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Bästa läsare

Kompendiet Ìvletoder och material som stöder sprãkanuändníng i. sprák-
bad ingår i en komnrancle serie på fenr olika kompendier onr arbetssätt
och undcrvisnlngsmetodcr som visat sig vara ändamålsenliga och ftrngcra
väl i språkbacl. Kompenclierna är avseclda som cllclaktlskt stöcl- och iclénra-
terial lor personer som arbctar med ticligt språktillägnancle i språkbad.
Kompendierna utges av fortbildningscentralen vicl Vasa ttniversitct och
u ppdateras regelbunclet.

Materialet i kompendierna har sammanställts och bearbetats på basen av
omlattanclc arbctsbeskrivrìingar $orda av barnträdgårclslärarna Nina ll<¡ri.
Erna Stcnius och Carola Wasén och klasslärarna Britt Kaskcla-NortaIno.
Maria Källström. Bcnita Norclgrcn och Katarina Scppä. som alla har f'lcra
års erfarenhet av arbete i språkbaclsgrlrpper i Vasa. I-lelsingfors. Esbo och
Karleby. Materialet samlacles in våren 1994, clå tr'å av barnträdgårclslärar-
na arbetacle i grupper mecl barn i åldern 3-6 år och en i en sexârsgrupp.
Klasslärarna arbetade uncler insatnlingsskeclet på årskurserna ctt. t\'å. tre
och sex.

Materialet har bearbetas av en arbctsgrupp bestående av Citha Grandell,
Karita Mård och Tina Young vid Vasa universitet samt av språkbaclslürarna
Nina Hovi och Britt Kaskela-Nortamo från Vasa. Det skriftliga materialct
har under bearbetningsskeclet kompletterats med intervjuer. korrtnrenta-
rer och förslag av arbctsgrr-tppcns medlemmar. Socialpedagog Bcnita N¡r-

holm i Kyrkslätt har också biclragit med kommentarer och tillägÁ1 till nra-
terialet.

Målet med vårt arbete har varit att framställa en lättillgänglig. konkret
och mångsidig idébank som snabbt kan uppclateras. Läsarnas tips och
idéer på andra fungerande arbetssätt och undervisningsmetodcr tas därlör
emot med glädje, Skicka in dina tips till Vasa universltet, Fortbilclnings-
centralen/Young, PB 297, 65lOl Vasa.

Tack till alla medverkande.
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1. PERSONALENS SPR-{I(BRUK

1.1. Med barnen

Principen en person - ett språk är kärnan i umgänget mellan lärare och
elev f språkbad. språkbadsläraren bör alltså konsekvent använcla anclra-
språket (L2) med språkbadsbarnen' Trygghet upPnås nrecl hjälp av per-
sonlig kontakt, kroppsspråk, ögonkontakt och fasta rutiner.

Språkbadsverksamheten kan introduceras fõr barncn på flcra olika sätt.
Daghemmets inne- och uteregler kan lörmedlas t.ex' så att en kontaktper-
son som kan barnens Ll (lorstaspråket, modersmålet) lorklarar reglerna
på Ll. Språkbadsläraren lorklarar reglerna på L2 och kan t.ex. konkret
clemonstrera sitt budskap med en flannellograf. I skolan kan de kolleger
som har språkbaclselevernas Ll som modersmål utnyttjas till att i förväg
gå och förklara/medclela viktiga saker (inte Í närvaro av språkbadsl2iraren)'

Den lorsta ticlen i språkbad kan kanske sägas vara allra vikl-igast lor språk-
baclsbarnen. Man måste knnna skapa en trygg atmoslär mecl hjälp av ett
språk som är obekant för barnen. Läraren skall ge varjc enskilt barn tid'
men på samma gång lorsöka svetsa ihop barnen till cn grr-rpp - Vl-känslan.
Läraren bõr lorsóka etablcra personlig kontakt med alla bam så att barncn
ser att det går att kommttnicera trots att man inte har ett gcmensamt
språk. Det är viktigt att alla barn blir personligen mottagna mecl en kram
eller handskakning och en "God morgon"-hälsning varje clag. Då barnct går
hem kan det t.ex. gå till en vuxen och säga "Flej då"' Personlig kontakt
etableras också under de lria lekstunderna då lärarcn kan föra enkla dis-
kr-rssioner mccl enskilcla barn om bekanta och konkrcta sakcr. Ko¡nmuni-
k¿rtionen befrämjas om läraren hela ticlen upprepar på L2 och bekräftar att
hon/han lorstått vad barnet sagt på Ll.

Det är viktigt att genast från början ha ett klart strukturerat clagsprogram
som man noggrant firljer. Genom att man varje clag gör samma saker vicl
ungefär samma tlder lär barnet si$ vad som skall hânda under dagens
lopp. Det är viktigt att barnen lorst lär sig de dagliga rutinerna eftersom
clessa hjälper dem att börja forstå clet nya språket. Rutinerna skapar också
trygghet. I slutet av den lorsta höstterminen när man ser att alla har kom-
mif in i de dagliga rutinerna kan man ibland börja awika från clet clagliga
programmet,

De av daghems- och skolpersonalen som har samma Ll som språkbadsele-
verna kañ tala sltt eget språk med språkbadsbarnen (t.ex' städerska och
kokerska). De som behärskar badspraket skall använda det med eleverna.
Det är viktfgt att alla språkbadslärare snabbt blir bekanta med samtliga
språkbadsbarn t daghemmet eller i skolan fõr att kunna tala L2 med dem'

t grupper med barn i olika áldrar befinner barnen sig hela tiden på olika
nivåer, både i fråga om ålder och språk. Det är av största vikt att barnen
aktiveras oberoende av den språkliga nivå de befìnner sig på och det sta-
dium de är i åldersmässigt. Om personalen inte är uppmärksam och följer
med barnens utveckling är det lätt hänt att ett barn går igenom språkba-
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det utan att tillägna sig L2 så effektivt som möjligt. För att tillfreclställa alla
barns behov av L2 skall läraren använda sig av gester och nrimik och varie-
ra sitt tonfall när hon/han talar till hela gruppen. Man kan också låta cte

barn som redan förstår L2 fungera som tolkar då det uppstrir problem.
Man skall clock inte rutinmässigt be barnen att översätta. eftersom faran
är att de språkligt svagare barnen vänjer sig vid att alltid \'änta på att
något annat barn översätter, Målet är ju inte att barnen blir ör'ersättare
utan naturliga L2-anr'änclare. Då läraren under clen lria leken samtalar en-
skilt mecl barnen skall hon/han anpassa sitt tal till den nivå sonr är nrest
lämplig lor barnet ifråga, I språkbacl gäller det att använda hela sin repcr-
toar av fantasi. Läraren måstc kunna bjucla på sig själv mecl nrinrik och
kroppsspråk och kttnna konkretisera. Man skall inte glömma hulnorn!

Barnen har ofta något sonr kuncle kallas för en språktröskel. Eltcr cn tict
clå bamen lärt sig cle viktiga rutincrna och känner sig trygga kan nran lor-
sôka uppmuntra denr att upprep¿ì och sjäh,a tala L2. Anr'âncl aldrig tr'ång!
När barnen kommer ör,cr sin språktröskel ökar intresset och nlotiv¿ttion-
cn att själv produccra språk. Då måstc l¿irarcn vara bereclcia att crbjuda
barnen nröjligheter att anv2incla de kunskaper dc har - det g¿illcr lör
språkbactsläraren att ta vara på clen naturliga iver och nyfikenhet sorn
lìnns hos barnen.

En viktig regel i språkbacl är att clet är läraren som skall ge barncn clen
språkliga modell de behöver för att kunna uttrycka sig. Ingen ellcr inget
kan konkurrera mecl lärarens roll. Därlor är diskussionsliknande situa-
tioner i daghemmet och skolan clet viktigaste stöclet fõr elevernas mlrnt-
liga språkanvändning. Det är viktigt att clet vicl diskussionstillfällena rådcr
en avslappnad stämning så att alla vågar uttrycka sig. I leörjan kan man
uppnìuntra till användning av enstaka fraser och ord på L2, Så småningonr
kan man försöka locka fram allt flera Ínslag av L2 i barnens yttranclen ge-
norn att t.ex. vicl lämpliga ställen avbryta och kommentera någon sak' Eltcr
det lortsätter barnet ofta på L2. För att få längre yttranden på L2 är fråge-
tekniken avgöranclc. I stället för att fråga "Var föddes Astrid Linclgren?"
kan man säga "Berätta något om Astrid Linclgren".

