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1 Inledning 

Denna kvalitetsrapport redogör för kvaliteten och måluppfyllelsen inom språk- 

läs- och skrivutveckling på alla modersmål samt estetiska uttrycksformer på 

förskolorna i Borås Stad. Huvudman såväl som enhet ska enligt Skollagen, kap 

4, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån målområden i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018). Varje huvudman ska inom skolväsendet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Kvalitetsrapportens syfte är att följa upp måluppfyllelsen i Borås Stads 

förskolors systematiska kvalitetsarbete mot de nationella målen. 

Kvalitetsrapportens syfte är också att bidra till en likvärdig utbildning mellan 

förskolor (Skollagen Kap 1 § 9). 

Rapportens empiri utgår från rektors dialoger med pedagoger samt 

observationer och analyser av förskolans arbete inom språk- läs- och-

skrivutveckling på alla modersmål samt estetiska uttrycksformer i förhållande 

till förskolans läroplan. 

2 Omvärldsanalys 

Enligt Skollagen kap 1 § 5 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Omvärldsanalysen har till syfte att bevaka och synliggöra 

relevant forskning inom området. 

Språket har betydelse för barns möjlighet att utveckla sin identitet samt 

förmågan att lära (Sandell Ring, 2020). Pedagoger behöver därför skapa 

förutsättningar för språkutveckling i interaktion och undervisning. Sandell Ring 

poängterar att det ställer krav på adekvat kompetens inom språkutveckling hos 

pedagoger. En pedagog med språkutvecklande kompetens arbetar med att vidga 

barns språk i alla situationer. I rapporten lyfts fram att pedagoger arbetar med 

interaktionen och tar alla tillfällen till att arbeta språkutvecklande. För att 

förstärka kommunikationen används olika metoder exempelvis TAKK, AKK 

och Före Bornholm.  

Högläsning för barn har stor betydelse för barns möjligheter att utveckla både 

sitt första och andra språk. Håland Anveden (2020) poängterar att barn genom 

läsning får tillgång till både skolspråk och vardagsspråk. Håland Anveden 

skriver att det är särskilt viktigt för barn där inte svenska är första språk. 

Författaren skriver att när skriftspråket i litteratur blir uppläst utvecklas 

skolspråket hos barnen eftersom både deras grammatik och vokabulär 

stimuleras. För att bredda och utveckla barns begrepp betonar Björk-Willén 

(2021) att pedagoger behöver vara medvetna om hur språkliga begrepp används 

och när. Samtal runt text och bokens innehåll ger barnen möjlighet att möta 

och lära om olika kulturer och omvärlden. Även förmågan att lyssna in andras 

perspektiv sker vid lässtunden enligt Anveden Håland. I denna rapport 

framkommer att högläsning sker i stor utsträckning, men rektorer poängterar 

att innehållet i en bok kan fördjupas i samtal med barnen.  

Inläsningstjänsten Polyglutt lyfts i rapporten fram som betydelsefull för att 

stimulera alla barns språk oavsett modersmål. Flertalet litteratur (Håland 
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Anveden, 2020; Sandell Ring 2020; Björk-Willén, 2021) som berör arbetet med 

barns språkutveckling poängterar att förutsättningen för att barn ska utveckla 

sitt språk är att det sker i kommunikation och samtal med andra. I rapporten 

framkommer att Polyglutt används både av barnen enskilt och med pedagog.  

Heimer och Pihlgren (2021) utgår i sin bok från europeiska unionens åtta 

nyckelkompetenser. De lyfter särskilt fram den första som är läs- och 

skrivkunnighet. Heimer och Pihlgren poängterar att läs- och skrivkunnighet är 

den viktigaste kompetensen för att kunna använda sina demokratiska 

rättigheter. I rapporten framkommer att barnen på förskolan möter skriftspråk 

och pedagoger läser regelbundet för barnen. 

