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Undervisningsområden för en gynnsam språk-, läs- och skrivutveckling 
 

Språket är både vår metod och vårt mål. All kunskap vilar på tillgången till språket, vilket är en 
förutsättning för delaktighet och demokrati. Barnens språkliga förmåga behövs här och nu för 
kommunikation och delaktighet i lek, utforskande och lärande.  
 
En del av förskolans demokratiska uppdrag innebär att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt 
språk. Målbilden nedan är sammanställd av förskoleutvecklingsgruppen i kommunen och utgår från 
de kommunikativa förmågor som uttrycks explicit i läroplansmålen. Den har fokus på tre 
undervisningsområden som har betydelse för att språk-, läs- och skrivutvecklingen ska vara gynnsam 
(Pihlgren, 2017):  
 

• Förståelse 

• Språkglädje och användbarhet  

• Metaspråklig uppmärksamhet 
 
Genom att ta stöd i dessa områden och tydliggöra målbilden i lärandet ges ett tydligt underlag för 
pedagogerna att kontinuerligt analysera och utveckla undervisningen i förskolorna. Det handlar inte 
om att bedöma det enskilda barnets utveckling. Det innebär i stället att fortlöpande observera det 
lärande som sker i gruppen för att på så sätt avgöra hur undervisningskvaliteten kan förbättras och 
utvecklas. Denna bilaga kan därför fungera som ett stöd för pedagogerna i detta arbete. 
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Förståelse (förståelse för innehåll såväl som läs- och skrivprocesser) 
Målbild  
(Hur vi ser att 
barnen 
gynnas av vår 
språkmiljö 
och 
undervisning, 
dvs har 
förståelse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskola 1–2 år 
 
Barnen… 
 
visar intresse och förståelse 
för kommunikation och 
samspel genom blickkontakt, 
mimik och gester.  
 
gör sig förstådda genom 
kroppsspråk, ord, TAKK 
(tecken) och bildstöd. 
 
förstår enkla ord och 
begrepp. 
 
pekar eller benämner bilder 
och föremål med enstaka 
ord. 
 
upprepar de begrepp vi 
använder.  
 
visar intresse för 
kritor/pennor/penslar 
(skrivverktyg). 
 
visar intresse för innehållet i 
böcker, sånger och ramsor. 
 
 
 
 
 
 

Förskola 3–4 år  
 
Barnen… 
 
visar intresse och förståelse 
för att lyssna och 
kommunicera/samtala med 
andra. 
 
kommunicerar sina egna 
behov eller önskningar. 
 
visar intresse och nyfikenhet 
vid högläsning. 
 
använder begrepp och ord i 
ett sammanhang 
 
tolkar enkla berättelser 
genom lek. 
 
återberättar en händelse eller 
saga med hjälp av stöd 
(pedagog/rekvisita/bilder). 
 
förstår en enkel verbal 
instruktion.  
 
förstår enkla kategoriseringar 
(vad som hör ihop).  
 
ställer egna frågor för att 
förstå sammanhang och sin 
omvärld. 
 
har förståelse för hur 
skrivverktyg kan användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förskola 5–6 år 
 
Barnen… 
 
kommunicerar med andra och 
har en röd tråd i sitt 
berättande.  
 
kommunicerar och uttrycker 
upplevelser, tankar och 
erfarenheter. 
 
har förståelse för samtalets 
turtagning genom att ge och ta 
talutrymme. 
 
berättar en händelse/saga med 
inledning, handling och avslut.  
 
bidrar med egna idéer i samtal 
och texter. 
 
resonerar och argumenterar.  
 
förstår en instruktion i flera 
led.  
  
förstår kategoriseringar utifrån 
vad som ska tas bort. 
 
ställer frågor kring och visar 
intresse för skriftspråket och 
dess betydelse.  
 
kan skrivriktningen. 
 
skriver sitt namn.  
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Utbildningens innehåll och didaktiska strategier 
(Hur vi får nedanstående områden att gynna förståelse för innehåll såväl som läs- och skrivprocesser)  
 

Innehållet i 
lärmiljön 
 
 

Pedagoger som… 
 
är närvarande, bekräftar och uppmärksammar barnens försök till kommunikation. 
 
använder kompletterande kommunikationsstöd (TAKK, kommunikationsknippa, pratkartor, 
strukturstöd). 
 
erbjuder språkutvecklande appar. 
 
förstärker sånger och sagor visuellt. 
 
skapar lärmiljöer:  
- utifrån barnens intresse. 
- utifrån sagor eller böcker.  
- med böcker som förstärker lärmiljöerna. 
- som ger sinnes- och förstahandsupplevelser.  
- som stimulerar till rollek och kommunikativa möten.   
- med visuell upplevelse genom digitala verktyg. 
- med bilder, fotografier och namnlappar. 
- med läsning via Polyglutt och QR-kod för tillgänglig högläsning på modersmål och svenska.  
- med olika kreativa material som uppmuntrar till skapande av enklare symboler.  
 