Eventuella talfel skall korrigeras antingen av en Ll- eller en L2-speciall2i-
rare. Dessutom har vissa skolor tillgång tlll skolgångsbiträde som behärs-
kar elevemas L2.

1.2. Med färäldrarna

Den språkliga kontakten med loräldrarna kan ske både på Ll och på' L2.
Oftast talar språkbadsläraren f"oräldrarnas Ll med dem och tittar clå en-
bart på dem. I en del språkbadsdaghem har personalen övergått till att
tala L2 även med loräldrama om de så önskar. Då det ãr fråga om viktiga
saker har läraren oftast valt att tala Ll till föräldrarna för att det lnte skall
uppstå missförståncl, På föräldramötena och kvartsamtal med loräldrarna
talar man oftast Ll, eventuellt med några få undantag.

Det är viktigt att Foräldrarna känner till vacl man gör och hur man arbetar i
språkbad, eftersom barnen kanske inte kan berätta allt på sitt Ll. Därför



är clet viktigt att vicl clet första förälctramötet berätta om ctaghemmets/ | tackar lor maten när cle har ätit'
skolans rutiner, FIar man möJlighet kan man också illustrera verksamhe- 

|

ten genom att t.ex. visa en videofìlm clär barnen har fìlmats i olika aktivite- | lclealiskt är om lärarna alltid äter tillsammans mecl barnen. Lär¿rrna kan
ter. I t.ex, sitta vid var sitt bord mecl fem eller sex barn eller så kan t.cx. mat-

I hjälparna få sitta tillsammans med en vuxen. Varje borcl kan vara dukat
I med kärl. mat, mjölk. margarin och bröcl, Den vuxna som sitter vicl borclet

1.3. I svå¡a sitgationer I kan servera barnen ett åt gången och fråga t.ex. om barnet rill ha mycket
I eller lite potatis och peka på clen skål som innehåller potatis sanrticligt

Också i svåra situauoner, t.ex. om ett barn fallcr och giir sig illa cllcr om I sonr hon/ han gör en gest sonì betyclcr mycket eller litct. På s¿i s?itt kon-
ett barn får väldigt ledsamt efter sin mamma eller pappa. bör läraren allticl I krctiscras språket lör barnet samticligt som barnet måste ta stiillning till
sträva till att lösi situationen och trõsta bamet pâ L2.'l'ill tröstsituationen I hur mycket av maten hon/han vill ha. Läraren skall sjäh'a anv¿incta m-vcl(ct

hör sjãlvklart att läraren kramar om barnet och tr,r clet i sin [amn. Barn | 
-matspråk- och t.ex. tala om vad clet är lor mat nran ätcr. l,äraren kan

"o* 
i.änrr". att cle är omtyckta känner sig också trygga. I viclare uppmuntra barncn att använcla fraser som -Kan jag f¿i mer¿r

I mjölk?'. 'Vilken god mat!" osr,. Uncler matstunclerna kan man dessutom
Vid mycket svåra och allvarliga situationer kan läraren anr'ända Ll mect I ,o vara på nröjligheten att cliskutera nrecl barnen onr anclra varclagliga

det enikilda barnet om situationen så kräver. Till exernpcl ont barnet fallit | ämnen. t.ex. r'acl sonr har hänt undcr clagen. vacl barnen har giort hcnrnra

och slagit sig så illa att det forclrar läkarvård kan lärarcn tala Ll under lä- I pe veckos[¡tet osr,., Nappa pfi barnens sanrtalsämnen! Ocksà nrccl lanke p:i

karundËrsõk-ningen och uncler provtagningarna om hon/han vct att barnct I borclsskick är clct lürorikt lor barncn att äta tillsammans ¡ltccl t'tt.xI-t¿t sott-t

inte skulle förstå tillräckligt om samtalet skulle gå enbart pâ 1,2. Då un- | kan förcgå mecl gott exempel.
dersökningarna och åtgärderna är $orda bör lãraren åtcrgå till L2' t,ära- 

|

ren och bãrnet kan seãan tillsammãns gå igenom och cliskutera vacl som I E" viktig lörctel nred att lärarcn och barnen äter tillsanrmans är att lära-
hänt hos läkaren. vacl som gjorcles clär osv., så att barnct är'cn får upplcva I rcn kan iaktta cle barn som sittcr vicl clct egna borclet mcra ing:icnclc. Dc

det som hände pà L2. Det ai bäst att analysera híinclclscn efteråt när bar- | kan bilcta sig en bättre helhctsbild om dessa barns utveckling båctc språk-
nct inte längre ãr upprört och skrämt. I ligt och mentalt och- seclan inlormera de ör,riga lärarna och förälclrarrra onì

I aet vcrkar Íìnnas något som behör'er åtgärdas. Eftcrsonr matsitLlationerna
I en nödsituation då läraren talar Ll med ett enskilt barn bör man lorsöka I ä. mycket konkreta och oltast innehåller fraser som regelbunclct upprePâs
undvika att de andra barnen är i närheten. I brukar också de lorsta L2-orclen och meningarna som barnen b<)rjar an-

I våncla hora till matsituationen.
I

I Matfrascrna kan övas mecl hanclclockor. Barnen/clockorna k¿¡n t.cx. dttka
2. SPR.A,KET I DEN DAGLIGAVERKSAMHÊTEN I borclet tillsammans i samlingcn och på samma gång säga och räkna vacl clc

I gOr: 4 gafflar, 4 kni"'ar, 4 tallrikar osv. Kommer barnet av sig brukar de

Allt man gör i språkbaclsdaghemmet och -skolan är värctefullt lor språk- | andra barnen vara snabba att hjälpa till' Man kan tillsammans lunclcra på

tillägnandãt. MåËt ar att bainet ska tillägna sig språket via verksamheten I r'ilken mat som bjuds, om det skall vara efterrätt. vad man dricker till ma-

ochãe erfarenheter och upplevelser det får. Det bästa är om språket till- | ten osv. Samma fraser upprepas som i den verkliga matsituationen. t.ex.

ägnas i verkliga situationei och genom konkreta, meningsfulla hancllingar. | "Xan jag få mera X?". "Nej. tack'", 'Jo. tack"'' "Kan jag få smöret?". "'lack

Vld aila s.k. rutinsituationer kan man få in mycket språk. I fOr maten." osv.

stoffet nedan är till största delen hämtat ur barnträclgårclslärarnas mate- 
|

rial, men gäller också språkbad i skolan. I 2-2. På- och avklädning
I

I Ruti.tsituationer som på- och avklädning och utevistelse är mycket värde-

2.1. Matstr:nde' I fulla I språkbad och skall därlor alltid tas tillvara. När man går ut kan lära-
I ren och barnen tillsammans fundera på hurudant väcler det är. Vidare kan

Matstunderna ãr ypperliga tillfällen tõr kommunikation på, L2. I en hel- | man diskutera de olika klädplaggens namn liksom benämningarna på

dagsgrupp äter de hèsta-barnen både morgonmåI, lunch och mellanmål i I kroppsdelaroch-handlingar som har att gõra med av- och påklädning. Lä-

aa[nãmmet. Dessa situationer kan därlor med lördel utnyttjas ti]l indivi- | raren kan fråga barnen vad man sätter på forst, hur barnets mössa ser ut'
auËlla pratstunder och aktiv kommunikation. Barnen kan t.ex. hJälpa till I vilka färger barnets kläder har, om barnet vill att läraren hjälper mecl

att forbereda morgonmålet tillsammans med en av lärarna, I en sådan si- | tnappar, dragkedjor osv. Om det är en våt årstid kan barnet uppmärk-
tuation är clet möfligt att ge barnen flera L2-ord ân om barnen endast får I sammas på sÍna våta kläder, De våta kläclerna lämnas i torkrummet' och

morgonmålet utcteialvid bãrdet. Ett annat alternativ är att läraren berättar I barnen tvättar smutsiga händer och ansikten. Alla dessa hancllingar och si-

lor È'arnen vad morgonmålet innehåller och barnen serverar sig själva och I tuationer har språkliga uttryck som är nyttiga för barnen att lära sig och
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ctärlor är det viktigt att läraren är på plats som samtalspartner och L2-
modell även om barnen inte skulle behöva hjälp.