Barn måste få möjlighet att kommunicera på ett kreativt sätt och hur kan 

förskolan erbjuda barn en variation av estetiska uttrycksformer? Forsberg 

Ahlcrona (2019) skriver att estetiken på förskolan både används som innehåll 

och metod benämnt som stark och svag estetik. Forsberg Ahlcrona utgår i sin 

artikel från Saars (2005) forskning om begreppen och beskriver att stark estetik 

ger barn möjlighet till nya erfarenheter, kunskaper och överraskningar genom 

att barnen utforskar något de inte redan vet. Stark estetik är framåtsyftande 

(prospektiv) eftersom det inte finns någon förutbestämd riktning det vill säga 

att pedagoger inte använder estetiken för att nå målen utan estetiken är istället 

målet i sig. Svag estetik (retrospektiv) innebär att man använder estetik som ett 

verktyg för att utveckla ett innehåll. Enligt Saar (2005) är inte svag estetik 

mindre värd, men den ger inte barnen samma möjlighet att fritt utforska med 

alla sina sinnen. Pedagogen utgår istället från något som redan finns exempelvis 

en sång för att utveckla språket. I rapporten använder förskolorna främst 

estetiken som metod, alltså svag estetik. Estetiken som stark och för att vidga 

barns språk kan utvecklas på flertalet förskolor. 

3 Resultat 

Rapportens resultat har bearbetats och kategoriserats utifrån tre delar; ”Barns 

språkutveckling vidgas genom samtal och tillgång till skriftspråk”, ”Variation av 

estetiska uttrycksformer för språkliga uttryck” samt ”Stimulera flera språk”. 

Kursiverade avsnitt i texten är citat hämtade ur rektorers analyser. 

Kategoriernas innehåll har utgångspunkt i förskolans läroplan (Skolverket, 

2018). 

45 av 73 förskolors analyser ligger till grund för resultatet. 16 av medverkande 

förskolor har språk som prioriterat område i verksamhetsplanen och en 

förskola har estetiska uttrycksformer som prioriterat område. 

 Barns språkutveckling vidgas genom samtal och 
utforskande av skriftspråk 

Kategorin innefattar hur pedagoger genom samtal och kommunikation stöttar 

barns berättande och barns möjlighet att reflektera, framföra egna synpunkter 

och tolkningar. Högläsningens betydelse för barns språkutveckling och hur 

barn ges förutsättning att utveckla intresse för skriftspråk ingår också i 

kategorin. 
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3.1.1 Styrkor 

Arbetslagen på flertalet förskolor genomför kontinuerligt högläsning för barnen 

både planerat och spontant. Läsning ingår ofta som en del i undervisningen. 

Läsning sker mestadels i grupper om få barn och betydelsen av att förskolan 

har statsbidrag lyfts av en rektor som en förutsättning för att kunna organisera 

för högläsning. Förskolan har statsbidrag och kan därför arbeta med små barngrupper 

med relativt hög personaltäthet. Detta gör att det finns goda möjligheter till högläsning och 

samtal om litteratur i hög grad dagligen oftast på barnens initiativ.  

Lärmiljöerna innehåller sagoböcker och faktaböcker, både som bilderböcker 

och faktaböcker med mer utvecklad text. Ofta speglar bokens innehåll det som 

lärmiljön erbjuder, till exempel kan det i lärmiljöer där det finns bilar även 

finnas böcker om fordon. 

Böcker finns i flera lärmiljöer och pedagogerna använder sig av litteratur tillsammans med 

barnen för att läsa sagor, söka fakta eller tillsammans titta på bilder och samtal kring dem. 

Flera hemvister använder sagan som grund i sitt projekt.   

Beprövade metoder används för att stimulera samtalet om bilder och texter. 

Språksamlingar, Läsfixarna, Före Bornholm och bildpromenader är några 

metoder som omnämns. Bildpromenaden beskrivs här av en rektor: 

De arbetar med bildpromenader innan läsning där barnen får samtala om och tolka bilder 

tillsammans och dra slutsatser om vad innehållet i en bok kan handla om. 

