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1.Inledning
Antalet innevånare med annat modersmål än svenska ökar på Åland. För närvarande finns 48
olika modersmål representerade i landskapet.
Totalt utgör gruppen med annat modersmål än svenska 8,8 % av befolkningen. 5 % har finska
som modersmål och övriga 3,8 % fördelas på övriga 46 språk där estniska, engelska, rumänska och ryska utgör de största språkgrupperna. (ÅSUB 2008)
Andelen som har finska som modersmål har förändras mycket lite över tid, medan övriga representerade modersmål bland befolkningen står för den största ökningen.
Många av dessa personer med annat modersmål än svenska är i åldrarna 30-40 år, vilket betyder att flera av dessa har barn i både skola och barnomsorg.

Inom EU uppmärksammas konsekvenserna av befolkningens rörlighet och de konsekvenser
som det innebär för barnen i förhållande till skola och utbildning i en sk Grönbok "Migration
och Rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem". Barn med invandrarbakgrund har också rätt till ett utbildningssystem av hög kvalitet så att de får de rätta redskapen att klara sig väl i sitt nya hemland.
Tiden före barnet börjar i skolan (på Åland barnomsorgen och förundervisningen) anses som
särskilt viktig och tillgängligheten för alla barn poängteras. I detta avseende har inflyttade
barn till Åland, med internationella mått mätt, bra förutsättningar eftersom rätten till barnomsorg för alla som har behov av det är fastslagen i lag och avgifterna differentierade i förhållande till föräldrarnas inkomst. Tillgängligheten är med andra ord mycket god.

Det ökande antalet barn med annat modersmål än svenska är i sin tur en relativt ny och inte
helt lätt utmaning för pedagogerna. Såväl erfarenhet som forskning visar att inlärning av ett
andra, eller eventuellt ett tredje språk, inte alltid går så lätt för små barn som man i allmänhet
tidigare trott.
Tvärtom anser forskarna att detta är en av de många myter som finns kring flerspråkighet.
Forskningen (se Lindberg, Myter om tvåspråkighet, Språkvård nr 4. 2002) visar i stället, att
vuxna i allmänhet lär sig fortare eftersom deras kognitiva utveckling kommit längre och deras memoreringstekniker och inlärningsstrategier är bättre utvecklade än barnens.
I bedömningen av barns kunskaper i det nya språket låter vi oss förledas av deras överlägsna
förmåga att fort få ett tal utan brytning. Barn har lättare än vuxna att härma både dialekt och
språkmelodi vilket förleder oss att tro att det går så fort och lätt.
I verkligheten är barnens språk "enkelt" (men funktionellt för det sammanhang barnet befinner sig i) och ordförrådet och språkkunskapen begränsad. Dessa begränsningar kommer
upp till ytan när det senare krävs en djupare förståelse av ord och begrepp, särskilt vid de
tillfällen det handlar om något som är oberoende av den aktuella situationen barnet befinner
sig i. (Lindberg, 2002)
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När barnet sedan kommer i skolåldern och språk- och begreppsinlärningen är för ytlig, kan
barnen råka i svårigheter. I skolan blir undervisningens karaktär annorlunda och den kräver
en betydligt större abstraktionsförmåga av barnet. Därför är det av största vikt att barnomsorgen stöder barnets språkutveckling på bästa möjliga medvetna sätt, baserat på en språklingvistisk och pedagogisk grund.