1–2 år 
 
Pedagoger som … 
 
ger blickkontakt och 
använder lekar, så som 
”tittut”.  
 
benämner, bekräftar och 
sätter ord på upplevelser och 
händelser. 
 
uppmärksammar och 
benämner de känslor barnen 
visar.  
 
skapar tillgänglighet för 
barnen att själva kunna 
utforska materialet i 
lärmiljön.  
 
erbjuder olika rit-, målar- och 
skrivverktyg. 
 
använder rörelsesånger och 
ramsor varje dag samt 
förstärker genom 
bilder/föremål och TAKK. 

3–4 år 
 
Pedagoger som … 
 
uppmuntrar barnen att ge och 
ta talutrymme.  
 
använder spel och lek för att 
stimulera turtagning.  
 
samtalar och ställer frågor för 
att uppmuntra till diskussion 
och reflektion.  
 
uppmärksammar och 
benämner de känslor barnen 
visar (med stöd av exempelvis 
känslobilder). 
 
introducerar lärmiljöer tydligt 
och ser till att alla barn i 
gruppen har fått introduktion. 
 
erbjuder olika rit-, målar- och 
skrivverktyg och appar. 
 
erbjuder alfabet, symboler, 
namn- och ordbilder. 

5–6 år 
 
Pedagoger som … 
 
uppmuntrar barnen att ge och 
ta talutrymme.  
 
använder spel och lek för att 
stimulera turtagning.  
 
samtalar och ställer frågor för 
att uppmuntra till diskussion 
och reflektion. 
 
uppmärksammar och 
benämner de känslor barnen 
visar (med stöd av exempelvis 
känslobilder). 
 
introducerar lärmiljöer tydligt 
och ser till att alla barn i 
gruppen har fått introduktion. 
 
erbjuder olika rit-, målar- och 
skrivverktyg och appar. 
 
erbjuder alfabet, symboler, 
namn- och ordbilder. 



Bilaga till språk-, läs och skrivplan för förskolan 
Datum 2022.03.02 

4 (15) 

 

 
 

 
erbjuder laborativt material så 
som bokstäver att pussla ihop, 
materialet Clicko med mera.  
 
använder valtavla för att 
tydliggöra lärmiljön. 
 
uppmuntrar barnen att 
sortera och kategorisera. 

 
erbjuder laborativt material så 
som bokstäver att pussla ihop, 
språklådor, rimmemory med 
mera. 
 
använder olika kreativa 
material som uppmuntrar till 
skapande av symboler. 
 
använder valtavla för att 
tydliggöra lärmiljön. 
 
uppmuntrar barnen att sortera 
och kategorisera. 
 

Vid rutiner 
(måltider, 
hygien, på- 
och 
avklädning 
osv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som… 
 
förstärker viktiga ord och begrepp med bilder och TAKK. 
 
använder rutinerna medvetet för att stimulera förståelse för ord och begrepp i sitt sammanhang 
(sätta ord på det som händer och benämna, samtala kring maten, frukten, benämna vad kläder 
heter och så vidare). 
 
uppmuntrar barnen att tala till och lyssna på varandra. 
 

1–2 år  
 
Pedagoger som…  
 
använder bildstöd/TAKK för 
att synliggöra struktur och 
rutiner (enkelt dagsschema 
eller tecknet för nästa 
övergång). 
 
ger korta instruktioner 
(hämta mössan, ge mig 
bollen). 
 

3–4 år  
 
Pedagoger som…  
 
använder bildstöd/TAKK/ 
visuella strukturstöd 
(dagsschema, hygienrutin, på- 
och avklädning, övergångar). 
 
ger enkla instruktioner  
(tvätta händerna med tvål). 

5–6 år 
 
Pedagoger som…  
 
använder 
bildstöd/TAKK/visuella 
strukturstöd (dagsschema, 
hygienrutin, på- och 
avklädning). 
 
ger instruktioner i flera led 
(först ska du kissa, sen ska du 
ta på dig kläderna för att gå 
ut).  
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Utevistelse 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som… 
 
erbjuder gemensamma aktiviteter utomhus som skapar möten mellan åldersgrupper/avdelning-
ar (exempelvis gemensam rörelselek för att stimulera ord och begrepp). 
 

skapar intresse för olika lekar/fenomen genom att ge barnen gemensamma upplevelser. 
 

