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1 Inledning

Det här är mina anteckningar från två föreläsningar
med språkforskaren Veli Tuomela i början av 2008.
Föreläsningarna var tänkta som en fortbildning för
oss personal. Tyvärr blev det inte mycket som kom
ut av det här, inga diskussioner om hur vi skulle
jobba utifrån Tuomelas tankar.
Eftersom jag inte har hittat något som Veli

Tuomela själv har skrivit om det här, så kan man
mest läsa glimtar av det på nätet. Den enda bok där
jag kan hitta att han är med är �Tvåspråkighet med
förhinder? : Invandrar- och minoritetsundervisning
i Sverige�. Kanske kan man hitta hans tankar där.
Men med den här texten hoppas jag att man kan få
en mer fyllig bild av innehållet i hans föreläsningar.
I det avslutande avsnittet är det mina egna

funderingar kring arbetet med att utveckla barns
språk.
För att göra det lätt att sprida de här tankarna,

har jag gett min text licensen Creative Commons
by-sa. Se creativecommons.org för mer information.

2 Språkutvecklande arbetssätt

Den första föreläsningen kunde delas in i två de-
lar. Den första handlade om att han gick igenom
vad som inte är språkutvecklande av det vi gör på
dagis, men som vi tror är det. Här fanns ett antal
metoder som traditionellt har ansetts gynna barns
språkutveckling. Det här kallande Tuomela istället
för språkrelaterade åtgärder.
I den andra delen tog han upp principer som ett

riktigt språkutvecklande arbetssätt bygger på. De
saker man gör utifrån dessa principer är det han
kallar språkutvecklande åtgärder.

2.1 Språkrelaterade åtgärder

Det som är språkrelaterat har alltså en viss anknyt-
ning till språket, men är inte direkt språkutveck-
lande. Däremot kan det fylla andra funktioner.

Språklig medvetenhet

Det här betyder att barnet blir medvetet om
språket i sig och hur det fungerar. På det sättet
blir det en slags metaförmåga, en förståelse för hur
språket i sig är uppbyggt. Det här anser man vara
viktigt för läs- och skrivutvecklingen. Vad barnet
kan bli medvetet om är t ex

• Att språket består av ord.
• Att ord består av språkljud.
• Att ljuden och orden kan återges med bok-
stäver.

För att utveckla den här sidan hos barnet, kan
man använda sig av följande metoder.

• Rim och ramsor.
• Språklekar, t ex att hitta sammansatta ord.
• Bornholmsmodellen.
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Talutveckling

Det här handlar om munmotorik, om uttal. Det är
barnets förmåga att frambringa språkljud som är i
fokus.
• Barnen måste få tala, alltså munmotorisk trän-
ing.

• Barnet måste få lyssna på talat språk.
För att utveckla den här delen, inte minst för

barn som har svårigheter med sitt tal, �nns det ett
antal taltekniska övningar, s k mungymnastik.

Läs- och skrivutveckling

Inom det här området har man olika skriftspråks-
förberedande övningar. Även om de vuxna här talar
om språkutveckling, så är egentligen syftet att lära
barnen läsa och skriva, vilket är något helt annat
än språkutveckling.

Språkpåsar

Språkpåsar är vanliga på dagis, men de är inte
språkutvecklande, anser Tuomela. Han tycker att
vi ska använda dessa påsar, men vi måste se dem
för vad de är. Han talar då om följande använd-
ningsområden.
• Åskådningsmaterial.
• Rekvisita.
• Konkretiseringsmaterial, som sång- och
sagopåsar.

Språksamlingar

Det är vanligt att man hänvisar till sina samlingar
när man talar om språkutveckling på dagis. Men
tyvärr är dessa bara punktinsatser och har ingen
egentlig e�ekt på språkutvecklingen. Det är lite som
en droppe i havet.

2.2 Språkutveckling

Det mesta av det språkutvecklande arbetet ut-
för vi i rutinsituationer, det vill säga i barnets
vardag och när vi gör olika saker i aktiviteter.
Han vill inte ge några konkreta exempel på hur

man kan arbeta språkutvecklande, utan allt hand-
lar om att man ska förstå några viktiga pedagogiska
principer. Det handlar alltså om att förstå vad som
utvecklar språket och kunna lägga upp hela sin
verksamhet utifrån det.

