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 ÄVEN S O M LIVESÄND DIGITAL KONFERENS 

PÅ KONFERENSEN MÖTER DU
LENA EDLUND
f d förskolechef, 
föreläsare, författare och 
moderator för dagens 
konferens

POLLY BJÖRK-WILLÉN
biträdande professor 
emerita

SARA LINDH, CARINA 
HULTVALL OCH MARIA 
RAMSTRÖM
rektor resp biträdande 
skolledare och utveck-
lingsledare resp förskollä-
rare och språkpedagog

FATEMEH SADAT SEYEDI
förskollärare och biträ-
dande rektor

ANN-SOFIE ÖHMAN 
OCH SUSANNE ROSING
förskollärare och 
utvecklingsledare resp 
förskollärare

ELVIRA ASHBY
 leg. logoped

 u Textsamtal och aktiv högläsning med de yngsta

 u Pedagogens viktiga roll som språkligförebild

 u Så blir vardagssituationerna medvetet språkstimulerande

 u Hur stöttar du språkutvecklingen hos flerspråkiga barn?

 u Språklekar, ramsor och andra lekfulla sätt att bygga språk

Språkutvecklande arbetssätt  
utifrån de yngsta barnens behov  
och erfarenheter



Konferensprogram

Pedagogens egen utveckling och självinsikt är central 
i språkutvecklingsarbetet på förskolan. Vi behöver 
öppna upp för att lära oss nya ord, nya begrepp och ny 
information från de familjer som vi ska samverka med 
under en lång tid framöver. Nyfikenhet, lekfullhet och 
respekt är viktiga faktorer som skapar förutsättningar 
för ett gott språkklimat.

Lena Edlund
Lena Edlund är fd förskolechef, föreläsare, författare och 
moderator för dagens konferens. Hon har lång erfarenhet 
av att arbeta med de yngsta barnen, och har även handlett 
många arbetslag kring förhållningssätt, didaktik och meto-
dik. Lena både inspirerar och utmanar och har en särskild 
förmåga att sätta fingret på det unika i vardagsarbetet med 
de yngsta barnen. Hon har bl.a. skrivit böckerna De yngsta 
barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen 
och är inom kort aktuell med ytterligare en bok med fokus 
på de yngsta barnen och utbildningen. Här på Lärarfort-
bildning håller Lena i fortbildning inom dokumentation, 
förskollärarrollen, ledarskap och mycket mer.

En god språkmiljö i förskolan skapar många möjlighe-
ter till meningsfullt och utmanande språkligt samspel, 
där varje barn oavsett språklig bakgrund ges möjlighet 
att vara en aktiv deltagare. Det språkliga samspelet 
och grunden till ett barns språkutveckling börjar redan 
innan barnet erövrat talat språk och initialt är den 
vuxne en särskilt viktig samspelspartner och språk-
lig modell. En skicklig pedagog har förmågan att i 
förskolans vardag utnyttja de tillfällen som dyker upp 
till språkutvecklande samspel och samtidigt bekräfta 
barnets flerspråkiga identitet och språkliga kompetens. 
Föreläsningen kommer särskilt sätta fokus på:

n  Det lilla barnets språkutveckling, språkande och kompetens
n  Vad betecknar en god språkmiljö?
n  Konkreta exempel på språkutvecklande samspel  
 i förskolans vardag

Polly Björk-Willén
Polly Björk-Willén är biträdande professor emerita i peda-
gogiskt arbete vid Linköpings universitet och forskar bland 
annat om barns språkanvändning och flerspråkighet. Hon 
har under många år undervisat på förskollärarprogrammet 
och är aktuell med en kunskapsöversikt om språkutvecklan-
de arbete i förskolan med fokus på svenska som andraspråk.

  Lena Edlund  

  Fd förskolechef, föreläsare och författare   

  Polly Björk-Willén  

   Biträdande professor emerita   

09.05-09.45

Expandera som  
pedagog!

09.45-10.45

Språket bubblar  
överallt!
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Boktips!

Moderator

  08.15-09.00  Registrering med kaffe, te och smörgås  

  09.00-09.05  Konferensen inleds 

  Moderator Lena Edlund hälsar välkomna och inleder dagen  

  10.45-11.00  Paus med kaffe, te och frukt  



Konferensprogram

I utvecklingsprojektet ”likvärdiga måltidssituationer” 
granskade pedagogerna sin egen praktik och med  
hjälp av kollegialt lärande fick de tid att reflektera över 
sina egna normer och oskrivna regler kring förskolans 
måltider.  Förskolorna har även utvecklat ett språkut-
vecklande arbetssätt där barnen ges möjlighet att ut-
trycka sig och kommunicera under måltiden.  Hör om 
hur ni kan göra för att alla barn ska få förutsättningar 
och verktyg för ökat inflytande och likvärdig möjlighet 
att påverka och genom det nå så långt som möjligt i 
sin utveckling.

n  Hur kan måltidssituationerna bli likvärdiga för alla barn?
n  Våga granska de egna normerna!
n  Språkutvecklande måltider – hur gör man?