2.3. Köks- och städningssYsslor

Cenom att delta I husets sysslor lär bamen känna hela personalen. Bam
tycker om att utfüra verkliga arbeten och ur språklig synpunkt är tlcssa
Jmåsysslor viktigla. stãdbiträctet kan t.ex. ha ett par barn mecl si$ d¿i hon
utlor sina morgonsysslor och om det är kokerskan soût tar elnot clc lôrsta
bamen kan de hjälpa henne med att tillreda morgonmålet.

Mathjälparna kan också göra annat än duka. De kan t.ex. tillrecla sallaclen
eller mellanmålet. De kan hämta maten från köket tillsammans nred lära-
ren, Där kan cle kontrollera att allt som behövs fìnns på matkärran. dvs.
kärl, bestick. brödkorgar, sallad osv. De kan också hjälpa till att ta mjöl-
ken och margarinet ur þlskåpet eller maten ur ugnen eller spiscn'
Språket är viktigt vid alla dcssa sysslor.

Då barnen har fôdelsedag kan de i claghemmet/skolan få baka något att
bjuda åt de andra barnen. Födelsedagsbamet får \'älja en kompis och clc får
tillsammans bestãmma vad de vill baka (t.ex. muffins, snråbröcl ellcr cn
torrkaka). Barnen får då konkret lära sig det språk som hör till bakanclet.
Här får man också fram olika ingredienser och mätandet av dem. Tillsanr-
mans med en vuxen har "bagarna" möjlighet att aktivt diskutera vacl cle gör.

2.4. Gymnastik, musik, konstfostran, fri lek oekstationer) | I skolan kan man avsluta och/eller börja dagcn mecl en sång (t'ex' Tar:k

I och actjö lor idag, Nu säger vi adjö). På det s¿ittet får man elevema samla-

Gymnastik âr ett utmärkt sätt att få in språkträning eftersom man konk- I 0". Man kan också ha några lämpliga sånger till varje tema som kan sjung-

ret utför clct man talar om. Det är bra att clela in bar-nen i minclrc g..ifp"r. I u" t'ex. uncler samlingarna' På åk I kan man ha en ramsa och en sång för

särskilt om gruppen består av barn i olika ålclrar. F'öre nran int"ai. irårt- | var¡c bokstar'' Dcssutonr kan man på alla årskurscr ha sånger som följer

samheten är det bra att gå igenom reglerna och ordlorrådet för gr*"o.- | med hela året. Till sångcma kan man hà instrument och rörelser' sånger

tikstunclema, t.ex. hoppa, krypa, åla, springa, fånga, studsu, t o"tolpn}., I och ramsor utökar både elevernas passiva och aktiva orclforråd'

turvis osv, När barnen behárãkar vokäbul¿iren bÍr själva rörelsestunden I ^, _r______^ L^- _..r_
också mera menlngsfull och tiden går inte åt tiu att förklara grunclbcgrep I Då eleverna har svårt att koncentrera sig eller verkar trötta är det bra att

pen, 
- Þ-------- o ' I sätta på någon lugn musik. Då vet eleverna att de skall lägga ner det arbe-

I t" de håller på med och bara vila - oftast går de och lägger sig på golvet.

själva glmnastiken kan vara uppbyggd på flera olika sätt. Den kan basera I Lärtt"n talar hcla ticlen med låg och lugn röst' Hon/han kan be eleverna

sig på en saga/berättelse eller på utnyttJande av olika reclskap "a** 
toL- | tanta på olika saker, t'ex' på en varm sommardag' en dag då de låg ute i

lar, ärtpåsar, rep osv. I sagogrmnastik kan man ta upp pågåeÅdc tema och I solen och drack kall saft osv' eller be dem att undan för undan slappna av i

röra sig enligt det. under-viñtertemat kan man t.ex. goru""r, skidlärd ut i I tar' fötter, ben, knän osv. Till sist ligger eleverna bara och slappnar av tills

skogen (uppflorsbacke och nedlorsbacke), se spår i sãon (vem är det och I läraren mecl ett överenskommet tecken (t.ex' trycker deras hand) visar att

nuñor sid àjuren), bygga snögubbar, ha snöboliskrig osv' I de får stiga upp'

I

vändning. både uncler clen gemensamma planeringen och clå nran utför
den planerade aktiviteten, Vid innegrmnastik kan man på ett naturligt sätt
t.ex. ôva prepositionerna (hoppa öuer bänken, hänga í repen. krypa rrn-
der linan osv,) och vid friidrott kan man träna begrepp och fraser som
hör samman med olika idrottsgrenar (t.ex' tidtagning vicl kapplöpning'
mätning av höjclen på ribban vicl höjclhopp). Också acljektiv såsom snabba-
re. långsammare m.fl. fås med. Leken är ett viktigt inslag under g¡/mnas-
tiklektionerna. Väl lekar clãr språket konrmcr till användning.

Musikstunder på claghenr är länrpligast att trtlora mecl halva grr-rppen åt
gången (ca lO barn har'"isat sig vara lagom). Varje mr-rsikstund kan t.ex.
börja mect samma signaturmelodi. Uncler nrttsikstundema kan man ta upp
bekanta sånger och lekar på olika sätt och öva rvtnr. rörelse, klang osr'.
Man kan klappa ord och rytmer och "snraka" på långa och krångliga orcl
som låter skojiga. Nyanscr av språkct konrnrer lram. Barnen kan också [å
bekanta sig mecl olika instrument (vacl clc kallas och hnr cle låter). Stunclcn
kan allticl avsllltas på sarnrna sätt. t.ex. nrccl cn speciell ramsa.

I skolan kan läraren och elevema planera och lorbereda glmnastiken till- | ttto- konstfostra¡r kan man t daghem anvãnda sig mycket av grupparbeten'

sammans, Elevema kan t.ex, vara med och bestâmmu o- ,ñun skall ha ute- | Barnen skall tillsammans åstadkomma något i små gruppper' Dessa gruPP-

eller inneË¡/mnastik, vilken utmstning man skall ha osv. under "t"grÃ"."- | arbeten kopplas ihop med det aktuella temat' Resultatet kan vara ett col-

tiken sysslar man om vintern med -skid- och skriclskoåkning, pa ttãrt"" I lage, en dramatisering osv. utõver detta kan man arbeta med lera' pyssel

och på våren med friidrott. orientering, bollspel, naturstigar-osu. Ùn,I".l. I 
tttt olika högtlder' handarbeten' träslöjd osv'

innes/mnastiken kan man syssla med bl,a, konditionsträning. bollspel och 
I

redsËapsgrmnastik. All grmnastik ger ypperliga möjligheter till språkan- 
|

I ett daghem har man på förälclrarnas bcgäran bett den lokala musikskola¡r
att ha nrusiklekskola på L2 tör språkbaclsbarncn' Barnen är indelacle i trc
grupper berocnde på barnets ålcler och hr-tr nrånga år det reclan cleltagit i
musiklekskolan. Arrangemanget har visat sig fungera bra och har flera för-
clelar, Barnen får regclbundet träffa utotnståencle som talar L2 till clenr'
Dessutom är musiklekskoleläraren en man. vilket är bra eftersom Perso-
nalen i just ctet daghemmet enbart består av kvinnor. På så sätt har bamcn
inte enbart kvinnliga roll- och språkmodeller.
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Den fria leken på daghem kan bestå både av traditionell fri lek, där barnen
helt tritt får välja sin sysselsâttning eller något som kan kallas för organi-
serad fri lek, dâr barnen får välja mellan olika lekstationer. t.ex. butik.
tågbana, lego, ritbord. hem, dockvrå, pussel, spel' modellera. bilar. s¡rhôr-
na. sandlåda osv, Genom att använda lekstationer undviker man att \¡issa
barn springer sysslolõsa omkring i lekrummet, Lekstationerna hjälpcr
även passiva barn att hitta en sysselsättning.

