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1. Inledning 

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga 

stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta 

tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt” (Lpfö-18, sid 8). 

 

Att ha tillgång till ett rikt språk och en god läs- och skrivförmåga är en rättvise- och 

demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet (SOU, 2012). För att barnet 

ska kunna påverka och få inflytande över sin vardag behöver det tidigt ha tillgång till ett rikt 

språk, vilket är ett viktigt främjande uppdrag i förskolan. Förmågan att ta emot och ge muntlig 

och skriftlig information är viktig i samhället och en väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga 

är grundläggande för att alla barn och elever ska ha möjlighet att nå den kunskap, trygghet och 

framtidstro som de har rätt till.  

 

Barnets språkutveckling under de första åren i livet spelar en mycket viktig roll för senare 

språkutveckling och lägger grunden till läs- och skrivutvecklingen (Skolverket, Eriksson Cox, 

2017). Den tidiga språkutvecklingen styrs av ett samspel mellan genetiskt arv och olika 

miljöfaktorer. Utvecklingen påverkas även i hög grad av den språk- och lärmiljö som finns i 

förskola och skola. Den tidiga läs- och skrivinlärningen har utifrån dessa perspektiv en 

avgörande betydelse för fortsatt skolgång och är en del av förskolans kompensatoriska 

uppdrag; att se till att alla barn utvecklar ett gott språk. Det grundläggande och förebyggande 

språkliga arbetet ska stimulera och stödja alla barns språk-, läs- och skrivutveckling. Detta 

arbete ska ske systematiskt och målinriktat (Skolverket, 2021). 

 

Syfte 

Det gemensamma strävansmålet för all utbildning i Töreboda kommun är att alla elever ska 

avsluta årskurs nio med godkända betyg. Detta viktiga arbete inleds redan i förskolan genom 

en helhetssyn på undervisning, omsorg och lärande.  

 

• Genom ett gemensamt styrdokument, som ska vara känt för all personal som arbetar i 

förskolan, stärks likvärdigheten och kvaliteten i det språk- och kunskapsutvecklande 

arbetet.  

 

• Genom att styrdokumentet uppdateras utifrån de behov som framkommer i 

förskolornas systematiska kvalitetsarbete samt utifrån aktuell forskning och 

samhällsutveckling, är det också ett verktyg som utvecklas och förändras över tid.  

 

Fokusområde läsåret 2021/2022 
Töreboda kommun har inlett ett samarbete med Skolverket som sträcker sig till 2023 och har 
fokus på nyanländas lärande i syfte att höja måluppfyllelsen i utbildningen. För förskolorna har 
denna satsning inneburit en fortbildning via Högskolan Väst med kursen Flerspråkighet och 
interkulturalitet i förskolan under 2020/2021. Under läsåret 2021/2022 kommer arbetet med 
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att implementera kunskaperna från fortbildningen i förskolans undervisning fortsätta. 
Förskolans fortlöpande systematiska kvalitetsarbete lägger grund för nästa fokusområde under 
kommande läsår.  
 
Kvantitativa mått  
I förskoleklass är det obligatoriskt med kartläggningen Hitta språket som ingår i Skolverkets 
läsa-, skriva- räknagaranti (SFS 2O10:800). Genom att följa upp och utvärdera kartläggningen 
kan en kvantitativ mätning utgöra ett av måtten för att beräkna måluppfyllelsen av förskolans 
undervisning och bidra till att utveckla de förebyggande och främjande insatserna för en god 
språkutveckling.  
 
