Kvalitetskjennetegn for godt
språkarbeid i barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av
representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Spesialpedagogisk team (SPT), barnehagene, Skole og
barnehageavdelingen og Virksomhet kommunale barnehager.
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Kvalitetskjennetegn
Ski kommune har utarbeidet kvalitetskjennetegn for god språkarbeid i barnehagene.
Kvalitetskjennetegnene er bygget inn i et refleksjonsverktøy som skal gi støtte til arbeidet med å
videreutvikle kvaliteten på barnehagens språkarbeid. Kvalitetskjennetegnene bygger på
Utdanningsdirektoratets refleksjonsverktøy: Språk og språkmiljø - Refleksjonsverktøy for
barnehagen, og er utvidet og tilpasset til bruk i Ski kommune.

Godt språkarbeid
I dokumentet Kompetanse for fremtidens barnehage: Strategi for kompetanse og rekruttering
2014 – 2020 (Kunnskapsdepartementet 2013) fremheves betydningen av et er et godt språkmiljø
for alle barn. I Ski kommunes Handlingsplan (2013-2022) for barnehage, skole og SFO er arbeid
med språk et av satsningsområdene innenfor Grunnleggende ferdigheter. Språk er derfor et av
satsningsområdene som skal være førende for barnehagenes arbeid med kompetanseutvikling i
årene framover.
Godt språkarbeid handler om personalets kunnskaper og kompetanse i hvordan barnehagen kan
fremme god språkutvikling gjennom hele dagen, samt systematisk arbeid knyttet til bruk av bøker,
samtaler, språkverktøy og planlagte språkaktiviteter. Godt språkarbeid innebærer progresjon i
arbeidet med utgangspunkt i det enkelte barn og barnegruppas forutsetninger.
Godt språkmiljø innebærer at det finnes og gis rom for mange former for kommunikasjon gjennom
fysiske, estetiske og verbale uttrykk. (Kunnskapsdepartementet 2013) Arbeid med språkmiljø går
inn i alle deler av rammeplanens innhold og oppgaver, og inkluderer alle barn uavhengig av både
språklig bakgrunn og kompetanse. Det legges også vekt på at tidlig og god språkstimulering er en
viktig del av barnehagens innhold.
Når det gjelder barn med vansker knyttet til språk, sosial og emosjonell fungering (som for
eksempel sterk sjenanse, selektiv mutisme og stotring / stamming) må Logopedisk team eller PPT
kontaktes for å vurdere hvilke språktiltak som er best egnet.
Til grunn for alt arbeid i barnehagene, også arbeid med språk, ligger god kvalitet i voksen - barn
relasjonen. Dette innebærer at relasjonen og samspillet mellom voksne og barn er preget av
anerkjennelse, trygghet, likeverd og de voksnes tilstedeværelse. Dette krever bevisst og
systematisk jobbing med voksenrollen og med organisering av hverdagen, ved for eksempel bruk
av smågrupper.
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Hvordan jobbe med kvalitetskjennetegn i refleksjonsverktøyet:
Refleksjonsverktøyet skal brukes for å kartlegge nåværende praksis i barnehagens språkarbeid.
Hensikten er å kartlegge hvor god praksisen på barnehagens språkarbeid er i forhold til
kvalitetskjennetegnene, og komme frem til en omforent forståelse av hva man bør jobbe videre
med for å utvikle den enkelte avdelings og barnehagens praksis.
Kvalitetskjennetegnene er formulert som påstander som man skal vurdere barnehagens praksis
mot. Påstandene beskriver de voksnes handlinger og kunnskaper rundt språkarbeid og er utformet
i «vi- form». Det betyr at den enkelte skal svare ut i fra avdelingens/barnehagens praksis som
helhet, og ikke kun ut i fra egen praksis.
Det bør settes av tid på planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter til dette arbeidet slik
at alle ansatte involveres. Følgende fremgangsmåte er en god start:









Alle ansatte gjør sin egen vurdering i refleksjonsverktøyet.
Avdelingen går sammen gjennom skjemaet og begrunner hvorfor man har krysset av i rute
A, B, C, D. I denne runden er refleksjonen viktig, og det kan være nyttig å ha med seg
hjelpespørsmål som: Hvorfor skåret jeg oss der? Hva er grunnen til at vi vurderer det ulikt?
Avdelingen velger ut noen områder for videre arbeid, setter opp mål, tiltak og frist for
dette arbeidet. Vedlagt ligger to ulike skjema og barnehagen velger selv hvilket de vil
bruke.
Styrer og barnehagens lederteam går gjennom arbeidet som er gjort på den enkelte
avdeling og beskriver barnehagens styrker og utviklingsområder innenfor området, hvilke
mål som er satt for videre arbeid og når dette skal evalueres.
Styrer rapporterer barnehagens arbeid til skole- og barnehageavdelingen i forbindelse med
Tilstandsrapporten for barnehage, skole og SFO.