Lekstationerna kan organlseras på olika sätt. Man kan t.ex. använcla s.k.
stationskort. vilket innebär att varje station har cgna bildkort (t.ex. bildcr
från lel<saksbroschyrer) som reglerar antalet bam. Barncn får välja ett kort
och sätta upp det på en stor tavla där barnens namn lìnns skrivna. När
bamet vill byta sysselsättning tar det bort clet garnla kortet och sätter ttpp
ett nytt. om man istället anvânder s.k. stationstar4or har varje station en

egen bilcltavla där det också framkommer hur många barn som får leka vicl

vãrje station. Varje barn har en egen namnlorsecld kläclpinne el'ler_ en stic-
ka lom skall sättas fast på clen sysselsättningstavla barnet valt. vicl byte ar.

aktivitet flyttar barnet sin pinne eller slicka till motsvarandc stationstavl¿r.

Vict lria leken skall personalen också vara mecl och lcka och konrmttnicera
med barncn så cle får höra det språk som hör till cle olika lckarna. M¿r¡-r

kan också systematiskt gå igenom dè olika lekstationerna antingen nrecl

hela grupper eller i mindre gruPper och på så sätt ge barnen en clcl L2-
gr.,.rdfruser som de sedan kan använda i sina lekar. En del barn kanske
hellre uttrycker sig med stöd av en hanclclocka och därför kuncle L2-
språkiga hancldockor fìnnas tillgângliga vid cle olika lekstationcrna.

2.5. Hemuppgifter

Det är bra att ge alla hemuppgifter enligt samma rutin. På veckobladet som
skickas hem till loräldrarna kan man för eleverna ha en ruta på L2 där bl.a,
veckans hemuppgifler fìnns nedskrivna. Läsläxan ges samma dagar varje
vecka. diktamen övas i samma häfte varje gång, vissa hemuppgifter ges in-
dividuellt (t.ex. matematik, tema) och då går läraren runt och diskuterar
dem enskilt. oftast föreslår eleven sJälv vad hon/han vill göra. Dessa indivi-
duella diskussioner ger eleverna möjlighet att använda språket. Rutiner i

samband med hemuppgifterna är viktiga med tanke på att elevema skall
känna sig säkra på att de lorstått vad de lorväntas göra hemma'

3. METODER OCH MATERIAL

3.1. Sånger, rim och ramsor

Speciellt i början ãr det viktfgt att sjunga kända sånger som 'lmse vimse

"ii.rd"l- 
och dessutom sånger med rörelser till ('Huvud, axlar, knän och

tår-. 'l-lonkey Tonkey-, 'Bussvisan" osv.) Barnen känner igen clem och
vågar vara mecl.

lo

De lorsta månaclerna kan man illustrera sångerna på stora sångkort så att
barnen förstår handllngen. Senare kan man diskutera hancllingcn nrecl
barnen eller helt enkelt lorst lära in en n-v sång och först i ett senare ske-
cle se om barnen lorstått innehållet. Speciellt om sångerna har anknyning
till pågående tema har barnen lätt att loja mecl och upprepa sångtexten.
När nran skall lära in en ny sång kan läraren t.ex. läsa igcnonì texten nâg-
ra gånger lor barnen som så småningom börjar läsa nred. Själva meloclin
kommer fôrst senare, Iblanct kan nran också klappa tcxten för att få in den
rütta rytmcn. Gcnonr sängema kan bamcn lära sig båcle begrepp och uttal.
Det är bra att alltict böda samlingen med samma hälsningssång.

Om gruppen består av barn mellan tre och sex år nråste samlingcn vara
uppbyggct så att stillasittanclet avbryts och bamen får röra på sig. Det finns
många sångcr och ramsor som kan kombineras nred rörelscr. t.ex' 'l-lur-

vud. axlar. knitn och t¿ir-. Den kan sjungas i vanligt tenìpo. snabbt och till
slut långsanrt. 1\å raûrsor som blivit populära är -Vi skulle gå till Abo" och
'Fem srnâ apor".

Ramsorna har samma Llppgift som sångerna. Bam t¡rckcr vanligcn o¡n och
har lätt att lära sig ramsor. Man kan anr,ända båclc fingerleksrarnsor. räk-
ncraûrsor, alfabctsr¿rmsor och nonsensrantsor. M¿tn kan också klzrppa till
ramsorna, Man kan ha en Rzrnrspåsc ur vilken bamcn kan ta en ranrsa <.¡ch

läsa upp dcn tillsamnrans nred en kompis eller ensam. Barnen f¿ir absolut
inte tvingas att tala L2. men att höra sig själv tala L2 rrred hjälp av en ranÌ-
sa kan vara en aha-upplcvclse lor många. Man kan anr'äncla ratnsor vicl alla
tänkbara tillfällen - i samlingen. före maten. vid av- och påkläclning os\'.

Gamla hederliga rimsagor och ramsor gèr bamcn en bra bilcl av hur språk-
et låter. vilka betoningar och nyanser clct lìnns. Man kan använcla sagoböc-
ker som Hattstugan (E. Beskorv) och färdiga rimtexter som -Nu skall här
bli fest. sa en X- osv. l.äraren kan också sitta tillsamnlans mecl barnen och
fundera över vilka orcl som rimmar. t.ex. 'Vad rimmar på clisk? - F'isk.-
Barnen får veta att det alltid skall vara ett djur. Man kan också använcla
bilder som stöct. Ett annat sätt att rimma är atl anr'ända -Lotto" och 'Mc-
moryspel-. Barnen skall hitta Par som rimmar (bildsidan uppåt) eller hitta
par som rimmar på den egna Lottoplattan. Här är clet viktigt att använda
orcl som barnen kan. Dessutom kan man mecl jänrna mellanrum introcluce-
ra några nya ord. Så småningom kan barnen spela dessa spel på egcn hancl
t,ex. under den fria leken'

I skolan kan man ha sånger och ramsor nedskrivna på bläddertavlan tnecl
illustrationer till. Ibland kan sångerna kopieras på papper åt eleverna
(högre årskurser). Sångtexterna fungerar även som läsövningar. Man kan
sätta fram en sång eller en ramsa dagen före den skall använclas. Då mär-
ker man att många elever redan läst den och nästan kan den utantill.
Överlag lär slg elevema snabbt sånger och ramsor utantill, speciellt om de

har anknytnlng tlll ett tema eller om de har rörelser eller något klappsys-
tem. Innehållet i sångerna och ramsorna kan diskuteras efter att hela
sången sjungits eller hela ramsan lästs igenom. Ibland kan detta göras
lorst fO¡ãnde gång den använcls. Språkbadseleverna kan uppträda med
program på badspråket (sång, dikt, julevangelium) vid morgonsamlingama
och vid jul- och våravslutning.



g.2. Sätt att arbetå med sagor I också själva häpna och stolta clå cle konstaterar att de spelat teater på

I badspråket.
Sagoböckerna skall väljas noggrant s¿i att barnen upplevcr sagostttnclen 

I

.oÃ "n 
äkta sagostund ãch infe som en tråkig monolog eller en undervis- | Uan kan allticl ha en låda mecl sagoböcker framme så att barnen när som

ningsstund där ãe bara väntar på den sista sidãn i boken. Sagostunden kan I hetst kan blädclra i böckema. Speciellt bra är clet att ha boklådan framme
gärÃa ha sin egen rutin t,ex. Èeträffancle var och hur man sitter tillsam- | när barnen \'äntar på att alla ska samlas till samlingcn eller till sagostun-
äans. SagoböcÈerna kan dels vara sâdana som barnen känner till. ctels helt I aen. Då har barnen något att sysselsätta sig med meclan cle väntar och

obekanta böcker. Man kan börja med att läsa enkla bilderböcker. t.ex. Gu- | man unclviker onödig bråk och stoj.
nilla Wolctes böcker om Totte och Emma, Ulf Löfgrens Luclcle-historier och 

I

Inger och Lasse Sandcrgs bõcker om Pulvret, Så småningom kan man I fitt sagor som innehåller rikligt med upprepningar. t.cx. 'Bockarna Bru-
Or,ãrgå till böcker med längre text. Omtyckta sagor är bl.a. historierna om I ""'. 

