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”Barn växer in i den intellektuella 
tillvaro som omger dem”

(Vygotskij 1978)



Den vanligaste orsaken till språksvårigheter är bristande stimulans. 



MAKT



Agentskap



DEMOKRATI



Vi är språkliga förebilder

Vi har höga förväntningar

Barn och ungdomar är fullvärdiga samtalspartners

Språkutveckling kräver uthållighet



Språkutveckling – olika nivåer
(Bloom & Lahey 1978 med tillägg av Bruce 2006)



Innehåll (ordförråd och språkförståelse)

• Ord är de viktigaste byggstenarna 
i språket. Gradvis byggs ett
ordförråd upp.

• Ord lärs in successivt

• Ord = benämning + innehåll. Själva benämningen är godtycklig 
medan innehållet består av både subjektiva och objektiva 
faktakunskaper.



Glappet ökar alltså med stigande ålder.

För att klara kraven i skolan behöver barnet ca 6500 ord vid skolstart. 

(Granberg, Kers)

Ålder Begreppsförståelse Begreppsförståelse

1 år 10 300

2 år 200 2000

3 år 800 3000

17 år 15.000-17.000 50.000-70.000



Säga vad det heter…

”Titta på den. Vilken fin. Kan du nå den? Jag ser en annan här borta, 
och här är en trasig. Nej Olle, såna ska man inte äta – spotta! Här är vi 

Tim! Kom och kolla, så många här är. Vill du plocka dom Tim?”



”Titta på den. Vilken fin. Kan du nå den? Jag ser en annan här borta, 
och här är en trasig. Nej Olle, såna ska man inte äta – spotta! Här är vi 

Tim! Kom och kolla, så många här är. Vill du plocka dom Tim?”



”Titta på kastanjen. Vilken fin kastanj. Kan du nå den stora taggiga 
kastanjen på grenen där borta? Jag ser en annan kastanj här borta, och 

här är en kastanj som är trasig. Nej Olle, kastanjer ska man inte äta –
spotta ut kastanjen! Här är vi Tim! Kom och kolla, så många kastanjer 

här är. Vill du plocka några kastanjer Tim?”



Regeln om 

Medvetenhet om eget språkbruk!



Beröm nyfikenhet

Uppmärksamma det obekanta.



Synonymer och nyanser

• Glad

• Lycklig

• Euforisk

• Munter

• Tillfreds

• Exalterad

• Ledsen

• Sorgsen 

• Dyster

• Besviken

• Butter

• Trumpen

• Irriterad

• Glad

• Lycklig

• Euforisk

• Munter

• Tillfreds

• Exalterad

• Ivrig

• Peppad

• Motiverad

• Sugen

• Intresserad

• Engagerad

• Koncentrerad

• Fokuserad



Kläder

Ytterkläder

Jacka   Thermobyxor Overall    Överdragsbyxor   Regnjacka   Regnbyxor    Kappa   Rock

Mellanlager

Fleecejacka Fleecetröja Fleecebyxa Stickad olle

Underlager

Långkalsonger Underställströja        Underställsbyxor

Vantar

Lovikavantar Fingervantar        Tumvantar        Regnvantar       Yllevantar        Handskar



Språkförståelse

• Grammatisk förståelse

• Uttryck (släpp loss, kom igen, ta ut sig, vara slut)

• Metaforer (äta som en gris, lika som bär)

• Förkortningar (Trea – trerummare)

• Arbetsminne och lyssnarkoncentration.







Genrer…

• Fakta

• Serietidningar

• Brev

• Recept

• Hemsidor

• Bloggar

• Sagor

• Historier

• Poesi

• Vers

• Kapitelböcker

• Ordböcker

• Rim och ramsor

• Bloggar

• E-post

• Fabler

• Sånger

• Fantasy

• Dagstidningar

• Uppslagsverk



Bokens magiska kraft 

• Språkliga strukturer och modeller.

• Välj böcker med omsorg. 

• Skapa positiva relationer med böcker.

• Läs många gånger.

• Läskondis!

• Bibliotek och barnbibliotekarier



80%



Bokens fördelar i ordinlärningen

• Skillnad mellan talspråk och skriftspråk

• Tydlig röd tråd, inte så många avstickare som i samtal

• Visuellt stöd och långsamhet

• Möjlighet att stanna upp eller bläddra tillbaka

• Möjlighet till exakt repetition

• Närhet och trygghet öppnar sinnena för det nya

• Okända ord förstås med hjälp av kontexten. 



Högläsning i hemmen minskar

• 1984 läste 80 % av föräldrar i Sverige för sina barn ca 30 minuter/dag

• 2003 läste 74 % av föräldrar i Sverige för sina barn. Lästiden hade dock halverats till 

ca 15 minuter/dag.

• 2012 är siffran nere ca 35 % föräldrar i Sverige som läser dagligen för sina barn.