Läsning av den fysiska boken kompletteras med den digitala inläsningstjänsten 

Polyglutt. Flertalet rektorer poängterar fördelen med att projicera böcker på 

skärm. När alla barn kan se bilderna skapas möjlighet till samtal. När pedagoger 

läser för barnen är andra tillfällen där samtal om bilder och texter lyfts fram. En 

rektor lyfter fram att litteraturdiplomering av förskolan har medfört att 

pedagogerna genomför högläsning i högre grad. Pedagogerna på en 

litteraturdiplomerad förskola reflekterar i större utsträckning över syftet med 

högläsning menar rektorn. Det finns fler förskolor som är litteraturdiplomerade 

men om diplomeringen leder till mer högläsning för barnen framgår inte i 

resterande analyser. Förskolorna besöker ofta närliggande bibliotek eller 

bokbussen. Flera förskolor har också utvecklat egna bibliotek. 

Flertalet rektorer lyfter att pedagoger använder dokumentationen för att 

stimulera samtal och utveckla intresse för bilder och texter. Process-väggar och 

SKA-väggar (systematiskt kvalitetsarbete) lyfts fram som betydelsefulla för 

samtal och reflektion mellan barn och barn och pedagoger och barn (jmfr. 

rapport 2019). Digitala verktyg används i allt större utsträckning som ett stöd 

för barns berättande. Polyglutt, UR-play och QR-koder används av barnen på 

egen hand och tillsammans med en pedagog.  

I år har vi också öppnat ett digitalt bibliotek och vi använder oss av Polyglutt. Det finns 
tillgång till: bilder som stöd, TAKK, Praxis, QR-koder, Pen Pal mm. Digitala verktyg 
används på olika sätt för att komplettera arbetet med språk- och kommunikationsutveckling. 
 

Bilder och texter synliggörs ofta i lärmiljön exempelvis genom bilder från 

sagoböcker och flanosagor. Faktaböckers innehåll problematiseras i samtal med 
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barnen både spontant och planerat. Rektorer skriver att pedagoger allt mer 

skapar tid för högläsning och involverar barnen i boksamtal. Det medför att 

barns intresse för boken ökar. Barns erfarenheter tas tillvara i något större 

omfattning än tidigare.  

Berättelser läses, dramatiseras, berättas med konkret material som sagolådor och flanosagor, 

barnen möter detta flera gånger i veckan och oftast flera gånger på en dag. Barnen får flera 

tillfällen dagligen ta del av berättelser, bilder och texter och de har pedagoger som är 

engagerade och gör barnen aktiva i undervisningen vilket leder till ett ökat intresse 

En förutsättning för samtal och reflektion är att barnen delas in i mindre 

grupper. Undervisning i mindre grupper har blivit arbetssätt och metod på flera 

förskolor. I mindre grupper sker djupare samtal och reflektion mellan barnen, 

de ges också möjlighet att utveckla förmågan att lyssna på andra. Innehållet i 

samtalet kan vara både planerat och spontant och för att alla barn ska komma 

till tals använder pedagoger AKK (TAKK, bildstöd och ritprat). Även 

omsorgssituationer lyfts fram som tillfällen för reflektion med barnen. Någon 

rektor skriver fram att pedagogens roll som stöttande är centralt för att kunna 

lyssna in, tolka och uppmuntra samtal. Pedagoger använder diverse metoder för 

att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk och för att kunna leka med ord. 

Metoder som nämns är TRAS, språklekar, rim och ramsor, TAKK, bildstöd, 

Bornholm och Praxis-alfabetet. Språk-appar används för att stimulera barns 

språk på varierade sätt och vid samlingarna använder pedagoger ”talarsten” eller 

”berättarsten” för att skapa turordning och struktur på samtalen. 