Kommitténs uppfattning är att kunskap om små barns andraspråksinlärning behöver förstärkas bland barnomsorgspersonalen på Åland och uppmanar därför kommunerna och landskapsregeringen tillsammans att under 2009 se till att fortbildning blir tillgänglig på detta område.
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2. Språket och identiteten - om flerspråkighet
Språkutveckling och identitetsutveckling hos barn går hand i hand. Det är med språket vi
drömmer, tänker, lär och kommunicerar med andra. Med språket och dialekten visar vi vem vi
är. Vi tycker om det språk som människor som vi sympatiserar med talar, likaväl som vi kan
känna olust till ett språk eller en dialekt som någon person talar som vi inte alls sympatiserar
med. (fil dr. Gunilla Ladberg, Barn med flera språk)

För enspråkiga människor knyts identiteten till just ett språk, upplevelsen av detta kan vara så
stark att känslan är att "mitt språk är min identitet".
För flerspråkiga blir upplevelsen en annan - de olika språken människan behärskar får olika
betydelser i olika delar och olika sammanhang i hennes liv.
Modersmålet är känslornas språk och anses komma direkt från hjärtat och att bejaka detta
språk är alltså av största vikt för barnets utveckling till en harmonisk människa med god
självkänsla. (Komma till tals, flerspråkiga barn i förskolan, Myndigheten för skolutveckling,
2004)

Därför är det viktigt att personalen i den åländska barnomsorgen, oaktat att verksamhetsspråket i barnomsorgen är svenska och att avsikten är att barnet i barnomsorgen
skall lära sig tala svenska, samtidigt stöder barnets positiva identitetsutveckling genom att
värdesätta, respektera, bekräfta och synliggöra barnets eget modersmål.
Detta görs i praktiken genom att visa barnet att man tycker att det är intressant och spännande
och något positivt att barnet kan ett annat språk än man själv. Den vuxne betonar att det är
något mycket speciellt och fint som just det barnet har och frågor ställs om vad olika saker
heter på barnets språk samtidigt som man parallellt visar och uppmuntrar barnet att använda
svenskan.

Föräldrarna uppmanas att tala det egna modersmålet med sina barn och man betonar
samtidigt för dem att det är daghemmets uppgift att lära barnet svenska. (Lena Huss, 2008)
Forskning visar att ett barns förutsättningar att lära ett andraspråk (här svenska) och övriga
skolframgångar stärks om det samtidigt och parallellt fortsätter att utveckla sitt modersmål.
(Thomas & Collier, 1997) Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan utvecklande av
modersmålet och inlärning av ett andraspråk. Tvärtom, menar forskningen, språkcentrat blir
inte "fullt" eller överbelastat utan snarare stimuleras och utvecklas förmågan att lära, såväl
nya språk som annat kunskapsinhämtande.

Den attityd till barnets kultur och språk som barnet och familjen möter i barnomsorgen kommer att påverka dem resten av livet. Kommittén anser därför att denna grundläggande attityd
till flerspråkighet, byggd på aktuell forskning, skall genomsyra allt bemötande av barn och
deras familjer i barnomsorgen. Detta är en viktig faktor i barnet och familjens förutsättningar
att trivas och utvecklas väl, till nytta för dem själva och för det åländska samhället.
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Barn som har annat modersmål än svenska finns i flertalet kommuner på Åland. Det är både
barn till arbetskraftsinflyttare, barn i kvotflyktingfamiljer eller till familjer som flyttat hit av
andra skäl.
För de barn som anländer till Åland som flyktingar görs omfattande och noggranna förberedelser för deras introduktion i syfte att ge barnen och familjerna bästa möjliga start. För detta
mottagande erhåller mottagningskommunen särskild ekonomisk ersättning från landskapsregeringen. För barn till arbetskraftsinflyttare och andra ser situationen oftast helt annorlunda
ut, då dessa barn anländer till daghemmet utan särskilda arrangemang, ibland helt utan tid och
möjlighet för förberedelser. Detta är en olycklig situation, framför allt för barnet som ju enligt
lag har rätt till en bra barnomsorg, individualiserad enligt behov som bidrar till dess goda
uppväxtvillkor, precis såsom alla andra barn har.

Eftersom trenden är att arbetskraftsinflyttningen kommer att fortsätta och mångfalden av modersmål i barnomsorgen likaså, finns ett allmänt behov av beredskap att ta emot flerspråkiga
barn. De åländska barnomsorgspedagogerna behöver ha en allmän insikt i andraspråksforskning och teorier om tvåspråkighet och om metoder för att stödja dessa barn.