'Tre smà gris¿rr-. -Gulctlock- och 'De tre björnarna" osr'. kan man

clen-lilla apan Nicke Nylì-kcn. Gösta tGut"roni P.ll" Svanslös, Canrilla I gOru ragokort sorn löreställer saker och fìgr'rrcr i texten. t.ex. ett kort för

Mickrvi?' böcker om Emilia och Jason, Janosch' sagor om Lilla Tiger och I titt" Bocken Bruse. ctt kort lor stora Bocken Bruse osr'. Fórst berâttar lüra-
Lilla Björn, Gunilla Bergsströms Alfonsserie och Jeañde Brunhoffs-Babars I re.r sagan och anr,änder korten samtidigt. Sedan får barnen var sin roll el-

äventyi sarnt Barbro Llãctgrens och Leo Lionnis böckcr. Det är bra att föra I ter var sitt kort i sagan och cle [år försöka berätta sagan tillsanrt.llans' I sa-

bok övcr vilka böcker ma;har låist och skriva några racler om vilka böckcr I *on onr de tre grisarna kan nran an"'ända fraser sonl -Knack. knack släpp
sonr fungerat bra och vilka barnen funnit svåra.

Barn tyckcr om sagor med mycket upprepning liksonr om de gamla folksa- | Oialitder kan använclas på olika sätt vicl sagoberättanclc. De kan använclas
gorna. Dct är viktift att böckêrna man r,äUer har talancle illr-rstr¿rtioner. En I istallet för en vanlig sagobok varvicl lâraren läser textcn sorn hör till bil-
Ëit¿ ¿ar clct hänctci mycket och där clet lìnns en röcl tråct gör att clct lüra- | derna. Denna aktivitet har karaktären av en hörförståclse. Vissa cliasagor

ren läscr blir mera lõvande och konkret för barncn. Texten och bilclcn I kan barnen också själr.a aktivt clelta i. Då blir förloppet lojanclc: först ser
skall hänga ihop lor att underlätta förstáelsen. Sagostunden är viktig for I alla tillsammans pir bilclerna och funderar över innchållet och fraser eller
barnen. Fãr,oritÈöckerna. både barnens och lärarens. kan man läsa llcra I repliker som passar ihop med dem. Seclan läser läraren clen text som hör
gånger. I t¡tt varje bild_och tillsanrnrans jämfõr man den ursprungliga versionen mecl

I den egna. Till sist kan barnen vara med och lcka sagan vid själva bilden
Läraren skall kunna böckerna nästan utantill så att hon/han inte är bun- | och använda dc fraser man tillsammans bestämt sig lor. Övningar av clen

dcn vid texten, Då har hon/han möjlighet att ha ögonkontakt med barnen I nar typen fungerar bäst mccl halva gruppen. Observera att dessa arbetssätt
under liisanclet cller berättandet. Cenom att använda sina röstresurser. gö- | inte passar alla barn. Att både uppträda och tala L2 kan vara lor krävande
ra det överclrivet teatraliskt, använcla gester och mimik osv. kan läraren få | fOr en clel. Men oft¿rst lìnns det i gruppen barn som tycker om att spela

barnen trollbunclna av boken lastän clc inte lorstår allt. Läraren skall lcva I teater, Så snråningonr kan cleras iver smitta av sig på de mcra försiktiga
sig igenom sagan. I barnen.

I en grtrpp med barn mellan tre och sex år befinner sig olika barn alltict I Viaeonlmer kan använclas på samma sätt som cliabilder. Barnen kan se på

sp.atïa.rigt på olika nivåer. Därlor måste sagorna läsaã eller berättas på | ta"aa och okäncla lilnrer son'r ren hörförståelse och för att [å höra någon

flere olika sãtf antingen under samlfngen eller uncler den fria leken lor cle I annan än läraren Lala L2. Det är viktigt att barnen får höra olika nyanser av

barn som vill. För dð barn som redan lörstår det mesta kan man läsa på | språket. Man kan också se på videofìlmer som tangcrar det aktr-rella temat.
vanligt sätt, dvs. genom att läsa direkt från boken. Då gruppen består av I t.ex, skol-TV:s naturprogram på morgonen lämpar sig bra för språkbads-
både-sådana somiedan lorstår L2 och såclana som ännu inte gör det, kan I barn. Ðn möjlighet är att lorst läsa en sagobok och senare se samma saga

man berätta sagan genom att tala lite långsammarc. använda gester lor oli- I på video. Exempel på bra videoprogram som barnen tvcker om att titta På

ka orcl, peka på bilderna i boken och betõna och överclriva de tanrlår sám | âr' "Brandman Sam". "Lilla At"à oðh Långa Farbrott", "Alfo.t" Äberg", "Pip-

fìnns i sågan en aning. I pi Långstrump", "Mumin" och flere avsnitt av "Myggan". I skolan kan man
I användaunclervisningsProgramfrånAV-centralen'

Kända sagor kan också dramatlseras. Lättast är det mecl s.k. upprepnings- 
I

".go, "orri 
Vanten, Sagan om pannkakan, Bockarna Bruse osv. Läraren lä- | Barnen kan också aktivt delta i händelselorloppet i en kort fìlm på ca

seifõrst sagan några!a.rg"r i boken, Andra gången kan läraren lorsöka få | tO-t5 minuter. Först kan man se videon utan ljud. Sedan diskuterar lära-
barnen att î¡apa-nen-neftonom med texten] I ett senare skede kan man I ren och barnen innehållet, dvs. vad Personernâ heter, vad de sysslar med.

gõra pinndoc'koi av fìgurerna och spela sagan som teater. Oftast vill barnen I vad de säger osv. Först efter det ser man samma fìlm med ljud och jämför
ãckså vara mecl och lãka, Sista skedet är ãramatiseringen clå barnen själva I a"n egna versfonen med den ursprungliga. Läraren och barnen väljer till-
framför sagan som teater, Vissa återkommancle fraser knyter ihop sagan I sammans hur clen slutliga versionen skall låta och kommer ör'erens om

och för haãdlingen framåt, Läraren meclverkar enclast som berättare. Vill I repliker och fraser. I det avslutande skedet är clet barnen som i form av

man utveckla det hela kan man ta med rekvisita. Barnen har roligtl De blir I teater leker sagan medan vicleon visas utan ljucl' Iblancl kan man också an-

t2

in mig!'. 'Vcm är det?". -Jag blåser omkull huset!".
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v¿in(la rekvisita. t.cx. rollkl2icler'

sagokassetter är användbara som ren hörlorståelse och variation. Barnen

fåihora en annan nyans av L2 med annan betoning och annan röst än vacl

cle är vana vicl. Sagãkassetter kan också använclas i inlärningssyfte' Till-
samnlans kan man i samlingen lyssna på en saga utan bok och sedan dis-

kutcra innehållet. dvs. hur myckct barnen har förstått. vilka avsnitt har
varit clc sr,åraste och varlor. Samma saga kan användas llera gånger. Barncn

kan ochså i minclre grLlpper lyssna på en saga utan bok och sedan få till
uppgilt att i grLrpp 

"lt"i 
inai*'iauellt återge hancllingcn mecl orcl ellcr mccl

Uifàð.. Seclan kan-man lyssna till sagan mecl bok och ¡ämföra versionerna'

Bamen kan också lyssná på sagokassetter bara därför att clet är roligt.

Bilder kan anvânclas t.ex. i pararbete. Den ena elcvcn har en bild och skall
så no¡grant som möjligt beskriva det som fìnns på bilclen. De-n anclra elc-

u". .Èá bitcla sig en uppfattning om hur bilclen scr Llt och får fråga onr

nágot är oklart. Éfter Uitã¡eskrivningen får också cicn anclra elevcn sc bil-
cleã or:h han clå kontrollera hur bra den stämmer är'erens mccl clcn bilcl

som horr/han skapade sig medan hon/han lyssnacle, Flär brukar man f¿i hö-

ra spontana _vttranden om olika saker. t.ex. att bildbcskrivaren inte alls ha-
cle niinlnt vissa saker. Fôr clen här uppgiften kan man använcla en ganska

clctaljrìk bilcl.