Vi använder rim och ramsor, synonymer, språklekar och transspråkande övningar (alla barn 

alla språk alla dagar). Lärmiljöerna anpassas efter det tema/projekt som bedrivs på 

avdelningen. Det är viktigt att barn ges möjlighet att ”vara i” temat/projekt även när inte 

undervisning pågår och ta med artefakter och material från temat/projektet in i leken. Flera 

avdelningar arbetar aktivt med att uppmuntrar barn att leda samlingen eller lässtunden. 

Pedagoger beskrivs som närvarande och nyfikna och de sätter ord och 

bearbetar begrepp tillsammans med barnen under förskolans hela dag. Barns 

intresse och nyfikenhet styr tema och innehåll och valda begrepp från 

tema/projekt sätts in i olika sammanhang för att skapa samband för barnen. 

Några rektorer beskriver att när pedagoger anpassar språket utan att förenkla 

ord som vuxna kan uppleva som ”svåra” leder det till att utveckla ett rikt språk 

hos barnen.   

Några rektorer beskriver hur pedagoger använder övergångar mellan aktiviteter 

för att vidga barns språkliga begrepp till exempel mellan samling och 

utevistelse. Pedagogen kan vid övergångarna ge barnen stöd genom att sätta ord 

på vad som sker samt ställa frågor för språklig förståelse när de exempelvis tar 

på sig kläder När övergångarna används för undervisning skapas fler tillfällen 

under hela dagen där barnen kan utveckla sitt språk.  

Pedagogerna är närvarande och tydliggör i samvaro och samtal med barnen olika begrepp, 

samt sätter in begreppen i olika sammanhang. Några lägger vikt vid att belysa samma 

begrepp i olika sammanhang samt strävar efter att dra paralleller mellan barnens erfarenheter 

och sådant man läser eller hör någon berätta. Genom att arbeta medvetet och planerat med 
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exempelvis före Bornholm, språkpåsar, språklekar och olika språkspel erbjuds barnen goda 

möjligheter att utveckla den begreppsliga förmågan med koppling till omvärlden.  

Skriftspråksmiljön på förskolorna är generellt väl utvecklad och flertalet 

rektorer ser hur skriftspråket och symboler både finns och används dagligen av 

barn och pedagoger. Nedan citat är från olika arbetslag om hur de arbetar med 

skriftspråket: 

”Barnen är intresserade av att börja skriva. De skriver gärna sina och sina syskons namn, 

och ” Till mamma, pappa”. En del av barnen har även börjat ”läsa böcker” själva. Vi har 

uppmuntrat detta genom att låta dessa barn läsa för en kompis eller för oss pedagoger. 

Bilmärken/trafikmärken har barnen önskat att ha i bilrummet. Vi använder oss av 

blidstöd för att konkretisera hur en dag på förskolan ser ut, rutiner.” 

”Vi har en rithörna som används ofta för att ¨bokstavslek¨.  Barn även fått kunskap om 

andra skriftspråk till exempel punktskrift.” 

”Vi har skapat en skrivhörna eftersom vi märket att barnen var intresserade av att skriva 

framförallt namn.” 

Alfabetet, bildstöd, olika symboler, magnetbokstäver är exempel på material 

som finns för att stimulera barns skrivande. Före Bornholm och Praxis-

alfabetet är exempel på annat material som används och pedagoger förstärker 

med TAKK för att stimulera både tal och skriftspråk. Bilder på barnen och 

material med namn kopplat till bilderna finns ofta tillgängligt i lärmiljön. 

Pedagogens roll beskriver rektorer som aktiv och stöttande. Lärmiljön har ofta 

skrivarhörnor men skrivmaterial finns också tillgängliga i olika lärmiljöer för att 

barnen när som helst ska kunna använda materialet i leken. Rektorer beskriver 

att barnen ges förutsättning att läsa sitt namn och/eller andra ord, eftersom 

orden och namnen ständigt finns tillgängliga via tema/projekt och i förskolans 

vardag.  