Kommittén föreslår att kommunerna uppmanar sin barnomsorgspersonal att delta i den av
skolbyrån vid Ålands landskapregering beställda kursen av Ålands Högskola om flerspråkighet, om teorier om första- och andraspråksinlärning och om undervisningsmodeller som främjar språk- och kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga barn. Kursen är kommer att pågå under
våren och hösten 2009.
Kommunförbundets fortbildningsverksamhet bör erbjuda särskilda kurser för barnomsorgspersonal om flerspråkighet och kulturell mångfald.
Inom ramen för landskapsregeringens socialvårdsbyrås övergripande utvecklingsansvar skall
ett särskilt utvecklingsseminarium för barnomsorgspedagoger om kulturell mångfald hållas
under våren 2009.
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3. Styrdokumentens innehåll
Barnets rätt till sitt språk, sin religion och sin identitet finns fastslagen i FN´s barnkonvention.
Även Finlands grundlag slår fast dessa rättigheter.
I barnomsorgslagen (ÅFS 1997:14, 4§ ) betonas den pedagogiska verksamhet som ger barnen
goda uppväxtvillkor genom att utifrån barnets ålder och särskilda förutsättningar, främja alla
barns allsidiga utveckling. Detta gäller såväl estetisk, emotionellt, socialt och intellektuellt.
Den religiösa fostran skall respektera vårdnadshavarnas livsåskådning. Varje barn skall erhålla gynnsamma förutsättningar för en bra skolstart.
Detta ställer särskilda krav på verksamheten när det gäller inflyttade barn med annat modersmål. En allmän beredskap hos alla daghem i hela landskapet, bestående av goda baskunskaper om mångkulturalism och flerspråkighet, är att rekommendera. Till detta behövs tillgång
till handledning av personer med erfarenhet och särskild specialkunskap. Sådan kunskap finns
i viss omfattning hos talterapin vid ÅHS och hos specialbarnträdgårdslärarna i landskapet,
men kunskapen behöver både breddas och fördjupas för att möta behovet.

Kommittén föreslår att berörda kommuner etablerar kontakter till sakkunniga i Finland och
Sverige som kan bidra med särskild sakkunskap och handledning vid behov.

Förundervisningsprogrammet för landskapet Åland 2005 som i tillämpliga delar gäller som
grunder för all barnomsorg, lyfter också fram det särskilda pedagogiska uppdrag som barnomsorgen har i förhållande till barn med annat modersmål. Språk och kommunikation är ett av de
tyngsta innehållsmässiga inriktningarna i verksamheten och där har barnomsorgen länge arbetat medvetet och intensivt med att utveckla pedagogiken. Förundervisningsprogrammet betonar behovet av den särskilda uppmärksamhet som barn med annat modersmål behöver särskilt
vad gäller stöd i språkutvecklingen. Den kulturella mångfalden skall tydligt berika vardagen i
förundevisningen.

