
 

Målbilder - att arbeta med barns språk-, läs-  
och skrivutveckling  
 
Målbilderna för språk och kommunikation är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och 
uppföljning av undervisningen. De ger exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i 
praktiken utifrån Lpfö 18. Målbilderna syftar till att säkerställa kvalitet och likvärdighet i Halmstads 
kommuns förskolor och är en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Målbilderna ligger 
till grund för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt kan även användas 
för att få syn på varje barns förutsättningar att utveckla sina språkliga förmågor och färdigheter samt 
förståelse.   

 

  

Dialogiska, flerstämmiga och utmanande 
miljöer 
Pedagogerna lyssnar in barnen och: 
• skapar dialoger med respekt för varje barns uttryckssätt och 

talutrymme samt visar en uppriktig vilja att förstå och tolka 
vad barnet/barnen menar.  

• utmanar barnen genom att skapa olika typer av 
”lärandegrupper” utifrån barnens erfarenheter, förståelse, 
nyfikenhet och intressen. 

• utmanar varje barns olika kommunikativa förmågor genom 
att erbjuda många olika estetiska uttrycksformer, 
symboler/bilder och TAKK. 

• uppmuntrar barnen att jämföra sina egna erfarenheter med 
det man upptäcker, utforskar, skapar, läser, skriver, berättar 
och samtalar om. 

• uppmuntrar varje barn att använda, skapa och skriva med 
egna bilder, symboler, tecken och/eller bokstäver.  

 

Meningsskapande sammanhang 
Pedagogerna lyssnar in barnen och: 
• det pedagogiska arbetets syfte är tydligt och kopplat till styrdokumenten. 

• anpassar miljön och utvecklar material som stegrar utmaningarna i undervisningen 
beroende på barngruppens och varje barns förutsättningar och intresse samt i 
förhållande till läroplanen och valt innehåll.  

• har ett tema-, projekt-, och innehållsinriktat förhållningssätt under hela dagen och 
över tid för att ge varje barn förutsättningar till berättande, reflektion och 
fördjupning. 

• utmanar utforskande och undersökande i den pedagogiska miljön.  

• skapar förutsättningar för nya upplevelser både inom och utanför förskolan. Nya 
upplevelser möjliggör vidgade samtal och ett utvecklat ord- och begreppsförråd. 

• klär situationer och händelser i ord och begrepp över hela dagen. 

• använder adekvata, nyanserade och avancerade ord och begrepp samt korrekt 
meningsbyggnad. 

• introducerar nya, ämnesspecifika ord och begrepp samt varierar och vidgar varje 
barns möte med olika textvärldar och genrer. 

• skapar förutsättningar för högläsning och textsamtal i många olika sammanhang och 
miljöer för varje barn. 

• är skrivande och läsande förebilder, modellar samt utvecklar och vidgar varje barns 
text- och läsförståelsestrategier. 

• och har en aktiv närvaro och en miljö som främjar och uppmuntrar lek för barnens 
kommunikativa utveckling, lärande och välbefinnande. 
 

 

Reflektion för barns och pedagogers 
fortsatta lärande och utforskande  
Pedagogerna: 
• och barnen dokumenterar och synliggör tillsammans barnens 

tankar och hypoteser utifrån undervisningens innehåll och 
använder dem i det fortsatta arbetet. 

• observerar, dokumenterar och synliggör både gruppens 
lärprocesser och det enskilda barnets förändrade kunnande.  

• och barnen reflekterar tillsammans kring dokumentationerna 
som utgångspunkt för personalens analys och planering. 

• använder kontinuerligt och systematiskt olika verktyg för 
reflektion, så som digitala bilder, observationer, film, barnens 
alster och egna dokumentationer (analoga såväl som digitala), 
reflektionsprotokoll mm. 

• ger varje barn förutsättningar att vara delaktiga i och kunna 
lära sig reflektera kring sitt lärande både genom lär- och 
dokumentationsväggar samt lärloggar i Unikum.  

 



 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE  
Nedan har mål som fokuserar på språk och kommunikation valts ut ur Lpfö 18.  
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för 

egna uppfattningar,  

• fantasi och föreställningsförmåga 

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, 

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter 

i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

• 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,  

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, 

• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av 

att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet, 

• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell 

minoritet, 

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, 

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av 

teckenspråk  
 

 

 