Arbete med bokstäver finns med som en naturlig del i undervisningen och i miljöerna, både 

inom och utomhus och det finns material som stimulerar barnens nyfikenhet och intresse för 

det skrivna språket. Man väcker intresse för det skrivna språket, dels genom litteratur men 

också i form av olika projekt där man visar på skriftspråkets betydelse för att förmedla 

något, barnen har exempelvis fått skriva brev med ord, symboler eller andra bilder och har 

fått prova att både vara mottagare och avsändare 

 

3.1.2 Utvecklingsområden  

Boksamtal med tydligare syfte efterfrågas av flertalet rektorer och att bokens 

innehåll fördjupas i samtal med barnen. Boksamtal kräver förberedelse och 

planering samt att pedagogerna har ett syfte med lässtunden. Projekt och teman 

skulle i större utsträckning kunna kopplas till litteratur eller ta utgångspunkt i 

litteratur när de planeras. Några rektorer påtalar att pedagoger bör ta tillvara på 

spontana lässtunder tillsammans med barnen. Det skiljer på några förskolor 

huruvida förskolans yngsta barn möter högläsning och böcker i lärmiljön. Även 

yngre barn bör få ta del av högläsning både planerat och spontant skriver 

rektorer. 
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Pedagoger kan enligt några rektorer arbeta mer med källkritik och uppmuntra 

barnen till ett kritiskt förhållningssätt. Digitala verktyg används i allt större 

utsträckning men rektorer beskriver att fler verktyg kan användas. Främst 

används lärplatta och projektor, några rektorer poängterar att även andra 

verktyg till exempel Bluebot skulle kunna användas för att uppmuntra barns 

berättande. Barns reflektioner kan vidareutvecklas genom att pedagoger ställer 

metakommunikativa frågor som stimulerar barns eget berättande. Indelningen 

av barn i mindre grupper bör behållas även när förskolan inte längre har 

statsbidrag.  

Flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera är andra faktorer som rektorer 

ser som viktiga att vara uppmärksamma på i det språkutvecklande arbetet. 

Pedagoger behöver observera barngruppen för att upptäcka om alla barn får 

lika förutsättning till talutrymme samt om någon i gruppen styr samtalet.  

Fortsätta att arbeta för att barnen delas i mindre grupper. Utveckla arbetssätt med bilder 

som stöd med hjälp av dagsscheman och Widget. Ge pedagogerna förutsättningar att gå 

webbutbildningen för att utveckla arbetssätt med TAKK.  

Arbetslaget behöver enligt flera rektorer fördjupa hur de kan arbeta med svåra 

begrepp, både skolspråk och vardagsspråk kan utvecklas. Vilka begrepp ses som 

”svåra”? Osäkerhet och pedagogens kompetens kan göra att vissa begrepp inte 

problematiseras för barnen. Även om användningen av bildstöd omnämns som 

styrkor av flera rektorer betonar de att arbetet och förhållningssättet kan 

fördjupas ytterligare. 

Till största delen upplever flertalet rektorer att arbetet med att stötta barns 

språkutveckling fungerar bra. Det som lyfts fram är att metoder som används 

kan användas mer exempelvis TAKK. Utevistelsen och pedagogers närvaro i 

leken kan utvecklas och bli mer språkfrämjande enligt några rektorer. 

Nedanstående citat får summera rektorers beskrivningar utifrån målet: 

Bra kan alltid bli bättre- Pedagoger kan utvecklas i sin tydlighet beträffande både 

instruktioner/ rutinsituationer/ undervisning via det talade språket och för att förstärka 

genom både bildstöd och eller tecken som stöd. 

 Variation av estetiska uttrycksformer för ett vidgat språk  

Denna kategori omfattar hur pedagoger ger barn förutsättning att skapa, 

uttrycka, kommunicera upplevelser och tankar med olika estetiska 

uttrycksformer för ett vidgat språk, både som innehåll och metod. 

3.2.1 Styrkor 

Tema och projekt berikas och förstärks med stöd av estetiska uttrycksformer. 

