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Språkutvecklingsplan  

Bildningsförvaltningen i Tingsryd Kommun har sedan 2017 haft språket som prioriterat mål.  

I skolinspektionen står det att: 

”Språket är centralt för det fortsatta lärandet i utbildning och arbete. Språklig stimulans i 

svenska och andra modersmål bidrar till barnets kognitiva och sociala utveckling. 

Forskningen betonar också att det är viktigt att personalen uppmuntrar, uppmärksammar 

och bekräftar barnens modersmål, för att de inte ska marginaliseras” (skolinspektionen, 

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 2017). 

Vårt uppdrag i förskolan är:  

❖ Att ge barnen möjlighet att kunna kommunicera, söka kunskaper och samarbeta för 

att detta är nödvändigt i vårt mångkulturella och informationsrika samhälle.  

❖ Att lyfta, visa och utmana språket genom att erbjuda rim och ramsor, böcker, 

högläsning, ordbilder, bokstäver, poesi, munmotorik och språklekar. 

Mål:  

”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.” (Lpfö-18) 

Vi vill att våra barn i Tingsryds kommuns förskoleverksamheter ska utveckla kunskapen att: 

❖ Föra en dialog, sätta ord på/ berätta om det de gör och ser. 

❖ Kunna lyssna aktivt och kunna ta till sig det som sägs. 

❖ Varje barn ska få förutsättningar att utveckla 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. 

Arbetslaget ska: 

❖ Läsa och berätta för barnen, samtala kring berättelsen och bilderna. 

❖ Föra diskussioner i arbetslaget kring vilken form av stöttning de olika barnen behöver 

för att utvecklas och avancera språkmässigt. 

❖ Arbeta aktivt för att ge alla barn samtalsutrymme och tanketid. 

❖ Ta tillvara på alla tillfällen under dagen som kan leda till en språklig utveckling. 

Arbetsgivaren ska: 

❖ Se till att all personal får fortlöpande och väsentlig utbildning inom barns 

språkutveckling. 

 

Det barnen gör 

hand i hand 

idag, klarar de 

självständigt 

imorgon 