Det faktum att forskningen om flerspråkighet och att kunskapen om hur man bäst möter barns
behov av bekräftelse av modersmål och kulturell bakgrund parallellt med introduktionen i
svenska språket och i den åländska kulturen, är uppfodrande för barnomsorgen. Här krävs
såväl nytt kunskapsinhämtande som tid för reflektion av egna och samhällets värderingar och
attityder. Det pedagogiska arbetet behöver vidareutvecklas genom att de metoder som på andra håll visat sig särskilt svara mot behovet hos barn med annat modersmål tas i bruk även här.
Dessa metoder kunde introduceras genom utvecklingsseminarier som ordnas av kommunerna
genom t ex Ålands kommunförbunds regi samt via nätverksarbete knutet till ett framtida pedagogiskt resurscentrum på Åland.
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4. Pedagogiska hörnstenar
Nedan följer ett antal grunder i förhållningssättet som stärker inlärningsmöjligheterna för barnet som står i färd med att lära sig ett nytt språk. De här grunderna är särskilt viktiga för dessa barn men också mycket nyttiga för alla andra barns språkutveckling.
Leken
Liksom i all annan barnomsorgspedagogik är leken av central betydelse även för barn med
annat modersmål. I leken kan barnet känna glädje och vara aktivt skapande trots att kommunikationen med ord inte fungerar fullt ut. I ensamleken får barnet en bra möjlighet att utveckla sitt tänkande och sin fantasi. Leken tillsammans med andra barn utvecklar både språket och
barnets sociala färdigheter. Då behöver barnet med annat modersmål stöd och uppbackning,
vuxna kan finkänsligt behöva gripa in och "backa up" leken då kommunikationssvårigheter
uppstår. Hjälp barnen att förstå varandra!
Samtala med barnet
Samtala mycket med barnet och utnyttja alla vardagssituationer till att utveckla ord och begrepp! De vuxna måste särskilt med dessa barn vara medvetna om sin uppgift att vara en god
språklig förebild. Tala inte bara till barnet utan med barnet. Lyssna noga. Barnet behöver god
tid att själv få prata och bli förstådd när det provar sina språkliga vingar.
När barnet blandar språk
Den språkblandning som naturligtvis förekommer kan utnyttjas på ett medvetet sätt då man
tillsammans med barnet kan tala om språkens olikheter och om de olika regler som styr språken.
Små grupper
Att om möjligt organisera vardagsrutinerna i mindre grupper blir extra viktigt, så att även det
icke svenskspråkiga barnet kan få talutrymme.
Konkretisera
Vid all kommunikation såväl vid vardagsrutinernas samtal som vid sagoberättelser och samtal
vid samlingar är det viktigt att konkretisera genom att visa upp eller peka på föremål eller
bilder på det aktuella samtalsämnet. Att använda alla sinnen t ex dofter och ljud, drama, bild
och musik blir en extra förstärkning av inlärningen.
Samarbeta med föräldrarna
Stärk föräldrarna i uppfattningen att hemmets modersmål är en viktig grund för den parallellt
pågående andraspråksinlärningen och barnets övriga kunskapsutveckling.
Berätta om barnets alla framsteg för familjen, som ofta är mycket angelägna om att barnet
skall lära sig det nya språket fort.

Mera praktiskt pedagogiska idéer finns att läsa i t ex "Komma till tals", (Myndigheten för
skolutveckling) och i den pedagogiska handboken " SIM-språka, illustrera och motivera!"
som sammanställts av studerande Christina Karlsson, Yrkeshögskolan Sydväst
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5. Vad innebär en mångkulturell barnomsorg på Åland i praktiken?
I Ålands Fredsinstituts undersökning om inflyttades uppfattningar om integration på Åland
(2007) framkom att föräldrar uppfattade skolan som en mycket värdefull och positiv länk till
hela familjens integrering i det åländska samhället. Detta torde även gälla för familjer med
barn i barnomsorg. Det pedagogiska uppdraget är alltså mångomfattande och gäller dels barnets integration med respekt för dess språkliga och kulturella bakgrund och dess utom barnomsorgen som länk till trivsel och gemenskap för hela familjen. Ett engagerat öppet och
varmt förhållningssätt är en bra grund för arbetet. Kulturer, också vår egen, är i ständig utveckling och att förmedla nyfikenhet inför detta är viktigt. Det inflyttade barnet bär förutom
sitt modersmål även sin familjs och sin kultur och tradition från det land det vuxit upp i.
Barnomsorgens uppgift är att positivt bekräfta det nya som barnet för in, med sin bakgrund i
en annan kultur,och samtidigt introducera det som är det "vanliga" för oss. Personalen behöver alltså vara beredd att lära nytt för egen del.
Särskild tid och uppmärksamhet skall ges till föräldrakontakten. Vid behov anlitas tolk för att
viktiga ömsesidiga budskap skall gå fram.
Områden för barnets introduktion som särskilt behöver klargöras för att göra mötet med barnomsorgen positivt är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hur har barnet haft det tidigare i sitt liv, har barnet svåra upplevelser som kan påverka
barnets nya vardag i daghemmet?
finns viktiga personer för barnet kvar i hemlandet?
finns släkt eller vänner på Åland?
vilken religion har man i familjen och vad betyder det för vardagen på daghemmet?
familjens inställning till språkinlärning och vilka språk talas i hemmet?
matvanor?
finns särskilda kulturvanor vad gäller klädsel som är viktigt för att barnet skall känna
sig väl till mods?
får barnet vara med och duscha eller bada med andra barn?
inställningen till utflykter eller andra aktiviteter utanför daghemmet?