 

2. Barns språkutveckling 
 
De sex första levnadsåren är mycket viktiga för att barn ska utveckla ett rikt språk. De ska lära 

sig att förstå och uttrycka sig, men också lära sig att samspela med andra människor och erövra 

många ord och begrepp. De ska också lära sig att böja ord och bygga meningar samt hur vårt 

ljudsystem fungerar (Larsson, 2019). Barn socialiseras in i språket redan från första 

levnadsdagen och det är viktigt att de får respons på sitt uttryck, som kan vara kroppsspråk, 

läten eller mimik (et.al). Barns språk utvecklas i samspel med andra i lekfulla och meningsfulla 

sammanhang. Forskning visar att tidiga språkliga stimuli i form av språkligt samspel och läsning 

av sagor och berättelser inverkar både på tiden för lässtarten samt på framtida läsutveckling 

med betoning på text- och läsförståelse (Skolverket, Svensson, 2018).  

Många barn i förskolan utvecklar tidigt ett intresse för bokstäver och ljud vilket är viktigt att 

uppmuntra. Utan att kunna läsa lär sig även barnen mycket om skrift i undervisningsmiljön, 

såsom läsriktning och namn på bokstäver. Det är förmågor som tillsammans med språklig 

medvetenhet hänger nära samman med den första läs- och skrivinlärningen. De barn som har 

svårt för detta behöver extra stimulans för att bättre vara förberedda på den kommande 

skolstarten. En forskningsrapport från Vetenskapsrådet (2015) har påvisat att 

bokstavskännedom och fonemisk medvetenhet är de två enskilda faktorer som allra bäst kan 

förutsäga en elevs framgång i läsning under de första skolåren. Likaså är ordförrådet den 

enskilda faktor som i högst grad sammanhänger med den senare läsförståelsen (Wagner, m.fl. 

2020).  

 

3. Teoretisk bakgrund  
 

”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö-18, sid 7).  
 

Det relationella förhållningssättet ska genomsyra synen på lärande och utveckling i förskola och 
skola. Det innebär att vi lär i samspel med varandra och vår omvärld och omgivningens 
betydelse för det lärande som sker är stor. Att stimulera barns utforskande i form av lek och 
lärande är en av förskolans viktigaste uppgifter och en förutsättning för detta är att barnen 
känner trygghet och tillit till de vuxna i förskolan (Broberg m.fl., 2012).  
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Språkmiljö 
Förskolans sociala språkmiljö har en betydande roll för barns språk-, läs- och skrivutveckling och 
det är av stor vikt att ha gemensamma didaktiska strategier för lek, kommunikation och omsorg 
(Norling & Magnusson, 2019). Pedagoger ska ge stöd och återkoppling i en trygg och 
omsorgsfull miljö som tar hänsyn till både barnperspektiv och barns perspektiv. En god social 
språkmiljö innebär också pedagoger med strategier som uppmuntrar språkande, flerspråkighet, 
barns intresse samt möter barns emotionella behov och skapar ett tillåtande klimat (et.al). 
Likaså pedagoger med helhetssynen att omsorg, utveckling och lärande ska genomsyra alla 
förskolans aktiviteter.  
 
Interkulturellt förhållningssätt 
  

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och 
kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer” (Lpfö 18, sid 6).  

 

Utbildningen ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt som handlar om att se 
flerspråkighet som en kompetens och en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer 
som barn och föräldrar representerar. Det innebär pedagoger som är nyfikna och visar viljan 
att lära känna barnens kulturer och språk och har en förmåga att kunna betrakta den svenska 
och den etniska identiteten ur ett globalt perspektiv. Likaså behövs kunskap om att flera språk 
utvecklas parallellt och att tvåspråkighet har positiva effekter på barnens språk- och 
kunskapsutveckling (Björk Willén, 2018). I dagens globaliserade samhälle är flerspråkighet en 
tillgång för individen och för samhället; en nyckel till internationell arbetsmarknad. 
 
