet (föreningen hem och skola)
Barnet får ta hem ett kramdjur med tillhörande dokumentationshäfte från enheten över ett
veckoslut, där barnet tillsammans med vårdnadshavaren skriver ner eller på annat sätt
dokumenterar vad familjen upplevt tillsammans med kramdjuret
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Samarbete med förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Teoretisk bakgrund
Barn lär sig och utvecklas i meningsfulla sammanhang där deras tidigare erfarenheter och kunskaper
tas tillvara.41 Samtidigt kan man genom att medvetet påverka vilka tidiga erfarenheter och
kunskaper barnen förvärvar skapa en god grund för framtida utmaningar och sammanhang. För att
skapa en sådan meningsfullhet behöver personalen inom småbarnspedagogiken,
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen känna till och diskutera varandras
uppdrag och arbetssätt också över stadiegränserna.
De nationella läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
använder begreppet lärstig för att beskriva den röda tråd som ska finnas både inom en enskild enhet
och mellan olika stadier för att stödja barnens växande och lärande.42 43 Också Grunderna för planen
för småbarnspedagogik fastställer att den lokala planen för småbarnspedagogik ska ta hänsyn till
andra planer på lokal nivå, däribland läroplanerna för förskoleundervisningen och för den
grundläggande utbildningen. En enhetlig och meningsfull lärstig ger större möjligheter att långsiktigt
stödja barnens språkutveckling. Det som har visat sig fungera bra på en etapp av lärstigen kan på så
sätt få en fortsättning och vidareutveckling på nästa etapp, samtidigt som personalen genom att ha
en helhetsbild också kan försäkra sig om en tillräcklig variation i de språkutvecklande aktiviteterna.
Traditionellt har en del av språkarbetet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
handlat om att förbereda barnen inför skolans skriftspråksundervisning. Betoningen har ofta legat
på att uppmärksamma och identifiera språkljud eftersom denna typ av språklig medvetenhet
behövs då barnen längre fram ska ljuda ihop för att avkoda skriven text och dela in ord i enskilda
ljud för att själva kunna skriva.44 Med tanke på framtida skolgång finns det emellertid också andra
aspekter i språkanvändningen som det är viktigt att barnen får möjlighet att utveckla redan inom
småbarnspedagogiken.45
Den talspråkliga grund som barn tillägnar sig före skolåldern behöver omfatta både ett mönster för
vardagsspråk och ett mönster för akademiskt och litterat språk, ett s.k. skolspråksregister.46 I
jämförelse med vardagsspråket är språkmönstret i skolan kognitivt mer utmanande eftersom det är
mer abstrakt och analyserande, ställer större krav på användningen av precisa uttryck och ofta
förutsätter att barnen kombinerar olika typer av information både i sin egen kommunikation och

41 Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 (2016)
42 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 (2014)
43 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (2014)
44 Castles & Coltheart (2004)
45 Dickinson & Porsche (2011)
46 Van Kleeck (2016)
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för att ta till sig andras. Dessutom omfattar skolspråksregistret också skrivet språk med de krav på
tydlighet, sammanhang och skriftspråkliga formuleringar som det medför. Då barnen redan inom
småbarnspedagogiken kommer i kontakt med skriftspråk genom regelbundna högläsningsstunder
och samtal om handling, bilder, text och de tankar som boken väcker får barnen en modell för vad
som är karaktäristiskt för skriftspråk, men också en god grund för det språk som behövs för
argumentation, kritiskt tänkande och ett analyserande förhållningssätt.
Nya kunskaper för med sig nya ord och uttryck och ämnesspecifika ord och uttryck stärker
förståelsen och lärandet. En småbarnspedagogik som genomsyras av språkmedvetenhet ger god
beredskap inför de utmaningar som barnen möter längre fram på sin lärstig. Då vuxna utöver
vardagsspråket också använder avancerade ord i barngruppen har det positiva effekter på barnens
framtida läsförståelse och ordförråd47 och att arbeta parallellt med språk- och kunskapsutveckling
gynnar såväl första- som andraspråkstalare.48 49 Erfarenheter av att samtala om olika ämnen ger
dessutom barnen en god förberedelse för att, t.ex. i olika skolämnen, anpassa sitt språk till ämnet
och ämnesdiskursen, dvs. till hur man brukar uttrycka sig i och om ett visst ämne.50 51
För att försäkra sig om att barnens lärstig går genom ett landskap där språket hela tiden blomstrar
behöver personalen inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning
gemensamt planera hur man skapar denna språkliga rikedom.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
- centrala delar i anknytning till temat
Samarbete mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande
utbildningen lyfts fram i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Planen för
småbarnspedagogik ska ta hänsyn till andra planer som utarbetats på lokal nivå, bland annat
förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens läroplaner.
”Att personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande
utbildningen känner till utbildningssystemet och de centrala mål, särdrag och tillvägagångssätt som
kännetecknar de olika stadierna inom systemet är utgångspunkten för en kvalitativ helhet.”
Med tanke på övergångarna från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och vidare till
den grundläggande utbildningen är det viktigt med samarbetsstrukturer och rutiner för

