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Presentation

¨ Jag är fil dr i tema Barn, docent i 
pedagogiskt arbete och bitr. professor 
emerita vid Linköpings universitet.

¨ Jag har en bakgrund som förskollärare och 
har under en 20-årsperiod arbetat i 
kommunal förskoleverksamhet såväl som i 
föräldrakooperativ och personalkooperativ.

¨ Fram till pensionen har jag undervisat på 
förskollärarutbildningen och bedrivit 
forskning. Mina forskningsintressen är främst 
interaktionsstudier med i huvudsak förskolan 
som arena, något som innefattar 
berättande, barns språkanvändning, 
flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy i 
förskola och hem. Jag arbetar fortfarande 
aktivt som forskare och föreläsare.



Utgångspunkt

¨ Förskoleåren har en nära nog 
avgörande betydelse för barns 
språkutveckling (Havnes & 
Mogstad, 2010; Rydland mfl., 
2014)

¨ Därför är det viktigt att ha en 
genomtänkt språkundervisning
i förskolan. Detta gäller inte 
minst för de yngsta barnen och 
de som inte har svenska som 
modersmål.



Föreläsningens innehåll

¨ Det språkliga uppdraget
¨ Kvalitet i förskolan
¨ Barns tidiga språkutveckling
¨ Den vuxne som språklig förebild och 

samtalspartner
¨ Språkutvecklande arbetssätt



Det språkliga uppdraget (Lpfö18)

¨ ”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. 
Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens 
språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara 
deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika 
sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter”

¨ ”Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” 
(Skolverket, 2019, s. 5). 

¨ Uppdraget innebär att förskolan har ett ansvar att ge alla 
barn en stark språklig bas i svenska samt stödja barns 
flerspråkiga utveckling. 



Kvalitet i förskolan

¨ Förskolor med hög kvalitet har positiva effekter 
på barns språkliga, kognitiva och sociala 
utveckling – oberoende av deras 
socioekonomiska bakgrund.

¨ Såväl kvaliteten på innehållet i förskolans 
undervisning som samspelet mellan pedagoger 
och barn är avgörande för barns utveckling 
(Persson, 2020).



Kvalitativa förutsättningar

¨ Personalens utbildningsnivå (möjlighet till 
kontinuerlig fortbildning), arbetsvillkor och 
förskolans tillgänglighet.

¨ Pedagogiska relationer, dvs pedagogers 
relationära förmåga, som att ge barnet 
emotionellt, kognitivt och socialt stöd och 
därigenom skapa en dialog (Persson, 2020; 
Sandell Ring, 2021). 



Barns tidiga språkutveckling

¨ Språk lärs i socialt samspel 
med andra, språkligt mer 
erfarna individer. Detta är 
en social och interaktiv 
process – det lilla barnet 
socialiseras till språk 
genom språk (Ochs & 
Schieffelin, 1984). 

¨ De förekommer kulturella 
variationer av barns 
språklärande.



Den vuxne som språklig samspelare

¨ Protokonversation

¨ Turtagning

¨ Små barn särskiljer tidigt 
betydelsebärande fonem
(språkljud) från 
varandra. 

• Fonem kan skilja sig åt 
mellan olika språk.



Barnanpassat tal

¨ I barnanpassat tal anpassar den 
vuxne sitt tal till barnets växande 
kognitiva och språkliga förmåga.

• Talet är långsammare och har 
grammatiskt förenklade 
meningar.

• Betydelsebärande ord betonas.
• Tonläget är högre.



Ord och språkande

¨ De första ”riktiga” orden –
ettårsåldern 

¨ Kan säga ca 10 ord – förstår 
100 

¨ Förståelsen ligger före 
produktionen 

¨ Substantiv och verb dominerar 

¨ Ordförrådsspurt (1,5 – 2 års 
åldern) 

Språkande = språkliga handlingar, 
ett språkligt görande 



Ordförråd

¨ Barn tillägnar sig nya ord 
lättast om dessa förkommer 
frekvent och i meningsfulla 
sammanhang (Verhelst, 2006).

¨ Att erövra ett rikt ordförråd 
och få en fördjupad 
ordkunskap (ords betydelse, 
uttal och böjning) är viktiga 
språkkunskaper för att senare 
kunna lära sig läsa och skriva.



Flerspråkig utveckling

¨ När ett barn tillägnar sig flera språk från början
brukar språklärandet benämnas simultant eller 
parallellt, och detta liknar enspråkiga barns 
språktillägnande. Skillnaden är att tvåspråkiga 
barn bygger upp två lexikon; ordförråd och 
grammatiska system (Håkansson, 2018).  

¨ Additativ tvåspråkighet innebär att barnet möter 
svenska i t ex förskolan innan det utvecklat 
talspråk på sitt förstaspråk/modersmål (Wei, 
2000; Kultti, 2014).



Språkets olika dimensioner

Vardagsspråket är konkret 
och sammanhangsbundet och 
kommuniceras i direkt 
samspel med omgivningen. 
Vardagsspråket kan sägas 
vara ett multimodalt språk 
där talet ofta ackompanjeras 
av exempelvis blickar, gester 
och pekningar – ett ”här och 
nu språk”. 