(statistik från Läsrörelsen)



Läs för mig!- kapprumsbibliotek

Projektets syfte är att ge föräldrar 
kunskap om högläsningens betydelse 
för barns språkutveckling, 
skolprestationer och livsvillkor, och 
därmed motivera och öka antalet 
föräldrar som läser regelbundet för 
sina barn. Projektet ska även 
inspirera pedagoger i förskolan att 
arbeta med högläsning och 
boksamtal.

https://youtu.be/X1nzc9P5MSA


Mindre grupper, organisera för språk

• Ur ett språkligt perspektiv innebär stora grupper särskilda utmaningar för 
pedagoger/förskolechefer i planering av verksamheten. 
Ju fler barn i gruppen, desto mindre tid för samtal mellan barn och vuxen. Samtalen barn 
emellan blir därmed mycket viktiga, för att barnen ska få många tillfällen att använda sitt 
språk. 

• Tänk på gruppsammansättningar, aktiviteter, tempo. När gör man saker tillsammans och 
när gör man saker i mindre grupp. 

• Ge språket utrymme. 

• Tid för utelek, innelek, 15-timmars, duka fram och duka av o.s.v. 

• Tänk på lokaler och hur de skapar hinder eller förutsättningar för grupperingar, 
interaktion och kommunikation. 



Hjälp-jag i leken
• För barn som har svårigheter med språket, och/eller samspelet 

med andra barn, blir leken alltid drabbad på ett eller annat sätt. 
Ofta har dessa barn svårt att ta sig in i andra barns lek på ett 
adekvat sätt. De kan ha svårt att tolka VAD och HUR de andra 
barnen leker, och har svårt att hänga med i snabba växlingar av 
fokus och aktiviteter i lekens gång. 

• Behov av vuxen guidning i leken: förklara VAD som sker, visa HUR 
man leker olika lekar. 

• Olika ”lekscheman” eller ”lekkoder”. 

• Den vuxna agerar modell.



Naturliga drivkrafter

Relationer:
I naturliga sammanhang utvecklas språk och samspel i 

upplevelser med nära och kära. Känslomässig anknytning 
är viktig, barn härmar och vill efterlikna personer de 

beundrar, älskar och känner sig trygga med. Det skapar 
en stark motivation att kommunicera med dessa 

personer. 



Interaktion:

Gemenskap och samspel där alla förväntas bidra. 
Barnens nyfikenhet, upptäckarlust och intressen styr 

samspelet.



Upplevelsebaserat lärande:

Barn upplever olika saker tillsammans med för dem 
viktiga vuxna, och de gemensamma upplevelserna 

kläs i ord. 



Språkproduktion:
Barn måste ges rikliga tillfällen att använda språket. Att 
själv få skapa och producera språk, och inte bara vara en 

mottagare, är avgörande för att språket ska utvecklas. 
När barnet själv använder språket automatiseras och 

internaliseras det så att barnet så småningom kan 
använda språket som redskap för tanken. 





Samtalen i vardagen

• Goda samtal

• Öppna frågor

• Äkta frågor

• Samla barnens frågor

• Reflektionsfrågor



• Det finns ett samband mellan elevers läsförmåga och matematiska 
förmåga redan från åk 4 och att detta följer med under hela skoltiden. 
(Segerby)

• Unga får allt sämre ordförståelse. (Gustafsson & Håkansson)

• Bristande ämnesspråk i klassrummet. (Hipkiss)

• Inkludera språkförståelse i arbetet med läsförståelsesvårigheter. 
(Levlin)

Intressant forskning om…

… språk och lärande



… digitalisering

• Skärmtid påverkar små barns språkutveckling. (Birken)



… ekonomi

• Cirka 100 000 ungdomar börjar i gymnasiet varje år. Ungefär en 
fjärdedel av dem hoppar av eller lämnar med ofullständiga betyg. Av 
dem hamnar ungefär varannan elev – totalt närmare 13 000 – i 
utanförskap. (Nilsson)



… pedagogik

• Alla lärare behöver ha många olika undervisningssätt och metoder i 
sin verktygslåda. Läraren behöver dessutom reflektera över och 
ompröva sin undervisning hela tiden, för att nå alla elever. (Tjernberg)

• Varvad träning ger bäst resultat. (Fälth)





”Oavsett var i språkutvecklingen barnet befinner sig, 
och hur lätt eller svårt barnet har för att tillägna sig 
språk, så är det barnets omgivning, dess språkvanor, 
och barnets eget vardagsspråkande som kommer att 

avgöra hur mycket språk barnet tillägnar sig.”



Ni är alla språkutvecklare…

• Om man ska utveckla någon annan måste man hela tiden utveckla sig 
själv. 

• Ge ert språk näring. 

• Ni är språkliga förebilder.

• Ni är också läsande förebilder. 



Det ständigt närvarande målet…

… lyckade samtal,

och en känsla av att
jag kan

jag lär mig
jag duger

jag mår bra.



Tack för att ni lyssnade!