Här följer de 5 språkpedagogiska principer
man bör tänka på för att kunna få ett språkutveck-
lande arbetssätt. Det ges inga praktiska tips om ar-
betssätt, utan det gäller att se principerna i varda-
gen.

Språkutrymme

Vistelsen på dagis kan bestå av ett stort antal tim-
mar. Det gäller att fylla detta utrymme med språk,
prat och dialoger. Vad det handlar om är att ge
förutsättningar för språkutrymme.
Språkutrymme är hur mycket tid man får till

att lyssna på språk och själv få uttrycka sig med
språk. Tuomela använder följande begrepp.
• Språklig input/in�öde. Barnet måste få
lyssna mycket på det språk det ska lära sig.
Man måste alltså exponera barnet för språket.
Barnet använder öronen för att lyssna.

• Språklig output/ut�öde. De vuxna behöver
ge barnen talutrymme. Barnet behöver få
producera språk. Barnet behöver få använda
munnen för att uttrycka sig.

I studier visar det sig att barnen har minst
talutrymme på dagis, runt 30%. De vuxna pratar
väldigt lite med barnen. Vuxna brukar också kun-
na ta för mycket talutrymme i samspelet med barn.
Det gäller då att kunna hejda sig. Vuxna måste se
till att alla barn kommer till tals, även de som van-
ligen är tysta.
Ett vanligt fenomen är hur vuxna står i klungor

på gården, utan någon större kontakt med barnen.
Det är inte ett språkutvecklande arbetssätt.
Man kan använda sig av smågrupper. Det ger

varje barn större tillfälle till tal.
Även om vi vuxna har en läggning som gör oss

tystlåtna måste man prata mycket med barnen. Det
ingår i vår professionella uppgift. Vet man med sig
att man är tystlåten, då måste man se hur man kan
göra för att ändra sin personlighet.

Upplevelser

Små barn behöver få vara med och uppleva saker
� och de får förhoppningsvis uppleva mycket under
sina år på dagis. Om det då �nns någon vuxen till-
hands som klär upplevelsen i ord, då ger det förut-
sättningar till språkutveckling. Det ska man också
göra under utevistelsen.
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Ett barn kan behöva höra ett ord 60 � 80 gånger
innan det fastnar. Alltså �nns det ett behov av att
upprepa.
För att det ska �nnas förutsättningar för

språkutveckling behöver barnet ha en mix av gamla
och nya upplevelser. Man kan behöva fundera över
vilka nya upplevelser vi erbjuder på avdelningen.

• Satsa på nya samtalsämnen som får återkom-
ma.

• Ge utrymmer för mer spontant berättande från
de vuxna, t ex om hur det var när de var små.

• Läs mycket! Var noga med att välja bok efter
vilket barn man läser för. För större barn kan
man ibland behöva ta en bok som barnet inte
redan kan för att utmana det barnets språk.

Vuxna som har ett rikt språkbruk

Benämn, det vill säga ge namn, åt saker. Istället
för att säga �den här� eller �den där�, så benämner
man det. Tala om vad saker heter.
Använd även ord man inte brukar använda. Det

gäller att ge barnen ett rikt och nyanserat ordför-
råd.

Anpassa språknivån

Vi behöver tänka på att språkutveckling sker när
svårighetesgraden är snäppet högre än barnets
nivå. Ord kan behöva befästas, men man får inte
prata för enkelt.
Men ett för svårt och avancerat språk är inte

heller utvecklande för barnet. Det gäller alltså att
hitta den rätta nivån för barnet eller den ålders-
grupp man har att göra med.

Begriplighet

Situationsbundet språk innebär att det �nns
många ledtrådar till hur ordet eller det språkliga
uttrycket i en situation ska tolkas. Det kan handla
om gester, miner eller att man visar något.
Man bör fundera på när man ger situation eller

inte, för när man har med lite äldre barn att göra
kan det vara utvecklande att inte alltid få hjälp av
situationen. Fundera därför på hur begriplig du är.