Det kunskapsrelaterade 
språket ”bär sin egen 
information”. Detta innebär 
att det som sägs inte är 
direkt beroende av 
sammanhanget, utan det är 
ett mer abstrakt, formellt och 
specialiserat språk.

Vardagsspråk Kunskapsrelaterat språk



Den vuxne som språklig förebild 
och samtalspartner

¨ Barn gör inte som vi 
vuxna säger utan som 
vi gör, men samtidigt 
snappar de upp det vi 
säger och hur vi säger 
det.



Språkutveckling för vuxna

Den vuxne är en 
¨ språklig förebild/modell 

och ledsagare.
¨ samtalspartner och 

språklig utmanare.



Hur blir man en bra språklig förebild?

Genom att
¨ bli medveten om sitt eget 

språk och sätt att språka.
¨ underhålla och utveckla 

sitt eget språk. 
¨ läsa mycket ! (tidningar, 

skönlitteratur, serier, 
barnböcker).

¨ lyssna, diskutera och 
skriva.



Kamratgruppens betydelse för 
språklärande

¨ Flera forskningsstudier har 
visat att kamratsamspel och 
lek är mycket viktiga 
faktorer när barn lär sig ett 
eller flera språk (Blum-
Kulka & Gorbatt, 2014; 
Rydland mfl., 2014).

¨ Små barn kan ibland 
behöva vuxenhjälp för att 
få tillgång till andra barns 
lek.



Språkutvecklande arbetssätt

¨ Samtala och vara 
”härvarande”.

¨ Kognitivt utmanande 
samtal.

¨ Frågor som 
språkutvecklande 
redskap.

¨ Bokläsning och 
berättande.

Skolverket (2013)



Samtala och vara ”härvarande”

¨ Ju mer man samtalar med 
barn desto bättre blir deras 
språkutveckling. Detta gäller 
inte bara mängden ord, utan 
också kvaliteten på samtalet.

¨ Genom att aktivt samspela,
lyssna på barnen, och följa 
upp vad de säger stödjer man 
deras språkutveckling bäst. 

¨ Att vara härvarande innebär 
att ha fullt fokus på det eller 
de barn man interagerar med. 

Skolverket (2013)



Kognitivt utmanande samtal 

¨ Kognitivt utmanande samtal bygger på öppna 
frågor, förklaringar och personliga berättelser. I 
dessa samtal går den vuxne från det konkreta till 
det abstrakta och hjälper barn att återskapa 
händelser, analysera erfarenheter och dela 
åsikter och idéer (Massey, 2004). 



Frågor som som språkutvecklande 
redskap

¨ Fråga-svar-respons, där utformandet av 
responsen är av stor vikt (Dahlgren, 2014).

¨ Genom autentiska och öppna frågor (hur-, 
vad- och varför-frågor) ger man barnet
språkutrymme samtidigt som man får syn på 
barns förståelse, tolkningar och reflektioner.



Bokläsning och berättande

¨ Sagor och berättelser ska 
inte bara ses som 
pedagogiska redskap för att 
gynna barns literacitet och 
språkande. De ska också ge 
barn lustfyllda ögonblick där 
de kan leva sig in i en 
berättelse och få uppleva 
olika känslor som exempelvis 
spänning och glädje (Cekaite
& Björk-Willén, 2018).



Gemensam bokläsning

¨ Bokläsning, då barnen ges 
möjlighet att delta aktivt, 
har större effekt på barns 
språkutveckling än när de 
bara passivt lyssnar på en 
berättelse (Grøver mfl.
2020).

¨ Läsa och samtala om 
samma berättelse vid 
upprepande tillfällen 
gynnar barns ordförståelse. 



Bockarna Bruse

1 Rosa: vad är det här?(( håller en lite bro i sin hand))

2 (0,2)

3 Rosa: vad är det här för nåt?

4 Julia: ä::

5 Rosa: en bro

6 Julia: bo

7 Rosa: bro

8 Julia (( nickar med öppen mun))



Berättande för/med små barn

¨ ansiktsuttryck 
¨ tonlägen 
¨ ögonkontakt 

(”fyrrörelse”)
¨ betoning av centrala 

ord (nyckelord)
¨ pausering

¨ skratt och leende 
¨ ljud 
¨ blickar 
¨ kroppshållning
¨ mimik 
¨ fylla i ord eller upprepa 

det sist sagda ordet 

Lärarens agerande Barnens responser



Ett språkutvecklande arbetssätt med de yngsta

¨ Upprätta en tydlig plan för den språkliga undervisningen: vad ska uppnås och hur 
man ska gå tillväga.

¨ Följa upp språkundervisningen och utvärdera!

¨ Organisera verksamheten så alla barn varje dag ges upprepade möjligheter att 
samspela och kommunicera med en vuxen.

¨ Vara språkligt systematisk → Att använda samma ord/begrepp i många olika 
sammanhang → upprätta en ordförrådsplan.

¨ Stötta barnen språkligt hela tiden → ge förtydliganden, förklaringar och
upprepningar.

¨ Använda frågor som en medveten språkutvecklande resurs.

¨ Ge barnen språklig support i leken – ”fri lek” betyder inte att barn är fria från 
vuxenstöd!

¨ Var lyssnande vuxna och skapa tal-/kommunikationsutrymme för barnen!



Tack för att ni lyssnade!
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