Bild, form och musik är uttrycksformer som barnen främst möter. Tillgången 

till digitala verktyg ger barnen olika möjligheter att använda musik under hela 

dagen. Musik i form av dans och sång är den uttrycksform som är mest 

framträdande. En rektor skriver att arbetslagen arbetar med transdisciplinärt 

lärande. Det innebär att ämnen integreras med varandra i undervisning och 

utbildning. Estetiken blir enligt samma rektor en del av undervisningen oavsett 

ämne. Flertalet rektorer skriver att ateljén och dess material mestadels är 
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tillgängligt för barnen, både planerat och spontant. Äldre barn har mer tillgång 

till fritt skapande i ateljén än yngre barn. Främst sker undervisning med 

estetiska uttrycksformer oftare som metod än innehåll. Några förskolor arbetar 

med både och. Förskolor som har profileringen estetiska uttrycksformer har 

mer fokus på innehåll än metod. En rektor skriver så här om innebörden av 

profilering: 

Vi använder våra estetiska uttrycksätt dagligen! Har alltid material tillgängligt för 

skapande, sång, dans, musik och drama. Vi använder estetiken som verktyg i våra 

samlingar. Vi sjunger, dansar, drama leker och skapar som t.ex. att dansa en bok. Vi 

återberättar, upplever och känner genom estetiken. 

3.2.2 Utvecklingsområden 

Generellt skriver flertalet rektorer att estetiska uttrycksformer kan ingå mer i 

undervisningen som ett eget innehåll. Många gånger används estetiken som en 

metod för att synliggöra andra ämnen till exempel språk och matematik. 

Digitala verktyg kan integreras i större utsträckning tillsammans med estetiska 

uttrycksformer skriver några rektorer. Drama är den estiska uttrycksform som 

flera rektorer skriver fram som ett utvecklingsområde. Framförallt kan barnen 

involveras mer genom att de får dramatisera med pedagoger inte enbart att 

pedagoger dramatiserar för barnen.  

Flera hemvister skulle vilja dramatisera mer men känner att det är tidskrävande och kräver 

en del planering som kan vara svår att få till gemensamt. 

Pedagoger kan ta tillvara på varandras kompetenser inom estetiken i större 

utsträckning samt våga prova olika estetiska uttrycksformer även om de är 

osäkra på hur uttrycksformerna kan utföras. Estetiken som en process och inte 

något som konsumeras är ett annat utvecklingsområde. Nedanstående citat får 

summera vad förskolor behöver vidareutveckla: 

Hela området är ett utvecklingsområde och vi behöver arbeta på ett mer medvetet sätt kring 

hur barnen båda kan skapa och uttrycka sig genom de estetiska uttrycksformerna. 

Uttrycksformerna behöver belysas i undervisningen med barnen samt tillgängliggöras i 

lärmiljöerna. Det är av vikt att barnen möjliggörs att själva få uttrycka sig genom de olika 

formerna och att de inte bara blir något som barnen lyssnar/ser på/härmar. Det är också 

viktigt att skapa medvetenhet kring att det inte i första hand handlar om skapande för att 

producera en färdig produkt, utan att det handlar om själva skapande- och uttrycksprocessen 

för barnen. 

 Stimulera flera språk  

Denna kategori beskriver hur pedagoger ger barn förutsättningar att utveckla 

det svenska språket, det egna modersmålet och det nationella minoritetsspråket. 

Hur arbetslaget stöttar barn som har hörselnedsättning eller har andra behov 

som kräver teckenspråk berörs också. 

3.3.1 Styrkor 

De flesta förskolor använder Polyglutt för att stödja barns egna modersmål 

samt stimulera svenskan. Flertalet rektorer poängterar att pedagoger har ett 

medvetet arbetssätt kring hur det digitala verktyget kan användas i 
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barngruppen. Flerspråkiga pedagogers kompetens tas tillvara på flera förskolor 

genom organiserade lässtunder på barnets egna modersmål. Ord på olika språk 

är tillgängliga i miljön, till exempel vid matsituationen kombineras barns 

modersmål med samma ord på svenska. För att göra vårdnadshavare delaktiga i 

språkarbetet förekommer det att pedagogerna ber vårdnadshavare skriva fram 

vardagsord som de sedan kan använda i förskolan.  