Språkforskning  
Lev Vygotskij (1896–1934) är en av de mer kända och framträdande tänkarna i det som kallas 
för ett sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv innebär att barn utvecklas i 
samspel med den sociala omgivning de ingår i. Vygotskij ansåg att språket har två dimensioner 
där det ena är språket som kommunikationsmedel och det andra är språket som utvecklar våra 
tankar (det egocentriska språket). Språk och tänkande är starkt kopplade till varandra då 
språket formar vårt tänkande och därmed vårt handlande. Pedagogens roll är att stimulera det 
inre talet och att utöka barnets ordförråd. Att utveckla språket är således att utveckla 
tänkandet, enligt Vygotskij. Bland övriga som har sin grund i samspelsteorin finns progressiva 
gestalter och reformpedagoger som John Deewey, Célestin Freinet och Loris Malaguzzi. Det är 
också den grupp av teoretiker som har lagt grund för dagens läroplaner (Pihlgren, 2017). 
 
Veli Tuomela, språkforskare och filosofie doktor i tvåspråkighet, har lyft fram betydelsen av 
pedagogernas förhållningssätt till språket i sina studier och pedagogernas medvetenhet kring 
hur de uttrycker sig samt hur språket används. Tuomela framhåller särskilt vikten av 
pedagogernas språkliga medvetenhet under det han benämner som rutinsituationer, så som 
måltider, påklädning, lek, läsning mm, samt att barnen har goda språkliga förebilder runt sig 
under hela förskoledagen (Skolverket, 2019). Ju högre medvetenhet hos pedagogerna, desto 
mer utvecklas språket hos barnen. Enligt Tuomela är förskolan väldigt viktig för flerspråkiga 
barn, eftersom det där ges så många chanser att använda svenska i naturliga sammanhang. 
Tuomela lyfter även fram leken som en viktig del för att barnen ska få ytterligare utrymme att 
använda sitt talspråk och förespråkar också mindre grupper för att lättare kunna föra 
utvecklande samtal tillsammans. Vidare anser Tuomela att det är gynnsamt för 
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språkutvecklingen att modersmålet och andraspråket får utvecklas sida vid sida och han 
betonar vikten av att pedagogerna ger barnen möjlighet att beskriva, berätta och förklara i olika 
sammanhang.  
 
Tuomela formulerade fem grundläggande pedagogiska språkprinciper som stöd till pedagoger 
i det språkutvecklande arbetet och särskilt i mötet med barn som lär sig svenska som 
andraspråk.  
 
Tuomelas fem språkprinciper  
 

• Språkutrymme – Det finns utrymme för språk i alla dagliga rutinsituationer och 
aktiviteter. Fyll utrymmet med så mycket språk som möjligt. Språkutrymmet har två 
delar; språkligt inflöde (att få lyssna till det språk man ska lära sig) och språkligt utflöde 
(att frambringa språk genom att tala). Viktigt att ge barnen möjlighet till samtal i större 
och mindre sammanhang, både en- till- en och i större grupper.  

 

• Upplevelser – Språket utvecklas när man får klä sina upplevelser i ord. Stötta barnen i 
att berätta om sina upplevelser, skapa nya samtalsämnen och fördjupa samtalen. 
Använd alltid ett relevant språk; ett språk anpassat efter sammanhanget och det 
enskilda barnets egen språkutveckling. 

 

• Rikt språkbruk – Använd rätt ord för rätt situation och ett så varierat språk som möjligt. 
Utveckla språket genom att benämna barnens omvärld. 
 

• Språknivå – Försök att ligga lite över det enskilda barnets språkliga nivå. Då stimuleras 
och utmanas språkutvecklingen.  
 

• Begriplighet – Komplettera med konkret material, bilder och tecken för att förtydliga, 
men fundera också alltid över hur begripligt språket i sig är; det vill säga den reella 
språkförståelsen och språkanvändningen.  
 
 

4. Det språkutvecklande arbetet i Töreboda kommun  
 
”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom 
att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika 
sätt. 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. 
Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i 
olika sammanhang och för skilda syften” (Lpfö 18, sid 8). 

 
Denna språk-, läs- och skrivplan utgår från ovanstående teoretiska utgångspunkter samt från 
förskolans läroplan. I Töreboda kommun genomsyras verksamheterna av ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt som innebär att fokus ligger på språkets roll i all lek, samspel 
och undervisning. Barnen ska ges möjlighet att utveckla språket och lärandet parallellt. Språket 
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är således både vår metod och vårt mål. Arbetet präglas av ett relationellt förhållningssätt då 
trygghet och goda relationer är en förutsättning för lärande (Broberg, m. fl, 2012). 
 