Om möjligt bör barnets föräldrar delta i daghemsverksamheten under en inskolningsperiod för
att bli bekant med personal och rutiner. Vid behov bör man även här erbjuda tolkhjälp för att
undanröja framtida bekymmer som beror på missförstånd från ömse sidor.
Det är hela personalens uppgift att engagera sig i mottagandet av inflyttade barn. Daghemmets föreståndare har ansvaret för att hela personalen skall vara förberedd för att ta hand om
barnet med annat modersmål.

Kommittén betonar vikten av att använda tolk i kontakten med barnets familj eftersom erfarenheterna visar att det mycket lätt annars uppstår missförstånd.
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6. Extra stöd till barn med annat modersmål än svenska
Som nämnts tidigare finns en mytbildning kring barns möjlighet att fort lära ett andraspråk.
Man har handlat i god tro, tänkt och trott att barnet kan tillägna sig språket utan särskild resurs.
I verkligheten förhåller det sig så att det tar ca 2 år att tillägna sig det som kallas "basic interpersonal skills" (funktionell svenska) så att barnet klarar sig bland kamrater, i affären osv.
Att tillägna sig språket fullt ut i samma omfattningar som de barn som har svenska som modersmål tar mellan 5 och 7 år! Detta skede kallas "cognitive academic proficiency" och innebär att man har full tillgång till såväl läs- som skrivfärdigheter. ( Deryn Hall, 1998 övers. Utbildningsstyrelsen, 2000)
För närvarande är det barnomsorgspersonalen eller den specialpedagogiska resursen där sådan
finns, som tillhandahåller det extra stöd de nyinflyttade barnen behöver för att tillägna sig
svenska.
Den specialpedagogiska resursen är avsedd för barn som behöver stöd på grund av särskilda
svårigheter. Om en omfattande del av denna resurs går åt till barn med annat modersmål kan
de andra barnen bli utan sitt berättigade stöd. Dessutom är personalresursen i daghemmen
oftast dimensionerad så att tiden inte räcker till för sådana extrainsatser som faktiskt behövs.
Inom skolvärlden har skolorna möjlighet att anhålla om extra medel från landskapsregeringen
för att ge stödundervisning, enskilt eller i grupp, 1-5 timmar per vecka under de första två
åren efter det att barnet flyttat till Åland.