3 Mångfasetterad språkkom-

petens

Det här var den andra delen i hans föreläs-
ningsserie. Den här gången tog han upp vilka språk-
liga färdigheter barnet bör behärska för att bli en
fullfjädrad språkanvändare.
Han talade om ett vad-perspektiv på lärandet.

För att kunna agera professionellt måste vi veta
vad vi ska lära ut. Vi måste också veta hur vi ska
göra det. Vad är lätt och vad är svårt? Hur kan en
progression, en utveckling se ut? Det handlar alltså
om metodfrågorna vad, hur och varför.
Vad han ville uppnå var att vidga vår språksyn

genom att visa vad språket består av, vilka olika
delar det innehåller. På dagis är man mest med-
veten om att vi behöver ge barnen ord, men det
�nns även andra sidor av språket.
Forskarna är överens om att det �nns sex de-

lar: Ord, uttal, grammatik, diskurs, språkfunktion-
er och språklig anpassning. Det var också delarna i
den här föreläsningen.

3.1 Ord

Det här handlar om barnets ordförråd. Barnet ska
under sina första 6 år förstå betydelsen av ca 8000
till 10000 ord. Man talar om det receptiva eller
passiva ordförrådet. Han poängterade att det
egentligen inte handlar om ett passivt ordförråd,
eftersom förståelsen av någon som talar är en i all-
ra högsta grad aktiv process.
Ordförrådet som barnet får under sina första 6 år

kallas för basförrådet. I skolan tillägnar sig barnet
det utbyggda ordförrådet.
Vår uppgift är inte att lära ut språket. Det är

inte språklektioner vi ska hålla. Det vi ska göra är
att hjälpa barnen att tillägna sig språket. Vi ska
alltså använda språket i naturliga och för barnet
meningsfulla situationer.
Det gäller att vi på dagis ger barnet ord inom oli-

ka områden. Barnet behöver en bredd i sin språk-
förståelse. Det innebär att barnet kan ord för mån-
ga olika företeelser.
Det behöver också en djup i sitt språk. Vi kan

hjälpa barnet att få det genom att ge synonymer
till ord.
De tre största förråden av ord är följande.
• Substantiv � ord för saker.
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• Verb � ord för handlingar, att göra.
• Adjektiv � som beskriver substantiv.
Olika ord hör mer ihop än andra. Det kallas

för ordkombinationer. Exempel på sådana är la-
ga+mat, baka+kaka och grädda+kaka. Hur ord hör
ihop är speci�kt för varje språk.
Det �nns också fraser, stående uttryck. Exempel

på detta är t ex att vara ute på hal is, ha tungan
rätt i mun eller tappa tråden.

3.2 Uttal

Till de 8000 orden i basordförrådet �nns det
motsvarande 8000 orduttal bestående av vokaler
och konsonanter. I uttalet ingår också sånt som lån-
ga och korta stavelser, samt hur orden betonas.

3.3 Grammatik

Grammatik är först och främst grammatiska regler,
som barnen ska lära sig automatiskt och ore�ekter-
at. Barnen måste få höra dessa regler uttalas för
att själva kunna �skapa� meningar med reglerna.
Ett svenskspråkigt barn har vid 4 � 6 års ålder

lärt sig ordböjning (ändelser), ordföljden och gram-
matiska ord som prepositioner.
Exempel grammatiska regler för substantiv är

följande.
• Substantiv: numerus (singularis och pluralis).
• Bestämdhet: bestämd och obestämd form; det
�nns 2 former av varje.

• Kasus
• Genus

3.4 Diskurs

Diskursen handlar om hur man bildar yttranden av
ord, uttal och grammatik.
Diskursen kan bestå av dialog eller monolog. Di-

alogen handlar om samtal, medan monologen är när
någon berättar något. I dialogen handlar det om
turtagande, hur först den ena får ordet och sedan
den andra.
Hur man ger eller tar turen är kulturspeci�kt. I

vissa kulturer är man mer snabb att avbryta den
andra, medan man i andra kulturer mer väntar till
den andra verkar ha pratat klart.
Det �nns 4 olika diskurstyper.

• Återge händelseförlopp. För att återge ett
förlopp måste man behärska kronologin i hän-
delsen. Man behöver då ange tidsföljden med
olika verbformer.