Sedan kvalitetsdialogen för två år sedan upplever förskolan att de har blivit bättre på att lyfta 

fram olika språk, länder och kulturer, detta sker mer naturligt i vardagen. Den digitala 

världen ger stora möjligheter för barnen att få inblick i olika kulturer. 

”Språkdomäner”, för att kartlägga barnets språk, används främst vid 

introduktion av de yngsta barnen. I rapporten (2019) var det digitala 

läsverktyget Penpal ett utvecklingsområde, nu beskriver flera rektorer att 

verktyget används i något större utsträckning för att stötta barn med annat 

modersmål. Bildstöd och TAKK är andra metoder som används för att 

stimulera alla barns språk. Läslyftsmodulen ”Flera språk i barngruppen” lyfts 

fram av några rektorer som exempel på hur pedagoger utvecklat kunskap om 

flerspråkighet.  

När det gäller hur förskolan arbetar med minoritetsspråk skriver flera rektorer 

att ett medvetet arbete med flerspråkighet och barns modersmål även omfattar 

de nationella minoritetsspråken. En förskola har en finsk avdelning där all 

personal talar finska. Borås Stad är ett finskt förvaltningsområde det innebär att 

medborgare i Borås Stad har rätt att få information på finska samt erbjudas 

förskola.  

Förskolan tar endast emot en handfull av barn med ett nationellt minoritetsspråk. Vi 

arbetar med dessa språk som med övriga på förskolan. Det utgör stommen i vårt 

språkutvecklande arbetssätt. 

Fortsätta arbeta så att flerspråkighet blir en naturlig del i den dagliga undervisningen. Alla 

språk som finns i barngruppen ska uppmärksammas och inkluderas – ALLA BARN, 

ALLA SPRÅK, ALLA DAGAR. 

När det gäller barn med hörselnedsättning och rätten till teckenspråk beskriver 

rektorer att pedagoger fått TAKK utbildning och därigenom kan pedagogerna 

tillmötesgå barn med hörselnedsättning. 

3.3.2 Utvecklingsområden 

Rektorer skriver fram att även om metoder och arbetssätt kring flerspråkighet 

beskrivs fungera bra under styrkor, kan pedagoger ändå fördjupa arbetssättet. 

Exempelvis kan de använda verktyg och metoder vid fler planerade 

undervisningssituationer. Några rektorer skriver att ett sätt att vidga 

undervisningen är att arbeta mer interkulturellt. Ett fåtal rektorer beskriver att 

svårigheter i arbetet med att utveckla alla barns språk uppstår när pedagoger 

brister i svenska språket. Andra dilemman som lyfts är när vårdnadshavare 

uttrycker att de inte vill att förskolan arbetar med modersmålet eller 

minoritetsspråket. I diskrimineringslagen (2008:567) står dock enligt etnisk 

tillhörighet att varje individ själv definierar sin identitet därmed uppstår inga 

konflikter i förhållande till läroplanen (Skolverket, 2018).  
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Rektorer uttrycker generellt få utvecklingsområden under mål kring flerspråkig 

undervisning och flera rektorer har valt att inte kommentera eventuella 

utvecklingsområden. Alternativt skriver rektorer att de vill bibehålla ett påbörjat 

språkutvecklande arbete. Några rektorer skriver att pedagoger kan synliggöra 

och arbeta med det interkulturella förhållningssättet i större utsträckning. 

I högre grad använda föräldrar/vh för att utvecklas från en mångkulturell till en 

interkulturell förskola. Vi är på god väg, men ej utan att vidga samarbete med hemmet i 

synnerhet kring läsning. Utveckla svenska språkkunskaper hos medarbetare som behöver det. 