Kommittén föreslår inför landskapsregeringen att en liknande möjlighet införs från och med
2009 för barnomsorgen, där kommunerna skulle ges möjlighet att erhålla ett extra stöd för
genomförande av en sådana åtgärder. Kommittén uppmanar landskapsregeringen att tillse att
medel finns i budgeten för detta. De kommunerna skulle tillsammans kunna enas kring en
sådan välkvalificerad resurs, som förutom direkt stöd till de berörda barnen, även kunde
handleda och inspirera personalen.
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7. Samverkan mellan samhällets stödinstanser
För nyinflyttade barn och deras familjer är behovet av ett fungerande samarbete mellan olika
myndigheter extra viktigt. Detta gäller i första hand samarbetet mellan barnsomsorg och ÅHS
barnrådgivning. Barnrådgivningen har en bra möjlighet att komplettera barnomsorgen i stödet till familjen.
Skoldistriktens skolpsykologer som finns tillgängliga för barnomsorgen är också en resurs
som kan komma att behövas till stöd i detta sammanhang.
Även kommunens socialkansli bör finnas med och ge allt det problemförebyggande stöd som
behövs. Här kan det introduktionsprogram som ges till flyktingar fungera som inspirationskälla.
Stödet kan gälla materiella stödformer (förebyggande utkomststöd, bostadsbidrag osv.) men
också stöd och rådgivning i fostran, stödperson eller annan öppen stödåtgärd.
Det är barnomsorgens ansvar att ta initiativ till ett sådant samarbete kring barnet, och man
kan, utan att nämna personerna vid namn, göra konsultationssamtal till socialkansliet och till
barnrådgivningen i kommunen för att få råd hur man kan gå vidare. Om samarbetet sedan
utvecklas vidare utgör tystnadsplikten inte ett hinder om föräldrarna ger sitt samtycke till att
stödinstanserna samverkar. Detta kan dras tillbaka om föräldrarna så önskar. Vid ett sådant
förfarande är det extra viktigt att föräldrarna till fullo förstår och en tolk kan då vara helt avgörande för hur saken utvecklas.
Barn och deras familjer är klienter inom socialvården eftersom barnomsorgen i landskapet
lyder under socialsektorn. Enligt klientlagen, ( ÅFS: 2003:80, 5 § ) skall man i mån av möjlighet ordna en auktoriserad tolk för att ömsesidig förståelse i viktiga samtal om barnets välbefinnande, skall bli möjliga. Såväl språkliga som kulturella hinder kan undvikas på detta sätt.
Eftersom diskussionerna mellan barnomsorgen och familjen är av konfidentiell karaktär bör
man noga förhöra sig om familjens önskemål vid val av tolk. Ibland kan en telefontolk från
Sverige eller Finland vara att föredra framom en person som lever här på Åland, detta av integritetsskäl. I bilaga redovisas olika möjligheter till tolkservice, kostnaderna per timme är ca
50-60 euro och betalas av kommunen. Detta torde vara väl investerade pengar eftersom undvikande av missförstånd kan spara både pengar, tid och kraft för alla inblandade.

Bemötandet av familjen skall präglas av omtanke, lyhördhet och ärlighet. Man bör inte avvakta för länge om man uppfattar att familjen behöver extra stöd eftersom problemen då kan växa
sig onödigt stora och därmed svårlösta.
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8. Barn med annat modersmål än svenska kan också ha inlärningssvårigheter
När ett nyinflyttat barn med annat modersmål än svenska börjar i daghemsverksamhet och
stöter på svårigheter är det svårt att göra en entydig bedömning om vad som är egentliga
inlärningssvårigheter och vilka svårigheter som härrör sig från bristande språkkunskaper eller
är reaktioner på händelser i barnets tidigare bakgrund.
De psykologiska test som tidigare använts är kultur- och språkbaserade och därför är bedömningen att barnets inlärningskapacitet är svår att upptäcka via de vanligt förekommande testen. Nya ickeverbala test för bedömning av kognitiv förmåga hos barn och ungdomar, specialdesignade för barn med annat modersmål än svenska planeras köpas in till landskapet som
ger barnet med annat modersmål en riktigare och rättvisare bedömning och som ger ett korrektare underlag för vilka åtgärder som skall vidtagas för att på bästa sätt hjälpa barnet vidare.
Också för talterapeuterna utgör svårigheterna som barnen med annat modersmål än svenska
kan råka ut för, en ny utmaning. Ett utvecklingsarbete pågår där man söker samarbete med
mer erfarna på detta område.
Om ett barn med annat modersmål uppvisar svårigheter med inlärning av såväl språket som
med andra vardagliga färdigheter, är det nätverksarbete som skall finnas runt alla barn av särskild vikt. Grunden för bedömningen av vilka insatser som behövs finns i de iakttagelser som
de som träffar barnet i vardagen gör. Den särskilda kompetens som finns hos skolpsykologen
och talterapin kompletterar denna.