Fór loljancte typ av pararbete behövs det en enkel bilcl. Då skall nämligen
clcn ena beraiti om bilden och den anclra rita. Dcnna ör'ning leder ofta till
flera lrågor än den florra. uppgiften kan även $öras utgåencle fr:in skrivna
instruktioner. Då läser den ena medan clen anclra ritar'

3.3. Sätt att a¡beta rned texter

Bcrättelscr och sagor kan användas som utgångspunkt både vid arbcte

mccl skriftliga textù och lör att öva muntlig produktion. Nedan följer för-

slag till olikã sätt att arbeta med texter i claghem och skola'

I skolan kan läraren läsa en berättelse och sluta \¡id ett spännancle ställe.

Elevema skriver sedan fortsãttningen själva, Eleverna vill ofta läsa sina be-

rättelser högt för varandra. Till sisl kan man läsa originalberättelsen så att
eleverna låihOra hur det gick i den, Det ãr viktigt att påpeka att elevernas

påhittÂcle slut är lika bra ãom bokens. En lättare variant av loregåencle öv-

ning ar att ge eleverna en text med utelämnade ord, främst adjektiv. Ele-

verña gör beiättelsen mera beskrivande genom att fylla i luckorna i texten.

Både daghems- och skolbarn kan vara med och skriva text till böcker eller

en serie bilder, Man kan använda enkla pekböcker. Eleverna delas in i
smågrupper med uppgift att hitta på och skriva ner var sln text till samma

bok-cller'bilctserie.-Texterna Jämlors sedan' L?iraren kan insplrera barnen
till att rita egna bilcler/bôcker till sagor de dramatiserat tillsammans och

hjâlpa dem rñed tillhörande text. På daghemsnivå kan bamen diktera "sin"

tèxt ñr läraren som skriver ncr den'

l4

Läraren och elevcrna kan muntllgt gå igenom cle ord som behövs vid ett
visst tillfâlle antingen indivicluellt eller I grupp. Detta arbetssätt innebär
en hel del upprepñing för läraren. men är viktigt för språkutvecklingen.
orclen kan fìnnas skrivna på matriser eller på en tankekarta som aiorts
som inledning till temat. vissa elever hancllecler självmant anclra. vissa sö-

ker sig till añnat tillgängligt material (t.ex. sagoböcker. läseboken) lor att
finna ãe ord cle behöver. I åk 2 kan elcverna ha ett eget ordsarnlarhäfte
som använcls llitigt vid t.ex. kontroll av stavning eller vid fri skrivning os\'.

Avskrivningshäfte kan man introduccra reclan i åk l. Vissa elcver använcler
häftet soni tilläggsuppgift. Diktanrensór,ningar (par/grupp/klass) ot:h bc-
rättarhälten kan ãvcn tas i bnrk från och rnecl åk l. I åk I litnnrar elevcrna
t,cx. in bilcler i ber¿itl-arhäftet sorn stöcl för språkanvänclningen.

I skolan är uppslagsböcker och faktaböcker för barn ett viktigt komple-
ment till läroböckcrna. Exenrpel på lämpliga LlPPslags- och faktaböcker är
t.ex. Barnens lcxikon. Min fôrsta f'ågelbok. Majas lilla gröna och Linnca i

målarens träctgårct samt tclefonkataloger. Böckcr av dctta slag är ounrbär-
liga i tcmaarbõte ctar elcvcrna måstc söka rcda på fal<ta i böckcrna lor att
kunna utlora temauppgilterna. Ofta läser cleverna i fakta- och uppslagsböc-
ker också av sitt "g"i 

i.rt.e..c. Arbetssättet i klasscn inverkar i hög gracl

på hur man kan skãpa och ta tillvara Slr'nnsanìma språksitr-r:rtioner i klas-
Àcn. När man arbet¿rr myckct mecl sj?ilvinstrueranclc uppgifter (temakort,
självinstruerancle blacl osv.) vänjer sig elevcrna vicl att tillgotlogöra sig
siriftlig information santt att tillämpa clen i praktikcn. När elcverna arbe-
tar meã uppgifterna krär's det också att cle kan tillgoclogöra sig informa-
tion i olika [eit"r. Elcverna är alltså cle som är aktiva och tar reda på fakta
för sina egna bchov. Den största lorclelen mecl cletta arbetssätt är att det
ger mycket mera ticl for läraren att cliskLltera mecl enskilda elever. vilket
ler alia möjlighet atr Ltttrycl(a sig på L2. bcrätta om sitt temaarbete och

ställa frågor.

Man ha alltict ha frarn rikligt mecl sagor och berättclser i klassen så att
elevema kan läsa clenr nür cle är färcliga med någon upPgift cller clå cle an-
nars behóver lite avkoppling från temaarbetet. En resurs som kan utnyttjas
flitigt ãr clet kommunala biblioteket.

FIögläsning ger bra språkträning och kan utloras på många olika sätt: par-
lasiing. gñippläsning. indivicluell läsning osv. I åk I läggs största vikten
vid dei mekàniska flytet, men läsfórståelsen övas samticligt. I åk 2 borde
eleverna klara av att svara på innehållsfrågor och ta clel av nya texter utan
större florbereclelse. Inlevelseläsningen utvecklas främst i åk 2, hos skick-
llgare bam reclan i åk l.

I samband med ett tema kan man skriva en gemensam diktering (LTG),

helst med. halva klassen åt gången. Dtktering ger goda möjligheter till
språkanvänclning, eftersom eleverna säger vad de vill ha skrivet och lära-
rån skrlver ner ãet på bläcldertavla. Eleverna fudar med då läraren skri-
ver (skrivanclet får inte ske för långsamt. då tröttnar eleverna). om elever-

na säger något på Ll upprepar läraren samma sak på L2 och frågar elever-

nu orñ det Èlir Èra så. Elteisom man före dikteringen diskuterat vad klas-
sen vill att dikteringen skall handla om samt gått igenom sådant som hõr
ihop med det utvaldã ämnet, säger pleverna oftast det de vill ha nedskrivet



l5

på L2. Om eleverna använcler fel ordfölcl upprepar läraren meningen i
korrekt form utan att clirekt peka på felet. Vid diktering är det viktigt att
så långt som möjligt skriva just clet som elet'ema säger så att cle känner
att clet är deras egen text. Dikteringen fìnns sedan framme i klassen sär

länge som temat fortsätter. Texten renskrivs även lor eleverna och de får
den kanske till läsläxa. Elevema kan också illustrcra sin diktering och de
båcla grupperna kan läsa sina dikterlngar fõr varanclra. Eleverna kan gåra
händclscblad efter en utflykt eller ett stucliebesök. clvs, cle gör en teckning
som cle skriver text till.

Några elcvcr (ca 4-5) kan ha en gemensam dagbok som de skrivcr i. De
tar tunis hem clen och skriver om något de $ort i skolan eller på fritidcn.
Seclan får clc läsa lor klasskamraterna vad de skrivit. f)agbokcn ger ofta
upphov till livlig cliskussion.