Sara Lindh, Carina Hultvall och Maria Ramström
Sara Lindh, rektor har tillsammans med Carina Hultvall, 
biträdande skolledare och utvecklingsledare och Maria 
Ramström, förskollärare och språkpedagog, varit involverad 
i utvecklingsprojektet om likvärdiga måltidssituationer på 
Tallåsens och Solängens förskolor i Karlstads Kommun.

  Sara Lindh  

   Rektor  

11.00-11.50

Språkutvecklande måltider 
där alla får möjlighet att 
uttrycka sig
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  Carina Hultvall  

  Biträdande skolledare  

  och utvecklingsledare  

  Maria Ramström 

  Förskollärare och språkpedagog   

På förskolan möts vuxna och barn som kommer från 
olika kulturer och talar olika språk.  Genom att vara 
nyfikna på varandra och lyfta fram de yngsta barnens 
kulturer på ett naturligt sätt i utbildningen kan vi ska-
pa ett interkulturellt förhållningssätt. Hur vi samtalar 
med barnen, hur den fysiska miljön utformas och hur 
vi möter varje familj spelar stor roll för de flerspråkiga 
barnens språkutveckling.

n  Hur skapar vi en lärmiljö som främjar flerspråkighet?
n  Vad innebär interkulturellt förhållningssätt?
n  Språkligt samarbete med familjerna från första dag

Fatemeh Sadat Seyedi
Ann Nordberg är logoped och docent i pedagogiskt arbete 
vid Göteborgs universitet och har arbetat hela sitt yrkesliv 
med språkstöd till barn, framför allt inom det specialpeda- 
gogiska fältet. Hon har bland annat följt det språkutveck- 
lande arbetet på förskoleavdelningar vid förskolor i Väners-
borgs kommun, ett praktiknära forskningssamarbete som 
inspirerats av aktionsforskning.

  Fatemeh Sadat Seyed  

  Förskollärare och biträdande rektor  

12.50-13.40

Flerspråkighet och inter-
kulturellt förhållningssätt 
med de yngsta

  11.50-12.50 Lunch  
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På Västerby förskola arbetar man med dialogisk hög- 
läsning. För att skapa dynamik i gruppen använder de 
sig av projicering för att alla barn ska kunna se sagan 
samtidigt och vara aktiva tillsammans. Barnen ges stort 
utrymme för dialog i högläsningen genom att själva 
komma med textförslag och att bli aktörer i sagan.

n  Så involverar du barnen i högläsningen
n  Språkutveckla med hjälp av digitala verktyg
n  Undervisa i stor grupp – så gör vi!

Ann-Sofie Öhman och Susanne Rosing
Ann-Sofie Öhman, förskollärare och utvecklingsledare, och 
Susanne Rosing, förskollärare, arbetar på Västerby förskola 
i Hedemora. Genom ett arbetssätt som kallas dialogisk 
högläsning har de utvecklat högläsningsstunderna med de 
yngsta till mer aktiva samtal och medvetet språkutvecklande 
aktiviteter. På Skolverkets hemsida finns korta filmer som 
visar exempel på hur de arbetar. 

  Ann-Sofie Öhman  

   Förskollärare och utvecklingsledare  

13.40-14.30

Släpp in barnen i sagan och 
lyft högläsningen till nästa 
nivå
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  Susanne Rosing  

   Förskollärare  

Med hjälp av ljud som bildar ord kan vi mötas och 
skapa världar! I arbetet med de yngsta barnen handlar 
det om att hjälpa dem öka språkförståelsen, lära sig 
nya ord och hur man sätter ihop dem i korta mening-
ar. Vissa gillar att läsa böcker medan andra behöver 
mer konkreta lekar, sånger och ramsor för att orka vara 
med. När barnen får vara med och bestämma vad som 
ska ske kan det bli hur mycket språkstimulans som 
helst!

n  Utveckla språket på ett lekfullt sätt
n  Språkstimulerande strategier
n  Bygg språk med barnböcker

Elvira Ashby
Elvira Ashby är leg. logoped och har arbetat med barn inom 
olika verksamheter i snart tjugo år. Hon utbildar även försko-
lepersonal och är författare till språkstimulerande barnböcker 
som de populära pekböckerna om Ajja och Bajja och fackbo-
ken Språkstimulera mera!

  Elvira Ashby  

  Leg. logoped  

15.00-16.10

Språkstimulera  
mera!

  14.30-15.00 Paus med kaffe, te och kaka  

  16.20-16.30  Tack för idag och välkommen åter  

  16.10-16.20  Konferensen avslutas 

  Moderator Lena Edlund sammanfattar och avslutar dagen  
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Språkutvecklande arbetssätt  
utifrån de yngsta barnens behov  
och erfarenheter

Tid: 09.00-16.30

Pris på plats: 3 750 kr exkl moms  
(I priset ingår fika och lunch) 

Pris digitalt: 3 350 kr exkl moms

4+: Konferens för hela arbetslaget, gå 4 så 
bjuder vi rektor

Anmälan: Läs mer och anmäl dig  
på webben

4+Konferenserna livesänds 
även digitalt!

Gå 4 så bjuder  
vi rektor!