47 Dickinson & Porsche (2011)
48 Gibbons (2010)
49 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (2014)
50Van Kleeck (2016)
51 Eckeskog, H. (2015)
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informationsöverföring. Övergångarna ska planeras och utvärderas med tanke på barnens
välbefinnande, utveckling och lärande.
Småbarnspedagogikens uppgift är att stödja barnens språkliga medvetenhet och språkliga
utveckling. Genom att uppmuntra barnen att lekskriva och lekläsa lockas barnen att undersöka
språkets former och strukturer.
”Personalen ska väcka och öka barnens intresse för talat och skrivet språk och småningom också för
att läsa och skriva.”
Det är viktigt att använda rika och varierande texter. Personalen ska tillsammans med barnen
bekanta sig med barnlitteraturen på ett mångsidigt sätt. Barnen ska både få höra och själva
producera berättelser.
Förslag på diskussionsfrågor
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till diskussionsfrågor enligt eget behov)
-

Hur kan den småbarnspedagogiska verksamheten, förskolan och skolan samarbeta för att få
en kvalitativ helhet kring språkutveckling?
Vilka prioriteringar har vi som är gemensamma för de olika stadierna när det gäller
språkutvecklingen?
Hur samtalar vi med föräldrarna om deras förhoppningar och önskemål angående barnets
språkliga utveckling och framtid?
Hur diskuterar vi konsekvenserna av föräldrarnas språkval med tanke på barnets lärstig?

Det här är viktigt att tänka på:
(Anordnaren tar bort och/eller lägger till punkter i listan enligt eget behov)
-

Det finns ett ömsesidigt samarbete mellan småbarnspedagogisk verksamhet, förskola och
skola.
Personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande
utbildningen känner till varandras språkstödjande arbete.
Personalen använder medvetet också mer ovanliga ord och uttryck i sin kommunikation med
barnen.
Personalen tar tillvara den potential för språklig utveckling som finns i varje aktivitet.
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Lokala prioriteringar och målsättningar för temat:

Samarbete med förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Språkmedveten personal
med ett nyanserat språk
Regelbundna möten och
diskussioner mellan
personal från alla stadier
- t.ex. överföringsmöten

MÅLSÄTTNING:

Bestämda ramar/ kriterier
hur personal inom
småbarnspedagogik/
förskola/skola arbetar

Att skapa möjligheter för att
långsiktigt stödja barnets
språkutveckling

Mångsidig språkmiljö
- Högläsning
- Väcka barnets intresse för
tal- och skriftspråk t.ex.
genom lek

Känna till varandras
läroplaner och
språkstödjande material

Praktiska exempel:





Skolbarn kommer till förskolan och läser saga för förskolebarnen
Använda mer ovanliga och utmanande ord och uttryck då vi pratar med barnen (jämför
vardagsspråk/akademiskt och litterat språk)
Tillgång till olika typer av böcker, t.ex. faktaböcker, sagoböcker, gåtor, vitsar, tidningar
Använda ”språkportföljen” (Tänk språk)
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