Främjande och förebyggande arbete 
Både hälsofrämjande arbete och förebyggande arbete är en del av förskolans verksamhet och 
det är viktigt att verksamheten utformas så att barns språk-, läs- och skrivutveckling främjas 
och utmanas så tidigt som möjligt. Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla 
barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Förebyggande arbete handlar om att stärka 
skyddsfaktorer och minska risken för ohälsa på organisations-, grupp- och individnivå 
(Skolverket, 2021). 
 
De språkliga aktiviteterna ska genomsyra all undervisning och det innebär att skapa lärmiljöer 
där barnen möter en strukturerad och medveten språklig stimulans under hela sin dag på 
förskolan. Alla barn ska ges möjligheter att vara delaktiga samt att förstå och uttrycka sig i 
lärmiljöernas alla sammanhang. Barn med annat språk, annat modersmål, minoritetsspråk eller 
teckenspråk ska ges möjlighet att utveckla dessa parallellt med det svenska språket. Det kan 
vara en stor spännvidd på barnens språkförmåga i svenska och vi vet att det inte är självklart 
att barn som är födda i Sverige eller som flyttade till Sverige i tidig ålder har en stark språklig 
bas i något av sina språk när de börjar i skolan. Förskolan har en viktig roll i att ge alla barn 
förutsättningar att utveckla en stark språklig bas i svenska; ett språk som räcker till för både 
vardagskommunikationen och för det fördjupande tänkandet (Sandell Ring, 2021).  
 
Ett främjande och förebyggande arbete är viktigt för barn i riskzonen för språk-, läs- och 
skrivsvårigheter. Barn som redan tidigt utvecklar en god språklig förmåga har rätt att utmanas 
mer för att kunna nå så långt det är möjligt. Förskolans kompensatoriska uppdrag gäller både 
barn i behov av stöd och de som är i behov av mer utmaningar. Forskning visar att barn som 
tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre 
språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet (Skolverket, 2019).  
 
Barn med en ökad språklig sårbarhet eller med språkstörning är i stort behov av en förskola 
med goda kunskaper om en språkligt tillgänglig miljö. En språkligt tillgänglig lärmiljö förebygger 
språklig sårbarhet (Hallin, 2019).  
 
I alla förskolor i Töreboda kommun ska all personal vara väl förtrogen med de 
basöverenskommelser som ska finnas i förskolemiljön:  

- Arbeta aktivt med alternativt kompletterande kommunikationsstöd så som visuellt stöd, 
GAKK- föremål, symboler, it för att underlätta och utveckla språk och kommunikation, och 
TAKK - tecken som alternativ kompletterande kommunikation.  

- Använda variation i undervisningen.  
- Arbeta med barnens delaktighet i lek, aktiviteter, undervisning och lärande. 
- Aktivt analysera och utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer utifrån tre aspekter; 

social, pedagogisk och fysisk tillgänglighet. 
- Använda ett lågaffektivt bemötande.  
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Viktiga undervisningsområden för en gynnsam språk-, läs- och skrivutveckling 
 

I det systematiska arbetet är det centralt att det finns kvalitetsindikationer för att kunna 

bedöma ett lärande. Barnens förändrade lärande ska följas för att kunna bedöma 

undervisningens resultat. Ann S Pihlgren, filosofie doktor i pedagogik, forskare, lärarutbildare 

och utvecklare, bland annat tillsammans med Skolverket, lyfter att förskolans undervisning 

spelar en mycket viktig roll för den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Genom att ta stöd i 

forskning menar Pihlgren att det framför allt är tre viktiga områden i undervisningen som har 

betydelse för att läs-och skrivutvecklingen ska vara gynnsam (Pihlgren, S A, 2017): 

• Förståelse   

• Metaspråklig uppmärksamhet  

• Barnets språkglädje och förståelse av hur det ska använda kunskaperna.   