3.4. Lekar och spel

Bland våra vanliga daghems- och skollekar fìnns en hcl clel lckar som läm-
par sig spcciellt lor övning av språkfärcligheten elterso¡n clc krür'er att
nran hittar pá cller upprepar ord och meningar, Dcn vanligaste varianten
är kanskc att barnen skall upprepa en viss fråga ellcr något liknanclc' Iliir
har man igen en möjlighet att komma över barncts språktröskel. Exempcl
på språkligt bctonacle lekar är'Posten går mellan A och 8". 'Ett skepp
kommcr lastat", 'Lejonjakten-. 'Õnska önska runt i ring- och 'Kungen/
Kaptcnen belaller-. När man leker'Kungen/Kaptenen befaller' i daghcm
kan man t.ex. l<omnra överens om ett par fraser som barnen kan använda'

Det Iìnns ocksà andra språklekar där man leker nrecl olika ord. t'ex. lorsô-
ker kolnponera samnransatta ord. talar om motsatser och synonymer. fun-
dcrar övcr vacl som händer om man sätter ett lc franrför vissa ord. vacl
som blir kvar onr man tar bort barn från orclet barnuaç¡n och cl-vlikt' Lckar
av denna typ är bra träning för kommande skriftspråk'

En mycket omtyckt lek är att koka soppa på inneskor. Varje barn lägger
sin ena sko i en låda som loreställer kastrull' Skon är en av ingredienserna
i soppan. Bamen hittar själva på vilken lngrediens den skall vara. Det kan
bli de mest varierancle saker, allt ifrån chocklad till korv. Ingreclienserna
är alltid L2-ord. Då man tillsätter en ny ingrediens upprepar hela gruppen
tillsammans ordet. t.ex. 'mjölk, mJölk. mjölk- medan man på lek häller
mjölk i soppan. Man rör om I soppan och luktar och smakar på den. Om
den smakar illa, grimaserar man och ñrbättrar smaken med nya ingredi-
enser. Då alla är överens om att soPPan både smakar och luktar gott, delar
läraren ut soppan med slutna ögon genom att plocka upP en lnnesko och
konstatera att den smakar gott. Barnet sätter på sig inneskon och går och
sätter sig, Den här typen av dramatiserade lekar g5/nnar språkinlärningen.
Det är lekar där barnet är med om att göra något, det är en handling som
är betydelsefull lor bamet. Dessutom ãr leken rolig.

Populära lekar i skolan är "Kungen/Kaptenen befaller", clär en elev funge-
rar som kung och säger vad de andra skall göra, och "Ett skepp kommer
lastat" där man lorst kommer õverens om något speciellt område som or-
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cten skall tas lfrån. "Gäster med gester" är likaså en omtyckt lek. Där får
en elev en lapp mecl ett ord (lägre årskurser) eller en nrcning (högre ¿irs-
kurser). Eleven skall gestikulera eller visa det som står på lappen medan
de anclra lorsöker gissa. Ytterligare en lek âr den clär en elev tänker på en
sak, De andra lorsöker ta recla på vad eleven tänker på genom att fråga oli-
ka saker. 'Tänkaren" får bara svara ja eller nej och eleverna måste clärför
lära sig att ställa frågoma på ett visst sätt.

Elevernas muntliga färclighetcr i baclspråkct kan också ót'as gcnorrr att
leka TV, Man kan sjiilv göra en TV-apparat som kan introcluceras t.ex. i
sambancl med almanackan. Ett barn kommcr och sägcr vilken veckoclag,
vilket clatum osv. det âr. Senare kan programutbuclct utökas. Barnen kan
delas upp i par som skall producera ett progrant. Prograttrnrct kan bestå av
sånger. ramsor, dockteater. nyheter osv. 'lillsammans kan tnan lunclera
om kanalen skall vara på Ll eller pâ L2 - man kan allticl lðrsök¿r Lrppmunt-
ra barnen att knäppa på [,2-kanalcn. TV-kanalcn kan ha cn cgcn sign¿ìtr.rr-
melocli, ett nanìn. och en hall¿ia som berättar otn l<otntnanclc program.
Denna lek kan anr'änclas så olta barnen vill. Dct r'iktiga är att låta barnen
producera språk på sin egen nir,å r'nccl cle kunskapcr clc har och att få
clem att komma över sin "språkanr,ändningströskel".

Många av våra vanliga sällskapsspel kan aktivt anr,ärrcl¿rs sonr språkör'ning-
ar i språkbadsgnrpp. Alla spel kräver eh liten grupp och en vttxcns nrecl-
verkan och hjälp. B¿rrn tvckcr oltast onr att spela och clå gäller clct âtt ut-
nyttja detta för elfcktiv språkanvändnlng. Ett bra spcl är t.ex. 'Packa
kappsäcken", Man har bilclkort på saker man kan packa i en kappsäck.
t.ex. olika klãdesplagg. toalettsaker. stranclsaker, leksaker osv. I början tar
man ca lO kort och clisknterar vad de foreställer. Seclan r'2incls korten upp
och ner på bordct och någon säger "Jag packar kappsäckcn mcd X", Bar-
net pekar på ett kort och lorsöker komma ihåg vilket förenrål det var. Ett
annat spel är'Gissa vad?- sonr också är ett beskrivanclc spcl. Man h¿rr en
stor spelplan full av olika aktiviteter. djur, människor. forclon osv. i en
stadsmiljö. Till spelet hör också små bildkort mecl cletaljer från spelpla-
nen. Barnen får var sitt kort och skall i tur och ordning lorsöka beskriva
kortet så att de anclra bamen hittar cletaljen på spelplanen.

'Memoryspel- mecl bilcler och ord kan rnecl förclel användas både i dag-
hem och skola för att uppmuntra språkanvänclningen. 'Memory- kan an-
vänclas antingen så att nran sökcr bilclpar (elevema säger vad sonr fìnns på
bilden de väncler upp) eller så att man söker bilcl och orcl (förutom att sä-
ga vad som fìnns på bilcten läscr eleverna det som står på orclkortet). Det
finns 'memoryspel- med olika begreppsområden. t.ex. hemmet, kläder'
frukt, banken. posten osv.

'Pallnspelet- är också ett omtyckt spel. Där skall eleverna kombinera rätt
bildkort med rätt ord eller menlng, Brickorna sätts på ett underlag så att
de bildar ett visst mönster då man vänder på dem. 'Palinspel- kan spelas
indivlduellt. i par eller i en liten grupp. Elevema kan själva kontrollera om
de lagt brickorna rätt. Även till detta spel fìnns bôcker som behandlar oli-
ka teman, t.ex. 'LJuda och stava". 'Svenska som andraspråk-, 'Vokaler-,
'Konsonanter- samt'Ng-ljudet-.
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3.5. Spràklekar

Språklekar är användbara i språkbacl. De gör barnen mer,meclvetna om
sitt LZ, clvs. barnen lär sig lyssna på språket samtidigt som clcras färclighet
att använda det utvecklas. För att språklekama skall fungera måste man ha
en klar strategi lor hur de skall användas. Helst skall man använcla clem in-
tensivt. t.ex. tre gånger i veckan under en längre period på förslagsvis åtta
veckor. Språklekarna varar bara en kort stuncl Per gång' Man kan börja
mecl att lyssna på ljud och sedan grach'is gå vidare med rim och ramsor.
stavelser, ord osv. Vissa saker kan upprepas flcra gånger. nledan anclra
kanske tas upp bara en gång. Efter en intenslv periocl av språklekar kan
man ha cn lângre paus och seclan fortsätta med en ny intensiv språkleks-
periocl,

3.6. Hand,- pinn- och ñngerdockor samt 'Ruû¡s"

Ett bättrc vcrktyg än en handdocka i arbcte mccl barn är sr,årt att hitta.
Dockan ger också de blygare och försiktigare barnen en chans att produ-
cera språk. Mecl hjälp av en handdocka kan clu få lram många olika var-
clagssitlìationer. I språkbad kan dockorna enbart l,2l

Handdockor kan användas t.ex. när man övar nratsituationen (se r-tncler

avsnitt 2. l.). Man kan också öva butiksleken mecl hjälp av dockorna. Doc-
korna gör upp en fnköpslista och går till butiken och använcler fraser so¡ll
"Goddag. jag vill köpa apelsiner.", "Hur många?". " Vad kostar clet?" osr'.

Här övãs 
-många 

användbara fraser som annars inte kommer upp i clag-

hems- eller skolvärlden. Efter att man lekt butik några gånger t'ex. i sam-
lingen kan man senare höra samma fraser i lekarna på gårclen. Mecl hand-
clockoma är clct också lütt att ta upp problcm sonr kan lorekomma i gntp-
pen, t.ex. n-robbning och ensamhet.

I en daghemsgrupp introducerades nalleb¡örnen -Rufus" i början av clen

lorsta vãrterminen. Rufus fìck komma hem till barnen i tur och orclning
och stanna över natten. Hemma gällde det för barnct att ta väl hancl om
honom och komma ihåg att ta honom med till claghemmet loljande clag.