• Beskrivningar. Här händer det ingenting,
utan man använder adjektiv.

• Förklaringar. Här använder man meningar
med �för�, �därför att� och �eftersom�.

• Argumenteringar. Här försöker man påver-
ka och övertala.

En diskurs är som en �äta där vi för in nya saker
som vi sedan för in nytt i eller återkopplar till under
samtalets gång.

3.5 Språkfunktioner

En så kallad talhandling kan ha olika syften.
• Informera
• Uttrycka känslor
• Påverka

3.6 Språklig anpassning

Det här handlar om hur man uttrycker sig på oli-
ka sätt beroende på vem man pratar med och hur
situationen ser ut.
Hur det här ser ut är olika från kultur till kultur.

4 Mina tankar

Naturligtvis väcker det här tankar hos mig. Det som
kom för mig första gången jag hörde Veli Toumela
var hur väl hans tankar verkar stämma med dem
jag hade läst om i den psykologiska litteraturen i
början av 1990-talet. Jag blev därför väldigt glad
att få den här bekräftelsen på att den pedagogik
jag försökt tillämpa faktiskt kan få stöd även från
språkforskningen.
Det är också skönt att principen är så enkel: pra-

ta mycket med barnen och använd ett nyanserat
språk; skapa upplevelser att prata kring. Svårare
än så är det alltså inte.
Eftersom det gäller att förstå principerna, så blev

de här föreläsningarna ingen katalog med tips om
hur man ska göra, inga recept att följa. Det handlar
om att förstå språket och den språkliga utvecklin-
gen och sedan tänka själva.
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Preverbala och verbala barn

Runt 3-årsåldern händer det, enligt min mening,
något med barnet. Det utvecklar det Daniel Stern
kallar det berättande jaget. Det berättande jaget
hänger förstås nära samman med att barnet i den
åldern har utvecklat sitt språk så långt att det kan
användas som en huvudkanal för kommunikation.
Men det här innebär då att barn under 3 år än-

nu inte har kommit dit. Metodiken blir då olika
om man jobbar på en småbarnsavdelning eller på
en syskonavdelning. Det här innebär inte att kan
strunta i att prata med de allra minsta, tvärt om.
Det är otroligt viktigt att prata med dem, men det
blir då mer en kommunikation där den vuxne pratar
och den lille svarar på ett annat sätt, med gester,
kroppspråk eller mimik.
På småbarnsavdelningen behöver de vuxna pra-

ta mycket med barnen, men utan att förvänta sig
några svar. Man behöver också vara tydlig och situ-
ationsanpassad i sitt språk för att ge många ledtrå-
dar till vad det är man försöker säga med orden.
Med småbarnen innebär allt pratande inte bara

språkutveckling. I det möte som det förhoppn-
ingsvis blir, kan barnet få känna sig sett och bekräf-
tat. Den vuxne tar sig tid att uppmärksamma och
jobba på sin relation med barnet. Som personal ar-
betar man då följdaktligen även med barnets iden-
titet och självkänsla.
På syskonavdelningen har barnen börjat kommu-

nicera på den verbala kanalen, så man kan använ-
da den på ett helt annat sätt. Här kan man också
ha verbala dialoger och utbyta tankar och idéer.
Man kan nu utveckla språket genom referenser till
språket.
Jag brukar säga att ett tecken på att barnen är

mogna för syskonavdelningen, är att de kan sitta
två eller �era tillsammans och prata om vad de ska
göra eller vad som händer. De har hittat ett sätt
att kommunicera sin inre värld så att de kan leka
tillsammans med andra. Det här brukar ske runt 3
år.