Utifrån ovanstående områden har förskolorna i Töreboda kommun valt att utforma ett 

stödmaterial i form av målbilder (se bilaga). Genom att ta stöd i dem och tydliggöra målbilden 

i lärandet ges ett tydligt underlag för pedagogerna att kontinuerligt analysera och utveckla 

undervisningen i förskolorna.  

Förståelse – Att barnen förstår såväl språkligt innehåll som de processer som omgärdar läsning 
och skrivning, exempelvis att skrift är nedskrivet tal och att berättelser kan tolkas och byggas 
upp för att intressera läsaren/lyssnaren. Att text har ett budskap, en avsändare och en 
mottagare.   
 
Viktiga arbetssätt är att återkommande läsa högt, berätta sagor och att tillsammans diskutera 
innehållet samt att hitta på och skriva egna texter tillsammans med barngruppen.  
 
Metaspråklig uppmärksamhet – Att barnen är fonologiskt och språkligt medvetna eller 
uppmärksamma. Att barnen kan tänka om och använda sig av språkets olika delar, så som 
stavelser, ljud, bokstäver, ord och meningar, det vill säga behärskar den tekniska färdigheten 
för att kunna läsa och skriva.  
 
Undervisningen behöver stötta barnen att tänka om och använda sig av språkets olika delar så 
som stavelser, ljud och bokstäver, ord och meningar. Det är således fråga om en teknisk färdighet, 
där barnen gradvis kan använda språkets verktyg för att med tiden kunna läsa och skriva. Här kan 
förskolan arbeta med att lyssna efter ljud, rimma, klappa stavelser och leta bokstäver. 
 

Språkglädje och upplevelse av användbarhet – Undervisningen ska ge barnen en känsla för 
språk i form av lek, laborationer och egen produktion. Undervisningen ska få varje barn att 
känna lust och glädje inför språket. Barnen ska se en mening med att kunna använda språket i 
sin vardag.  
 
Här handlar undervisningen om att dramatisera och leka sagor och berättelser, att låta barnen 
använda skrivet språk i sin förskolevardag med sådant som de upplever som meningsfullt, som 
exempelvis att skriva böcker om sig själva och berätta egna sagor som skrivs ned, men också om 
att skriva listor för att minnas vad man ska köpa eller göra.  
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5. Observation och kartläggning 
 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 
systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 
hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 
läroplanens mål” (Lpfö 18, sid 18). 

 
Redan tidigt i barns språkutveckling finns det tecken som sägs kunna förutsäga om ett barn är 
i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel är bristande fonologisk 
medvetenhet som innebär att barnet har svårt att identifiera ljud i ord, svårigheter att rimma 
och svårigheter att växla fokus från språkets innehåll till språkets form och vice versa.  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet ska arbetslaget kartlägga och dokumentera barnens språk-, 
läs- och skrivutveckling. Med hjälp av denna kartläggning får pedagogerna syn på och möjlighet 
att utveckla den egna undervisningen. Observationer för att följa barnens utveckling görs i det 
dagliga arbetet hela läsåret i förskolan. All bedömning ska ha en tydlig koppling till 
undervisningen, den ska spegla undervisningens innehåll och ligga till grund för utveckling. I 
vissa fall kan detta resultera i individuella insatser och åtgärder för de barn och som är i behov 
av extra anpassningar och särskilt stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Ett exempel 
på observationsmaterial för kartläggning är TRAS - Tidig registrering av språkutveckling 
(Espenakk, m. fl, 2013). 
 
Ett stöd för självskattning kring undervisningens kvalitet och innehåll samt dess relation till 
läroplansmålen är den språkliga målbilden för förskolan. Pedagogerna kan, när de gör sin 
självskattning, ta hjälp av målbilden i sin kartläggning av undervisningen för måluppfyllelse av 
läroplanens mål och riktlinjer.  
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