Verktøyet kan jobbes med på ulike måter, og barnehagen må selv vurdere hva er hensiktsmessig.
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Refleksjonsverktøy
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A – Praksis er svært god, B- praksis er god
C- Praksis må endres, D – vet ikke, E – eventuelle kommentarer

Barnehagens arbeid med
språkmiljø og språkstimulering

A B C D

E

Samtaler
Vi organiserer dagen med smågrupper for å fremme gode
samtaler mellom voksne og barn i hverdagsaktiviteter.
I barnehagen oppfordrer vi barna til å snakke om det de
tenker og føler.
Vi i barnehagen er gode til å stille åpne spørsmål og undre
oss sammen med barna.
I vår barnehage tilpasser vi samtalene til barnas alder og
språklige nivå.
Vi tar utgangspunkt i barnets interesser og erfaringer og
bygger videre på dette i samtaler.
Vi er aktivt lyttende voksne som gir respons i samhandling
med barna.
Vi setter ord på handlinger og gjenstander i
hverdagsaktiviteter.
Vi er bevisste på forskjellen mellom spørsmål, beskjeder og
samtaler.
Vi gjentar og utvider barnets ytringer og temaer de er
opptatt av i dialogen.
Vi er bevisste i bruken av åpne og lukkede spørsmål i vår
dialog med barn.
Fortellinger
Vi oppmuntrer barna til å fortelle om egne opplevelser
utenfor barnehagen.
Vi voksne støtter egne fortellinger med illustrasjoner
og/eller konkreter.
Vi voksne bruker fantasi og humor når vi forteller for barna.
I vår barnehage skriver vi ned noen av barnas
fortellinger.
Aktiviteter og opplevelser
Vi forbereder barna med samtaler før vi skal oppleve noe
sammen.
Vi bruker foto og gjenstander fra opplevelser og aktiviteter
aktivt i samtaler.
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A – Praksis er svært god, B- praksis er god
C- Praksis må endres, D – vet ikke, E – eventuelle kommentarer
Vi bruker barnas minner og opplevelser aktivt i samtaler.
Lek
I vår barnehage deltar personalet aktivt i leken med barna
innendørs.
Vi voksne deltar aktivt i leken med barna utendørs.
Vi gir språklig støtte i lek til barn som trenger det.
I barnehagen organiserer vi ulike typer lek for å involvere
ulike barn.
Bøker
I barnehagen leser vi med barna flere ganger i uka.
I barnehagen leser vi med barna i små grupper.
I vår barnehage oppfordrer vi barna til å delta
aktivt språklig når vi leser bøker.
I barnehagen snakker vi med barna om bøker
vi har lest.
Vi bruker biblioteket og tilbudet de kan gi.
Ord og begreper
Vi bruker konkreter eller illustrasjoner når vi forklarer nye
ord.
Vi snakker om og forklarer nye og vanskelig ord vi møter i
hverdagen.
Vi bruker språket både situasjonsavhengig og
situasjonsuavhengig, tilpasset barnets språkutvikling.
Vi bruker ulike språkverktøy, som for eksempel Språkkista
og Snakkepakken, aktivt i det daglige arbeidet.
Vi jobber systematisk med utvikling av barns ordforråd.
Språklig bevissthet
Vi leker med ord og lager tulleord i hverdagen.
I barnehagen oppmuntrer vi barna til å lytte til lyder og
rytmer i språket.
Vi bruker «Tidlig innsats for god lesestart» i førskolegruppa.
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A – Praksis er svært god, B- praksis er god
C- Praksis må endres, D – vet ikke, E – eventuelle kommentarer

Barnehagens arbeid med
dokumentasjon og vurdering av språk

A B C D

E

Språkmiljø
Vi lytter til barn innspill og initiativ for å sikre barns
medvirkning når vi skal skape et godt språkmiljø.
Vi har avtalte observasjoner av hverandre, for å gi positive
og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet mot
måloppnåelse.
Språkarbeid i hverdagsaktiviteter er kunnskapsbasert,
planlagt og begrunnet.
Enkeltbarnet
I barnehagen har vi god kompetanse når det gjelder bruk av
observasjon og annen kartlegging av språk.
Vi voksne reflekterer sammen rundt observasjoner vi gjør
av barnas språk.
I vår barnehage danner observasjoner og vurderinger
utgangspunkt for å gi det enkelte barnet tilpassede
språklige utfordringer.
Vi har systematisk observasjon av barnas språk og
språkutvikling som innebærer dokumentasjon av både
enkeltbarns og barnegruppas utvikling. For eksempel ved
bruk av ulike verktøy som TRAS og Alle med
I vår barnehage har vi tilfredsstillende rutiner for
oppbevaring av observasjonsskjemaer og andre
kartleggingsdokumenter.
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A – Praksis er svært god, B- praksis er god
C- Praksis må endres, D – vet ikke, E – eventuelle kommentarer

Barnehagens kunnskap om språktilegnelse,
flerspråklighet og språkforsinkelser/språkvansker

A B C D

E

A B C D

E

Vi støtter barna og foreldrene i å bruke sitt morsmål.
I barnehagen leker vi med forskjellig språk, for eksempel
gjennom sang, rim og regler.
Vi har kunnskap om hvordan barn tilegner seg språk.
Vi har kunnskap om flerspråklige barns språktilegnelse.
Vi har kunnskap om språklige forsinkelser og språkvansker.

Samarbeid om språk

Foreldrene blir tidlig involvert dersom vi mener at et barn
har språklige utfordringer.
Vi har gode rutiner for å innhente informert samtykke fra
foreldre i forbindelse med systematisk kartlegging.
Vi samarbeider med tjenester utenfor barnehagen om
språkarbeid i barnehagen.
Vi kjenner rutinen for hva som skal gjøres ved bekymring for
enkeltbarns språkutvikling.
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Mål og tiltak for utviklingsarbeid knyttet til godt språkarbeid i
____________________ barnehage.
Et mål per ark. Bruk flere ark dersom barnehagen har flere mål.
Mål:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tiltak:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ansvar:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tidsperiode for tiltak:___________________________________________________
Tidspunkt for evaluering:________________________________________________
Evalueringsmetode:____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Videre arbeid knyttet til
målet:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Dato:________________

Sign:_________________________
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Godt språkarbeid i barnehagen
Vurdering av egen praksis, mål og tiltak i__________________________ barnehage Dato:_______ Sign:____________________

Barnehagens vurdering av egen
praksis

Mål for videre
arbeid

Tiltak og ansvar

Frist

Evaluering

Svært
god
praksis

God
praksis

Lite
god
praksis
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