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Bakgrund



- Nykarlebys språksituation

- Föräldrainitiativ om språkbad

- En arbetsgrupp tillsattes för att utreda 
alternativ till språkbad 

- Naturligast att genomföra linjen vid 
Zachariasskolan, men synergieffekter 
skall synas i byar



Arbetsgruppen
(augusti 2017 -)

Linda Ingerström-Knutar, Johanna Lönnqvist, Carola 
Stråka, Siv Björklund, Camilla Fellman, Teresia 

Tötterman-Engström, Riikka Vestlin, Carina Björkman 
och Lotta Ahlström



Var startade vi?



För vem? När? Hur?  DIDAKTISK PLAN Behov av fortbildning? CLL

Småbarnspedagogik

2018 ht - rutiner
- fraser 
- muntligt
- språk/gester
- utvalda byggställningar

- teori bakom språkutveckling
- leka på finska
- vardagsfinska
- didaktiska tips 
- fortbilda dagv.personalenMålgrupp 1

Skogsstjärnan
5-åringar

punktinsatser

åk 7-9

FSK

åk 1-2

åk 3-6

befintliga kriterier för 
antagning

5 år
24 st

< 25% av total
undervisning

< 25% av total 
undervisning

  A1  f i n s k a  1  vt
      

h 2019

h 2025
h 2024
h 2023
h 2022

h 2021
h 2020

h 2028
h 2027
h 2026

mindre än 25 % av 

undervisningen
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Fenomenbaserad 

inlärning?

Integrering av 

flera ämnen?

Helhets-

undervisning?

konstruera
modellsituationer

Läroplan, diskussion 
- finska som ämne
- finska som undervisningsspråk

kielistigen.fi

Alla
skolor

Metsäkulman
koulu

Kieli-
stigen

Målgrupp 2 
övriga 5-åringar

4 teman h 2017
1. tips för dokumentering, länktips, 45 min
2. någon från språkbadet, 30 min
3. barns språkutveckling, teori, Ann-Katrin 
Svensson, 45 min
4. våga använda finskan, 30 min 

placerad i 
Zachariasskolan

Nybörjarundervisning i finska

A1  f i n s k a  2-3-2  vt

A1  f i n s k a  2-3-2-2  vt

< 25% av total 
undervisning

Esikoulu





Vad är Kielistigen?



VAD är kielistigen?

Från och med hösten 2018 erbjuds en språkstig i finska språket kielistigen för en 
grupp femåringar i Skogsstjärnans daghem. Till kielistigen kan enspråkiga, 
tvåspråkiga och flerspråkiga barn antas. Efter året fortsätter stigen i 
Zachariasskolans förskola och vidare i den grundläggande utbildningen i samma 
skola. 

Målet inom kielistigen är att mångsidigt stimulera kommunikativ finska. Detta görs 
genom att personalen använder finska som en del av den vardagliga verksamheten. 
Det betyder i praktiken att barnet varje dag får ta del av aktiviteter på finska 
under ca 20 minuter. 
Avsikten med kielistigen är att i tidig ålder skapa en positiv attityd till finska 
språket samt ge rikligt med möjligheter för barnen att naturligt ta till sig finskan.  



Didaktisk plan







hemmets roll



Material







Hemsida

https://kielistigen.wordpress.com/ 

https://kielistigen.wordpress.com/






https://youtu.be/lZRjsmVeIBo

https://youtu.be/lZRjsmVeIBo




























Kielistigen just nu



 

- ÅA handleder och utvärderar
- fortbildning till personalen
- Kielistigen tas med i barnets plan för 

småbarnspedagogiken och utvärderas på 
våren 

- Kick off för förskollärare i november 2018
- Kielistigen har startat i förskolan augusti 

2019





Hur fortsätter vi?



* Lärarhandledningarna är färdiga till och med åk 2

* Tanken är att arbetsgruppen skall jobba vidare med 
lärarhandledningar för de högre årskurserna.

* Speciell uppmärksamhet på hur Kielistigen påverkar A1 

* Utvärdering kontinuerligt i samarbete med ÅA



Tack! 

Kiitos!



Hemsida

https://kielistigen.wordpress.com/ 

https://kielistigen.wordpress.com/

