
”Att äga ett språk är en mänsklig rättighet”

"Sprakande Språk” språkutveckling och språkstimulans barn 0-5år i 
flerspråkiga familjer



Att äga ett språk är en 

mänsklig rättighet 



Alla behöver ett språk för att uttrycka vad man vill, hur man känner och vad 

man drömmer om. 

Språket är en förutsättning för delaktighet och barn med språk utmaningar 

har rätt till stöd att utveckla sitt språk. 

Detta är grunden till vårt projekt ”Att äga ett språk är en mänsklig 

rättighet”.



På Lövåsens förskola finns barn från många olika kulturer, ca 71 % av barnen har 

ett annat modersmål än svenska. På förskolan finns även barn med försenad 

språkutveckling samt språkstörning. Bland personalen har under flera år uttryckts 

att man behöver mer kunskap om barns språkutveckling och hur man kan arbeta 

för att stödja de barn som behöver. 

De upplever att den största utmaningen ligger i att upptäcka de barn med 

annat modersmål som har en försenad språkutveckling, oftast upptäcker 

man dessa barn 1-2 år senare och följden kan då bli att stödet sätts in 

senare. Utifrån de önskningar som personalen uttryckt utformades en 

tanke att starta ett projekt.



En enkät skickades ut där personalen fick besvara och skatta sina 

förkunskaper om språkstörning.

Utifrån enkätens svar identifierades olika utvecklingsområden som 

projektet fick bygga på.

De utvecklingsområden som projektet kommer att fokusera på är:

● Språkstörning - vad är det?

● Hur kan vi identifiera vilka barn som behöver särskilt  

stöd i sin språkutveckling?

● Hur man kan skapa tillgängliga lärmiljöer för barn med 

språkförsening/språkstörning. 



För att kunna nå vårt mål valde vi att bygga projektet med hjälp av 

byggstenar till pyramid där basen byggs av forskning och kunskap om 

ämnet, nästa lager byggs av olika hjälpmedel/metoder/material, det 

sista lagret byggs av lärmiljön och på toppen står det kommunikativa 

barnet. 



Material som projektet byggts på:

Forskning:

- Litteratur

- Spsm

Föreläsningar

- Språkutveckling - Kommunpedagog

- Språksrimulera mera -Elvira Ashby

- Communicate in print - Workshop

Kartläggningsmaterial:

- Språkresan

Visuellt stöd

- Bilder

- Fotografier

- Bildstöd

- TAKK

- Föremål



Vi ser en tydlig förändring hos pedagogernas vad det gäller förhållningssätt 

till barn med språkstörning. När vi reflekterar kring projektets så kan vi 

tydligt se att det arbetssätt vi haft och de pedagogiska verktyg vi använt 

har gynnat alla barn oavsett funktionsförmågor, och särskilt de barn med 

annat modersmål än svenska. 



Alla kan bidra till språklig stimulans och alla är lika betydelsefulla – samarbete är 

viktigt

Föräldrar

Förskola

Bvc

Pedagoger

Logoped

Vänner



Den viktiga erfarenheten vi tar med oss i vårt vidare arbete är att det tar tid att 

förankra nya kunskaper, arbetsmetoder och förhållningssätt och för att göra en 

förändring i verksamheten måste få utrymme även efter projektets slutdatum, 

för det är först då det verkliga arbetet påbörjas.

Språkprojektet har skapat en medvetenhet bland personalen och man kan tydligt 

se att man i större utsträckning sätter in tidiga insatser och involverar föräldrar i 

ett tidigare skede.

Kartläggningsmaterialet används som ett verktyg i det språkutvecklande arbetet, 

det används som en avstamp i insatser med även som ett utvärderingsverktyg av 

de insatser som använts.



Hur går vi vidare?

Viktig att hålla det diskussionen om vårt språkutvecklande 

arbete vid liv och det planerar vi att göra genom att:

● Alltid låta det vara en punkt på apt, husmöten och avdelnings 

planeringar.

● Workshop i inprint

● Workshop i tydliggörande bildstöd

● Föreläsning 



Kontaktuppgifter:

Lena Åhgren Rektor Förskolan         tel. 0531 – 52 62 80

Gunvor Håkansson Kommunpedagog/Språk kommunikation tel.  0531 – 52 72 83

Rosmari Hansen Specialpedagog     tel. 0531- 52 64 38 



Samverkansprojekt

Språkstimulans för barn 0-6 år, 
och deras familjer med annat 
modersmål än svenska

Fokus på de barn som inte går i förskolan

Karin Helgevi & Lena Östberg

Sprakande Språk



Projektmedel §37a Länsstyrelsen
Utdrag från riktlinjer till 
ansökan:

• Kommuner kan ansöka om 
medel från länsstyrelsen 
för att stärka och 
utveckla verksamhet med 
flyktingguider 
och familjekontakter.

• Ersättning lämnas 
till verksamheter som 
syftar till att underlätta 
etableringen i 
samhället, skapa nätverk, 
stödja språkinlärning eller 
ge socialt stöd 
till ensamkommande barn.