1-2 år  
 
Pedagoger som… 
 
skapar mindre sammanhang 
för att främja samspel och 
kommunikation med och 
mellan de yngsta barnen 
(exempelvis en mindre del av 
gården). 
 
har pek- och valkartor 
utomhus.  
 
är närvarande i barnens lek 
genom att benämna och 
bekräfta ord och begrepp 
samt stöttar barnen i att 
utveckla leken. 
 
 

3–4 år  
 
Pedagoger som… 
 
skapar miljöer som inbjuder 
till kommunikation (gungor där 

man ger fart till varandra eller 
kompisgunga där man är flera 
tillsammans/mötesplatser genom 
att ”duka upp” i miljön för att 
inspirera till lek). 
 
har pek- och valkartor 
utomhus.  
 
är närvarande i barnens lek 
och stöttar, bekräftar, 
uppmuntrar samt utmanar 
barnens ord- och 
begreppsförmåga och samtal 
med varandra  
 

5–6 år  
 
Pedagoger som… 
 
skapar miljöer som inbjuder till 
kommunikation (gungor där man 

ger fart till varandra eller 
kompisgunga där man är flera 
tillsammans/mötesplatser genom 
att ”duka upp” i miljön för att 
inspirera till lek). 
 
har pek- och valkartor 
utomhus.  
 
är närvarande i barnens lek och 
stöttar, bekräftar, uppmuntrar 
samt utmanar barnens ord- 
och begreppsförmåga och 
samtal med varandra  
 

I planerad 
undervisning  
 

Pedagoger som … 
 
har ett tydligt tal, mimik och kroppsspråk samt skapar ögonkontakt för att fånga barnens 
uppmärksamhet.  
 
utgår från barnens proximala utvecklingszon och har god kännedom om vad varje barn behöver.  
 
utgår från barnens intresse och ger samtliga barn möjlighet till delaktighet.  
 
använder tematiskt arbete för att stimulera nya ord och begrepp. 
 
använder bilder/händelsebilder/fotografier som stöd för barnens eget berättande. 
 
dokumenterar undervisning genom bilder som ger visuellt underlag och stöd för fortsatta 
samtal. 
 
har strukturerade och regelbundna språksamlingar (exempelvis Familjen Kippin, uppdragskort 
och Bornholmsmodellen). 
 
introducerar regellekar som barnen sedan själva kan använda för lek och turtagning.  
 
skapar aktiviteter med hjälp av till exempel rekvisita, en händelse eller upplevelse som främjar 
och ger stöd i barnens egna berättande. 
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1–2 år  
 
Pedagoger som… 
 
bjuder in barnen till 
kommunikation.  

3–4 år  
 
Pedagoger som… 
 
bjuder in barnen att resonera 
och argumentera samt hjälper 
dem att hålla den röda tråden 
i berättande. 

5–6 år  
 
Pedagoger som… 
 
bjuder in barnen att resonera 
och argumentera samt hjälper 
dem att hålla den röda tråden i 
berättande. 

Högläsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som… 
 
är tillmötesgående vid barnens önskan om val av bok och uppmuntrar till spontan läsning. 
 
erbjuder högläsning varje dag. 
 
är läsande förebilder. 
 
förstärker ord och begrepp med hjälp av böcker/läsning. 
 
utmanar barnen med hjälp av frågor under bokläsning som inleder till boksamtal. 
 

1–2 år  
 
Pedagoger som … 
 
är förebilder för hur böcker 
används.  
 
dramatiserar det lästa. 
 
väcker intresse för 
kommunikation och böcker 
(genom exempelvis att 
barnet får en bok om sig själv 
vid introduktionen).   
 
samtalar om och förklarar 
ord och begrepp vid 
högläsning. 

3–4 år  
 
Pedagoger som … 
 
dramatiserar det lästa och 
uppmuntrar barnen att 
dramatisera och skapa det 
lästa.  
 
tolkar barnens berättelser när 
de hittar på egna sagor. 
 
uppmuntrar barnen att skapa 
egna berättelser. 
 
stannar upp i läsningen och 
förtydligar och förklarar ord 
och begrepp.  
 