Diskursen och praktiken

Tyvärr har de �esta inom barnomsorgen inte
förstått det här med att prata med barn. Man har
lite för dålig självinsikt för att inse att man fak-
tiskt inte pratar med barnen. Toumela kom fram
till det när han forskade på det här och jag har

kunnat se det i min vardag under alla åri den här
verksamheten.
Men ändå �nns det inne i huvudet på alla en

bilda av att man pratar med barnen. Att man till
och med uppmärksammar och pratar mycket med
dem. Att det förhåller sig så är ganska enkelt att
se: se hur de vuxna engagerar sig i barnen. Pratar
de med varandra eller ägnar de sig åt att planera
eller �xa på avdelningen/gården utan att någon är
med barnen? Veli Tuomela nämnde själv hur vuxna
klumpar ihop sig på gården och bara pratar med
varandra.
I den andra föreläsningen talade Toumela om be-

greppet diskurs som att �bilda yttranden av ord,
grammatik och uttal�. Men ordet diskurs kan också
användas för att beskriva hur vi pratar om något i
förhållande till vad vi faktiskt gör. Man talar då om
diskurs och praktik. I det här exemplet handlar
det om att vi kan prata om att prata med barnen,
men i praktiken är vi ganska dåliga på det.
Den inre bilden stämmer inte med den faktiska

verkligheten. Och alla måste själva eller genom nå-
gon slags spegling från andra inse det här själva.
Att video�lma sig själv kan vara mycket pinsamt
och avslöjande. Men är man modig är det en väg
till egen utveckling och att bli mer professionell.

Vuxna som läromästare

Det �nns idag luddiga �loso�er som i princip
försöker göra vuxna över�ödiga i barnens värld.
Barnen ska lära av varandra. Man pratar till ex-
empel om kollektivt lärande. Barnen ska själva up-
ptäcka världen omkring sig. Tyvärr är det här inte
bara ett sätt att hantera allt större barngrupper och
ett ökat krav på att dokumentera och göra andra
uppgifter som inte direkt inbegriper barnen.
Då är det så uppfriskande att höra Toumela förk-

lara hur viktiga vi vuxna faktiskt är. Den vuxne är
betydelsefull både som språkutvecklare och i sam-
ma andetag som förklarare av världen omkring oss.
Genom orden förmedlar vi vuxna kunskaper till
barnen som de omöjligt kan få på egen hand eller
genom jämnåriga. De ny�kna barnen behöver inte
upp�nna hjulet själva!
Genom att benämna världen gör vi den begriplig

och det blir möjligt att prata och resonera kring
den. Vi verbaliserar världen omkring oss, men
även världen inom oss, så att barnen ska komma
vidare i sin utveckling mot vuxenhet.
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Professionell språkutvecklare

Att prata med barn är en vanesak. Det är något
man kan öva sig på. När jag själv gick som vikarie
i början av 90-talet, hamnade jag på ett ställe där
jag �ck sitta ensam i ett rum bredvid och äta med
6 barn. Jag höll faktiskt på att somna!
Jag har sedan sett motsvarande hos andra i mitt

arbete på småbarnsavdelning. Ett litet test är att
sätta en person i lekrummet med uppgift att ta
hand om barnen. En del personer tar kontakt med
barnen och pratar med dem, medan andra verkar
känna som jag gjorde i början, för de verkar vara
på väg att somna.
Ska man vara en professionell språkutvecklare,

då krävs det att man förstår vad det kräver och att
man som vuxen ska�ar sig språklig kompetens och
kunskaper i språk. Här är Veli Tuomelas enkla och
överskådliga genomgång en bra början.
Vill man gå vidare kan man läsa boken om

TRAS, tidig registrering av språkutveckling. Men
läs boken för att få en inblick i barns språkutveck-
ling, inte för att i första hand �betygsätta� barn.

Det sociala tjattret

Till slut handlar det om hur vi ser på språket och
vår relation till barnen. Vilken är språkets grund-
funktion? Dels är det ett verktyg för att beskriva
världen, oss själva och andra. Vi lär oss ett språk
där vi har behov av det.
Men språket är också socialt, en kommunikation

inom �ocken, ett socialt tjatter, där vi står i kon-
takt med vår grupp. Språket blir då ett socialt kitt.
Den här funktionen är viktig när man jobbar på en
småbarnsavdelning! Visst ger vi barnen ord på sak-
er och handlingar, men vi behöver prata bara för
att vara sociala med barnen, för att se dem och
bekräfta dem, visa att vi är vänligt sinnade mot
varandra.
Så efter dessa två föreläsningar av Veli Tuomela

känner jag starkt hur viktigt det är att prata med
barnen och inte bara det, utan att också förstå
språket. Här �ck jag också ett antal ingångar att
jobba vidare på.
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