• Beviljade projektmedel 

• 556 000

• Projektstart 1 oktober 
2021

• Projektavslut   31 juli 
2023



Bakgrund till ansökan

BVC träffar familjer med barn som har 
begränsat ordförråd både på svenska 
och sitt modersmål.

Enligt lärarförbundet är barn i högre 
grad hemmavarande än i flera andra 
kommuner

Pedagoger i förskolan uppfattar att fler 
barn inte utvecklar sin flerspråkighet

Hitta strukturer för samverkan som 
bidrar till att stödja målgruppen.



MÅL

Målgrupp:

Att barn med annat modersmål än svenska 
som har förskoleplats har ökad närvaro.

Att fler barn 1-6 år med annat modersmål 
än svenska har en förskoleplats

Att familjer med barn och annat modersmål 
än svenska som inte har förskoleplats 
kommer till öppna förskolan

Samverkan:

Att arbeta upp strukturer för samarbete 
mellan familjer med annat modersmål än 
svenska och biblioteket

Att utveckla rutiner för  information och 
ökad kunskap till familjer om barns behov 
av ett eller flera rika språk. Tillsammans 
med BVC  och BMM som möter alla familjer 
är en viktig aktör

Att utveckla rutiner för  information och 
ökad kunskap till familjer om barns behov 
av ett eller flera rika språk. Integration 
centrum möter en del nyanlända familjer är 
en viktig aktör



samverkanskommuner

Strömstad

Familjecentral

Bibliotek

integrationscentrum

Tanum

Familjecentral

Lilla Edet

Familjecentral

integrationsentrum

Ed

Familjecentral



Förberedelser
Vad har andra gjort tidigare?

Kontakt med samverkanskommuner
Göteborg stad

Vad finns det för, idéer?
material

Vad behöver vi göra nytt som är specifikt Strömstad?

Vad behöver vi lära oss innan start?



Resultat av förberedelse

Nytt för Strömstad?

Trycksaker: 
Bild på förskolor I Strömstad med 
Information om förskolan

Gåvokort bok från biblioteket

Presentationskort inför hembesök

Inbjudan till “språk å sång” 

på öppna förskolan.

Hur lära mer?

Litteratur

Föreläsningar

Intervjuer  med 
kulturbärare 



Var är vi nu?

Mål: Att barn ökad närvaro i förskolan

Rektor, pedagog, specialpedagog har rutiner för att uppmärksamma.

Mål: Att fler barn 1-6  har en förskoleplats.

BVC informerar och lämnar trycksak till föräldrar vid hembesök.

Sprakande språk gör hembesök runt 1 års ålder.

Mål: Att familjer kommer till öppna förskolan

BMM och BVC visar blivande föräldrar lokalen. Sprakande språk har

”språk å sång” på öppna förskolan.



Nuläge språkande samverkan

Familjer och biblioteket
Trycksak: Språktåget

Bildspel på ”språk å sång”

Gåvokort med bok 

BMM och BVC
Information och informationsmaterial om förskola 
och förskolor

Information om språk och högläsning

Länk till Sprakande Språk hembesök.

Länk mellan föräldrar och öppna förskolan

Integrationcentrum
Samverkan i utbildning 

”Förälder i nytt land”



Nuläge hembesök

BVC hembesök 8 mån.

Sprakande Språk kasse

Trycksaker

▪ språkutveckling på modersmål från bokstart

▪ Bok f(rån BVC)

▪ Språktåget (bibliotek).

▪ Information om förskola

▪ Fråga om hembesök vid 12 månader av 
sprakande språk. Visitkort ”på sprakande 
språkare”

Sprakande språk 12 mån

Trycksaker

• Språkutveckling och information om 
högläsning.

• Bokgåva ”PINOS dagbok”

• Gåvokort till bok på biblioteket.

• Inbjudan till ”språk å lek” 2 tim varje torsdag

• ”Digitalpromenad”

• Polyglutt



”Språk å sång”

Torsdagar kl. 1400-16.00
Språkande och musik i grupp tillsammans med 
förälder och barn, samt fikastund.

Sång

Ramsor

Lekar

Högläsning

Spel (finns också för utlåning)

Information om bibliotek

bildspel



Vad händer när projekttid är slut?

Lyckanden
Rutiner för genomförande är upparbetat.

Informationsmaterial finns. När man ska göra, vad 
man ska lämna och vem som ansvarar.

Genomföra hembesök vid  1 år (första barn fött i 
Sverige)

”Språk å sång” erbjuds de som fått 1 års hembesök.

Vinster?
Att mödrar kommer in i socialt sammanhang.

Samverkan, vi lär av varandra.

Nätverkande.

Ökad kunskap om språk för alla involverade.

Utmaningar
Når vi alla?

Ekonomi?

Personbundet?



Tack för oss!

Karin Helgevi
Lena Östberg
STRÖMSTAD

karin.helgevi@stromstad.se

Lena.ostberg@stromstad.se

mailto:karin.helgevi@stromstad.se
mailto:Lena.ostberg@stromstad.se


Fika och utställning 
Återsamling i bankettsalen 14:30