Kommitténs uppfattning är att kommunerna bör utveckla ett bättre samarbete och ett större
utbyte av erfarenheter av planeringen för barn med annat modersmål än svenska. Dessutom
behövs en beredskap att köpa in specialkompetens och erfarenhet från de närliggande regionerna som har längre erfarenhet av detta pedagogiska området.
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9. Behöver man kunna svenska för att börja i skolan?
Frågan kan tyckas tillspetsad men illustrerar en vanlig aktuell situation; ett barn har bott ett
eller ett par år på Åland, talar funktionell svenska med ålandsdialekt men har vid närmare
granskning stora begreppsluckor och man upptäcker då svårigheter i samband med skolberedskapsbedömningarna som allmänt genomförs bland sexåringarna. Frågan som föräldrarna,
pedagogerna och eventuellt skolpsykologen måste ta ställning till, blir då om barnet skall rekommenderas ett år till i daghemmet för att hinna lära mer av det svenska språket innan skolan tar vid med läs - och skrivinlärningens krav på en fördjupad språkkunskap.

Självklart måste svaret på frågan huruvida ett barn som inte behärskar svenska men som i allt
övrigt kan anses ha god skolberedskap kan börja i skolan, vara ett självklart JA.
Skolan skall vara beredd att ta vid där barnomsorgen slutat, även vad gäller barn med annat
modersmål. Ett skoluppskovsår skall endast komma i fråga om även andra faktorer talar för
det, t ex sen mognad på även andra områden eller att föräldrarna har särskilda önskemål om
detta.

För att skolstarten skall gå bra krävs noggranna förberedelser. Utgångspunkten är de överföringsrutiner som gäller för alla andra barn men med tillägg av en noggrannare genomgång av
de framsteg som barnet gjort under sin tid i daghemmet och en språkbedömning som beaktar
barnets flerspråkighet. Om skolan skall kunna ta vid där barnomsorgen slutat är det mycket
viktigt att informationen om barnets utvecklingsnivå är tydlig.
En uppföljning av skolstarten efter ett par månader mellan föräldrarna, barnomsorgen och
skolan är här extra viktig.

Kommittén föreslår att landskapets socialvårdsbyrå i samarbete med landskapets specialbarnträdgårdslärare och ÅHS´ talterapi, under hösten 2008 tillser att ett underlag för språkbedömning som tydligt visar den språkliga utvecklingsnivån finns tillgängligt att användas i
landskapet.
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10. Mer att läsa
•

Barn med flera språk Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och
samhälle, Gunilla Ladberg, Liber ab ISBN

•

Med ögon för språk En idéskrift från Europeiska året för språk 2001 ISBN 91-6311883-1

•

Komma till tals Flerspråkiga barn i förskolan, Myndigheten för skolutveckling
ISBN:91-85128-79-1

•

Immigrant Integration on Åland- an exploratory study Bogdan State, Ålands
Fredsinstitut ISBN 978-952-5265-24-8

•

Många vägar till tvåspråkighet red. Lena Huss, Uppsala Multiethnic papers 38
ISBN 91-86624-31-8

•

Så blir barn tvåspråkiga Lenore Arnberg, Wahlström och Widstrand

•

Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig, råd till föräldrar i familjer där man
talar flera språk Gunilla Ladberg, beställes av författaren, www.ladberg.se

Tolkservice
•

Österbottens tolkcentral telefon : 06-3252941

•

Semantix, Uppsala telefon: + 46- 770457400

__________________________________________________________________________
Stöd för barn i barnomsorgen med annat modersmål än svenska

14

