
 

Engelbrekts förskolas målbild– att arbeta med 

barns språkande  
Målbilden för barns språkande är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning av 
undervisningen samt för att synliggöra förskolans erbjudanden av de språkliga målen i läroplanen. De ger 
exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken utifrån Lpfö 18. Målbilden visar på vad 
Engelbrekts förskola ska arbeta med under barnens år på förskolan för att skapa en god grund för fortsatta 
studier på grundskolan. Målbilden syftar till att säkerställa kvalitet på Engelbrekts förskola och är en del av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Målbilden jackar i förskoleklassens kartläggning Hitta språket. 

Våra barn behöver ständigt utveckla sina språkliga färdigheter - att tala, lyssna och samtala, samt läsa och 
skriva. Språk-, läs- och skrivförmågan är avgörande för hur väl de lyckas nå kunskapskraven i alla grundskolans 
ämnen och för hur de ska lyckas med sina fortsatta studier. Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att på bästa 
sätt främja elevernas språkliga utveckling. Engelbrekts förskola har en riktlinje för språkligt arbete som är 
framtagen från Halmstads kommuns riktlinje (finns på Pedagog Halmstad att läsa). 

Läroplanen för förskolan – Lpfö18  

I läroplanen för förskolan, Lpfö18, återfinner vi detta kring att arbeta med kommunikation och språk:  
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. 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. 
Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. 
Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort 
informationsflöde och kontinuerlig förändring.   
 
Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i sin språkutveckling i 
sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom 
bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.   
 

För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska 
språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. 
   
Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål.   

 

Mål  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck 
för egna uppfattningar,  

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,  

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,  

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 
att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,   

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 
frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,   

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,  



• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell 
minoritet,   

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,  

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av 
teckenspråk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

• Skapa ett tillåtande grupp- och samtalsklimat, där alla barn vågar och tillåts komma till tals – 
genom att t ex ofta dela in barnen i mindre grupper, uppmuntra barnens egna frågor och 
arbeta för ett respektfullt bemötande mellan barnen. Arbeta med olika former av 
samtalsformer, reflektionsmöten, lillmöten inom projektet men också dialoger vid 
rutinsituationer som påklädning i hallen, vid matsituationerna, i leken mm. Barnen ska 
kontinuerligt vara delaktiga i att beskriva undervisningen som läggs ut på Unikum i lärloggar 
samt i deras egna individuella lärloggar. Ge barnen tid för att kunna uttrycka sig och fyll inte i 
med dina egna ord för snabbt. Bekräfta, uppmuntra och utvidga barnets yttrande när det 
behövs (relaterat till barnets ålder/mognad eller förmåga att uttrycka sig). Uppmuntra barnet 
att förklara mer, om du inte förstår. 

• Skapa många tillfällen för högläsning, boksamtal, samtal om texter och bilder, berättande, 
både genom planerade undervisningar kopplat till projektet men och oplanerade 
undervisningar under dagen 

• Använd ett rikt och varierat språkbruk. Samtala om dåtid och framtid med barnen redan från 
tidig ålder, för att hjälpa dem att tillägna sig ett situationsobundet/kontextoberoende språk.  

• Introducera nya ord och begrepp i för barnen begripliga sammanhang, med hjälp av de ord 
och begrepp de har erfarenhet av, bl. a genom projektet, vid högläsningsstunder. Se till att 
barnen också får rika tillfällen att använda de nya orden i varierande situationer. Utnyttja 
både inomhus- och utomhusundervisningar och -lek för att stimulera 
ordförrådsutvecklingen.  

• Tillför talspråklig stimulans under barnens lek. Visa aktivt intresse för leken genom 
utvecklande frågor och förslag, och genom mer eller mindre aktivt deltagande i barnens lek  

• Lek med rim och ramsor, använd språklekar med ord och språkljud för att hjälpa barnen att 
utveckla sin medvetenhet om språkets ljudsystem (fonologisk medvetenhet). Lek 
munmotoriska lekar för att träna artikulation och öka barnens medvetenhet om hur 
språkljuden bildas i munnen.  

• Sjung och lek sånglekar med barnen. Det främjar känslan för språkrytmen, utvidgar 
ordförståelsen och det är roligt 

• Förstärk alltid det talade språket med TAKK och bildstöd 
 
Estetiska uttryckssätt 
Det verbala språket är en del i barnens kommunikation men det är viktigt att erbjuda rika möjligheter för 
barnen att uttrycka sig på när de erövrar det verbala språket. Barnen ska ha möjlighet att uttrycka sig på 
100 olika sätt. Vi erbjuder barnen olika material att arbeta med som lera, kolpenna, olika blyertspennor, 
olika färger, olika penslar men också andra sätt att uttrycka sig på som genom drama, teater, dans, musik, 
att bygga och konstruera mm. (se mer under Målbild Estetiska uttryckssätt). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

Lärmiljön 
På varje hemvist ska det finnas möjlighet att arbeta med språket på olika sätt. Det är viktigt att de finns 
stationer där barnen erbjuds språkande, möjlighet till kommunikation genom verbala språket som 
skriftspråket. Barnen ska ha möjlighet att kunna erhålla kunskaper inom skriftspråket genom att möta ord 
som de kan skriva av som sitt eget namn men också relevanta ord för ert projekt. Orden barnen möter 
skall finnas i både versaler och gemener. Barnen skall ha en progression i dessa lärmiljöer som alla våra 
lärmiljöer på Engelbrekts förskola. 
 
 
Digitala verktyg: Digitala verktyg ska användas tillsammans med barnen för att vidga både den digitala 
kompetensen men också för att arbeta med språkande. Apparna som används ska skapa samspel och 
kommunikation mellan människor för att berika lärandet. Barnen ska här få möta: 

• Skapa egna berättelser, filmer mm genom att använda ordbehandlingsprogram 

• Använda green screen för att kunna spela in egna berättelser, sagor, göra filmer mm 

• Använda appar som Imovie, Imotion för att kunna skapa egna berättelser, sagor, göra filmer mm 

• Appar som Puppet pals m.fl där barnen arbetar med språkande tillsammans 

• Använd QR koder för att barnen ska kunna t.ex ta del av information kring projektet, ta del av 
berättande, sagor, texter, musik mm 

• Använd Polyglutt för alla barn tillsammans med en pedagog men extra viktigt som verktyg för 
barn med annat modersmål för att kunna utveckla både sitt svenska språkande som sitt 
modersmål  

• Använd Facetime för att samverka med en annan förskola och låta barnen gå i dialog med andra 
barn (se mer under Målbild Digitala verktyg) 

 
 

 

 