En av förskolans största utmaningar är att få barn att komma regelbundet till förskolan. 

4 Slutsats och utvecklingsområden 

Under detta avsnitt redovisas huvudsakliga slutsatser och utvecklingsområden 

från läroplanens innehåll mot resultat från förskolornas arbete med språk, läs 

och skrivutveckling på alla modersmål samt estetiska uttrycksformer. 

Arbetslagen på flertalet förskolor genomför kontinuerligt högläsning för barnen 

både planerat och spontant. Läsning lyfts fram som en del av undervisningen. 

Läsning sker mestadels i grupper om få barn. I rapporten 2019, var ett sådant 

arbete kring läsning redan i gång. Det som rektorer lyfter fram som 

utvecklingsområde kring boken i denna rapport är att pedagoger kan bearbeta 

boken mer på djupet samt ha ett tydligare syfte med val av bok. Pedagoger kan 

också ta tillvara på bokens möjlighet att utveckla vardagsspråket och 

skolspråket hos barnen för att öka deras möjligheter att så småningom kunna 

tillägna sig ämnen i skolan.  

Digitala inläsningstjänsten Polyglutt används av de flesta arbetslagen och 

rektorer lyfter fram att verktyget bidrar till ett bra språkutvecklande arbete på 

förskolorna både för att stimulera det svenska språket och barnets modersmål. 

Penpal var tidigare ett verktyg som användes i mindre utsträckning (rapport, 

2019). I denna rapport lyfter rektorer fram att verktyget används något mer för 

att stimulera barnets modersmål. Andra faktorer som påverkar barns möjlighet 

att utveckla första och andra språket är att pedagogerna i större utsträckning 

använder lärmiljön där bilder och tecken kombineras med ord och samtal. En 

annan faktor är att flertalet förskolor har haft eller har lärmiljö som prioriterat 

område i verksamhetsplanen. Det har medfört att pedagoger granskat sin 

lärmiljö utifrån läroplanens områden och vidareutvecklat. När det gäller 

utvecklingsområden inom flerspråkighet går det inte att utläsa ett konkret 

resultat eftersom flertalet rektorer skrivit fram det i mindre utsträckning. 

Rapporten (2019) lyfte fram vikten av att vidareutveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt för att stimulera alla barns språk och denna rapport visar att 

utvecklingsområdet består. 

Samtal om och kring dokumentationen har vidareutvecklats från rapporten 

(2019). Dokumentationen var tidigare bristfällig på flertalet förskolor. Numera 

omnämns dokumentation som viktigt för att stimulera barns språk. En tolkning 

är att insatser i systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till att pedagoger i större 

utsträckning ser dokumentationens betydelse inom fler områden. 
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Generellt lyfter rektorer fram att det språkutvecklande arbetet har utvecklats 

och blivit allt bättre på förskolorna.  

I denna rapport har estetiken lyfts in och rektorer betonar att förskolorna 

behöver vidareutveckla estetiken att bli en större del i språkutvecklande 

undervisning. En styrka är tillgången på musik och dans. Drama kan emellertid 

användas i större utsträckning framför allt att barnen görs mer delaktiga i 

planering och utförande. Många gånger används enbart estetiken som metod 

och inte som ett eget innehåll. Att använda estetiken som ett innehåll är därför 

utvecklingsområde. I rapporten (2019) framkommer likande resultat och 

utvecklingsområdet består även i denna rapport. 

Sammanfattningsvis är följande punkter utvecklingsområden i 

Förskoleförvaltningens kommande språkutvecklande arbete:  

 Fördjupa undervisningen där boken är utgångspunkt 

 Fördjupa begrepp genom vardagsspråk och kunskapsspråk 

 Interkulturellt förhållningssätt med fokus på flera språk och miljö 

 Estetik som eget innehåll samt variation av estetiska uttrycksformer 
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