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”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära 
samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att 

stimulera barnens språkutveckling, 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.” 

”Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och 
samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort 

informationsflöde och kontinuerlig förändring.” 
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Forskaren Veli Tuomela fokuserar på pedagogernas förhållningssätt till 
språket i sina studier. Använder pedagogerna ett nyanserat språk lär sig 
barnen fler ord. Tuomela menar också att barnets språk gynnas om 
barnen delas in i mindre grupper där barnen har bättre möjlighet att 
göra sin röst hörd. Leken är ett viktigt inslag menar Tuomela, i leken får 
barnen ytterligare utrymme till att uttrycka sitt talspråk. 

Veli Tuomelas fem pedagogiska språkprinciper 

1. Språkutrymme - det finns utrymme för språk i alla dagliga 
rutinsituationer och aktiviteter, i kapphallen, ute på gården, vid 
lunchen. Fyll utrymmen med så mycket språk som möjligt. Ge barnen 
möjlighet till samtal i större och mindre sammanhang - en till en och i 
större grupper. 

2. Upplevelser - språket utvecklas när eleverna får klä sina upplevelser 
i ord, använd alltid ett relevant språk, ett språk anpassat efter kontexten 
och elevens egen språkutveckling. 

3. Rikt språkbruk - ge barnen språkliga utmaningar genom att 
benämna barnets omvärld. Använd rätt ord för rätt situation. 

4. Språknivå - om den vuxna ligger lite över barnets språknivå 
stimuleras och utmanas barnets språkutveckling. 

5. Begriplighet - det är lätt att vara övertydlig med kroppsspråk, gester 
och bilder, fundera alltid över hur begripligt språket i sig är. 



Före Bornholmsmodellen 

Gripsholms förskola använder bl.a. materialet Före Bornholmsmodellen 
vid planering av undervisningen. Materialet är riktat till barn i 
förskoleåldern. Syftet är att stärka förskolebarnens språkliga 
medvetenhet samtidigt som vi förbereder barnen inför skolan. 

Bilder och tecken som stöd 

På Gripsholms förskola används bilder och tecken som stöd i den 
dagliga undervisningen och vid genomgång av aktiviteter. Bilder och 
stödtecken är pedagogiska redskap i arbetet att utveckla barnens 
språkliga kompetens. För många barn kan bilder och tecken som stöd 
underlätta inlärningen vid nya ord. För flerspråkiga barn och barn som 
ännu inte har ett utvecklat språk kan bilder och tecken som stöd vara 
ett kommunikationsverktyg med vänner och pedagoger i vardagen på 
förskolan. Bilder och tecken ska inte ersätta det talade språket utan vara 
ett komplement. I veckobrevet till vårdnadshavare kommer länk till 
veckans tecken, på detta sätt kan även vårdnadshavare vara delaktiga i 
vilka tecken som barnet lär sig på förskolan. 

Flerspråkighet  

Pedagogerna gör under hösten en språkkartläggning i barngruppen för 
att se vilka språk som talas av barnen. Även vårdnadshavarna tillfrågas 
vid inskolningssamtalet och utvecklingssamtalet vilka språk som barnet 
kommer i kontakt med. Arbetslagen gör därefter upp en plan för hur 
man på avdelningen ska jobba med de olika språken för att på bästa 
sätt kunna stödja alla barns språkutveckling. 



Språkutveckling  

Grunden till barnets språk läggs i hemmet. Därför har du och din familj 
en nyckelroll vad gäller ditt barns språkutveckling. Hjälp ditt barn att 
utveckla sitt språk för att få känna sig delaktigt, upptäcka världen och så 
småningom ta del av läsandets mångfald och glädje. 

Det finns vissa mönster för hur språkutvecklingen hos barn kan se ut. 
Det är ändå bra att minnas att alla barn är olika, och att 
språkutvecklingen varierar från barn till barn. Här hittar du mera 
information om barnets kommunikations- språk- och talutveckling:   

https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/kommunikativ-utveckling/
barnets-kommunikations--sprak--och-talutveckling/ 

Språkstödjande arbete hemma 

Om du har frågor angående ditt barns språkutveckling kan du vända dig 
till pedagogerna på förskolan. Du kan även vända dig till BVC för att 
ställa frågor och diskutera eventuell oro. 