Där skulle barnet berätta vad hon/han $ort tillsammans med Rufus där
hemma: vad de lekt, om de haft gäster, vad de ätit osv. Sedan skrivs allting
ner på L2 i Rufus dagbok. Nu som då kan man gå tillbaka i dagboken och

läsa vad Rufus gjort hemma hos respektive barn. olta kommer barnen då

ihåg att t.ex. 'Heidin luona Rufus var I bastun. ritade sköldpaddor, söi ma-
karãnilåda- osv. På detta sätt får man in också något av hemmiljön och
det språk som lorekommer där'

IB

4. VIKTIGT ATT T;INK.A. PÄ I SPRÄKBAD

Språkbad är inte som vilket claghem/skola sonr helst. I språkbad har lära-
ren alltid två roller. Utöver sin pedagogiska roll har hon/han en roll som
språklärare. Det är viktigt att läraren är medveten om denna språkliga
roll ända från bórjan och planerar schemat och verksamheten med tankc
på detta. Läraren skall ta vara på alla situationer clär clen språkliga aspek-
ten kan fås fram. eftersom språkbaclsclaghcnìrnet <lch -skolan i cle flesta
fall är clet encla stället clär eleven hör och anr'äncler 1,2. Detta betyclcr att
lärarcn skall vara på plats i såclana situationer clär hon/han nödväncligtvis
inte behövs som lärare. nrcn clär hon/han behövs sotrr sanrtalspartncr.

Följande komnrunikationsstrategier kan läraren anr'äncl¿r l'ör att förbättra
elevernas språkliga kompetens:

. Visa intrcsse och tillgivenhct [ör elcvema och clct clc har att säga.

. Upprepa felaktigia satser i korrekt form antingerì gcnorÌ] att fråga upp
eller gcnorn att instärnma med elcven för att li)rstärka clenncs känsla
av framgång.

Ex. I
Elcv: Will you lace nry slroc lìrr nre?

Lärarre: Do you u'alt nìc to tie your shoc up'?
Ex.2
Eler': Will you la<:e nry shoe ftrr nre?

Lijuare: Yes, conre hcrc arcl I'll tie it up for you.

. Berätta saker für hela klassen eller lor en nrinclre grLlPp.

Ex.
Eler': l've f<runded :r lzrclybirrl in the playground.
Låiruc: l¡rok. M¿rrta's l'ound a ladybirrl in the playgrounrl.

. Utvidga elevernas yttranden.

Ex.
Elev: I falled over.
Làrare: You fell over and hurt your knec.

. Använd lorsta person vicl korrigering.

Ex.
Elev:leatedacake.
Uira¡e: Well, I ate strawberries and cream.

. Låtsas att du lnte inte förstår elevens Ll om du vet att eleven kan sä-
ga sitt ärende på. L2.

Ex.
Elev: I saw apqaret.
Lâ¡a¡e: lVhat was that?
Elev: I saw a little bircl.
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Använcl motsatser vid frågor.

E\.
Uú¿úe: ls the princess happy?
Elcr,: No, she's sacl.

Använd väl formulerade meningar som eleverna kan snappa upp och
anv¿incla spontant i eget språkbruk.

Ex. I'd likc...., I lavcn't you.....?, Are you sure-...?

Ställ frágor sonì hjälper eleverna att uttrycka sig.

E.r.
Elcr,: I u'crrt lo Íny terreno.
[-ärztre: Vlr¿rt is therc at your house ln t]rc country? Is thcre a house? Is thcre a g¿Elgc?

Elev: Tlrerc's...

Missupplatta elevens yttrancle med avsikt ftir att provocera franr för-
klaringar.

D\.
Elcr,:'l'lr¿rt's a cat.
lår¿rrc: No, thitt's a Pæther.
Eler,: tt's ¿r cat, because caG tre smaller...

Ställ frågor som innehåller svarsalternativ'

Ex.
Elcr': Fìrcs yo en mi casa tengo M perro. (l have a dog at lronre)

låmre: W¿rlrt clicl you say you've got, a et or a dog?

Utviclga clcvcns yttrancle genom att samtycka eller instämma.

Êr.
Elev: )b le posrtrict urelrs.

Lårr.re: Very goodl So you'd put candles on the cake.

Be eleverna om ytterligare forklaringar till dct hon/han berättat om.

Ex.
Eler': Christina taked my pencil.
Lårare: \\4lat rllrt you sãy? Canyou say it again? ltt's scc if you can say lt ln ¿rnother

u'ay.

Uppmuntra eleverna att tala L2 med varandra genom att använcla fra-
sér som 'Fråga honom..." och 'Berätta fõr henne...."

20

är intresseracle.

motivera clcvcrna genom att väUa ämnen som är intressanta lor denr.

se till att alla medlemmar i gruppen deltar och att själv clelta i diskus-
sionen som en nrecllem i gruppen.

respektera elevernas spontanitet och ge ctem möjlighet att uttrycka
sig på badspråket

motivera clem ¿rtt Lrtrycka sig på badspråket

ge dem nröjtighct att använcla och utveckla sina kttnskaper i bad-
språket i vaie sitLration (lek. n-ratstuncl. stationer osr'.).

skapa en trygg atrnoslär och bygga upp vì-anclan i gnrppen.

ge barncn ticl att lära känna personalen. r'ar¿rnclr¿r. Lltrynì¡nena o(:h
dagsrutinerrra.

ta l'ram hela repcrtoarcn av kroppspråk och fantasi. Glónr inte hu-
mornl

uppmuntra och lor:l<a barncn att använcla L2. nrcrr acccptera oc:kså
barnets Ll.

tänka på clina två roller: clen pedagogiska rollcn oc:h rollcn som
språklärare,

tänka på cten språkliga aspekten reclan när du plancrzrr clagsschemat
för hela årct,

tänka på hur den språkliga aspekten fås nred i ett nytt tenra och hur
barnen får mojlighet att anv¿inda sitt L2.

clela in bamen i grupper olta, t,ex. så att en glrr-rpp lyssnar på en saga
medan en annan grupp har t.ex. en tenrabetonad samling eller arbetar
vid arbetsst¿rtioner,

vara aktivt tillsammans med barnen f alla situationer!

Kom ihåg att

. variera diskussionsteman,

o godkänna svar om de är språkligt korrekta,

. använda ett språk som eleverna förstår utan att överclrivet forcnkla.

. avsluta cliskussionen eller styra in den pâ nya spår om elevema inte
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LITTER.{TURTIPS

För ytterligare tips och icléer rekommenderar vi också de artiklar om
arbctssätt i språkbad som finns i fortbllclningscentralens handbõcker Kie-
len käyttö mielekkääksf (l/1991), En moclell för språk i claghem och
skola (2/1992) samt Kahden kielen kautta monikielisyyteen (7/19941
samt Í konferensvolymen Language Immersion: Teaching and Language
Acquisition (1995), utgiven av Vasa universitet.

Följancle böcker innehåller många idéer som man kan ha nytta av i språk-
bad:

Alstcrmark, Margit & Westberg. Mãrta: Språklekar. Natur och kultur.
Blomberg. Malin. Världens bästa lekmaterial, Att arbeta med litteratur i

lörskolan. Liber.
CentcrheimJogeroth. Monica. Vägen till språket. l,ibcr.
Østern. Anna-Lena. Språkglädje och språklig mcdvctcnhet. Uppleva. tala.

tänka. l,ckar och övningar fór en- och flerspråkiga barn i ålclcrn l-8
år, Studie- och nnclervisningsmaterial lrån pcclagogiska lakultcten vicl
Äbo Akaclemi 'l /1992.

Østern, Anna-Lena. Språkglâclje och språklig mcch'ctcnhct.'lräningsprog-
ranr för språklig meclvetenhet, Rapporten frtin peclagogiska lakulteten
vid Ä,bo Akademi 3/1992.

Østern, Anna-Lena. Peclagogiskt drama - en diclaktisk hanclledning. Stu-
clie- och undervisningsmaterial från pedagogiska fakulteten vid Abo
Akaclemi 5/1993.