5–6 år  
 
Pedagoger som … 
 
dramatiserar det lästa och 
uppmuntrar barnen att 
dramatisera och skapa det 
lästa.  
 
uppmuntrar barnen att skapa 
egna berättelser och hjälper 
dem att hålla den röda tråden. 
 
stannar upp i läsningen och 
förtydligar och förklarar ord 
och begrepp.  
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Språkglädje och upplevelse av användbarhet (användning)  
Målbild  
(Hur vi ser att 
barnen 
gynnas av vår 
språkmiljö 
och 
undervisning, 
det vill säga 
har 
språkglädje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskola 1–2 år 
 
Barnen … 
 
visar intresse för socialt 
samspel genom kroppsspråk 
och verbala/kommunikativa 
uttryck (enstaka ord och 
tecken). 
 
tar initiativ till 
kommunikation genom 
blickkontakt. 
 
visar sitt intresse för enkla 
tryckta och digitala böcker 
genom att utforska dem med 
sina sinnen. 
 
visar uppmärksamhet och 
intresse vid högläsning.  
 
visar intresse för sagor, sång, 
bild, dans och drama. 
 
visar intresse för lärmiljön 
genom att peka och ställa 
enkla frågor. 
 
utforskar och upptäcker 
enkla skrivverktyg. 
 
visar intresse för enkla 
ordbilder och symboler. 
 
 
 
 
 
 
 

Förskola 3–4 år  
 
Barnen … 
 
börjar visa förståelse för 
lekens grundregler 
(ömsesidighet, samförstånd 
och turtagning).  
 
visar intresse och glädje för 

att förmedla sig genom olika 

uttrycksformer så som musik, 

dans, drama, bild och rollek. 

visar intresse för innehållet i 
böcker. 
 
uttrycker sig verbalt och 
genom kroppsspråk till 
varandra och till pedagoger. 
 
ställer frågor och utvecklar 
leken med visst stöd av 
pedagoger. 
 
börjar ta egna initiativ till 
spontana samtal. 
 
återberättar och dramatiserar 
sagor med visst stöd.  
 
visar intresse för tryckta och 

digitala böcker. 

leker med ord, låtsasrimmar 

och sjunger.  

börjar visa intresse och glädje 

för bokstäver och symboler 

samt låtsasläser och 

låtsasskriver. 

Förskola 5–6 år 
 
Barnen … 
 
har större förståelse för lekens 
grundregler (ömsesidighet, 
samförstånd och turtagning). 
 
uttrycker sig verbalt och 
genom kroppsspråk till 
varandra och kan med hjälp av 
språket stanna längre i en lek 
för att utveckla den.  
 
visar intresse och glädje för att 
förmedla sig genom olika 
uttrycksformer så som musik, 
dans, drama, bild och rollek.  
 
kan berätta med inlevelse 
(början, mitten och slut), med 
hjälp av både analoga och 
digitala verktyg.  
 
låtsasläser och låtsasskriver i 
meningsfulla sammanhang. 
 
ställer frågor om och resonerar 
kring innehållet i böcker.  
 
har tillit till sin egen förmåga, 
visar glädje och vågar pröva. 
 
visar intresse och glädje för 
symboler, ord och meningar. 
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Utbildningens innehåll och didaktiska strategier  
(Hur vi får nedanstående områden att gynna språkglädje och upplevelse av användbarhet)  

Innehållet i 
lärmiljön  
 
 

Pedagoger som… 
 
bjuder in till samtal där alla barn ges talutrymme och uppmuntrar barnen att lyssna på varandra 
och vänta på sin tur. 
 
har inbjudande och lockande läsmiljöer där barnen samlas för bokläsning och låtsasläsning. 
 
erbjuder tillgänglighet till böcker, Polyglutt samt QR-koder. 
 
erbjuder tillgänglighet till pennor och ritmaterial som är utmanande, stegrande, varierande och 
åldersanpassat för att stimulera till läsning och skrivande.  
 
tillför detaljerat material för att utveckla rolleken.  
 
förstärker lärmiljöerna och ger barnen visuella och/eller auditiva upplevelser genom digitala 
verktyg. 
 
utformar lärmiljöer utifrån barnens intressen och som uppmuntrar till samtal och 
kommunikation. 
 
är närvarande i lek och aktiviteter och skapar förutsättningar, introducerar material samt är 
förebilder för vad man kan göra.  
 
berättar genom olika uttrycksformer både analogt och digitalt (flanosagor, dramatisering, 
sånger, böcker, Polyglutt). 
 
använder alternativt kompletterande kommunikationsstöd för att förtydliga verksamheten och 
lärmiljöerna samt för att förstärka och stötta samspel och kommunikation (exempelvis genom 
TAKK, dagsschema, bildkartor, valtavla). 
 

1–2 år  
 
Pedagoger som  
 
erbjuder ordbilder och 
namnbilder i lärmiljöerna. 
 
har dokumentationen 
tillgänglig för barnen för att 
locka och bjuda in till 
kommunikation och samtal. 
 

3–4 år  
 
Pedagoger som… 
 
erbjuder ordbilder och 
namnbilder (med gemener 
och versaler) i lärmiljöerna. 
 
gör barnen delaktiga i 
lärmiljöernas utformande.  
 
bjuder in barnen att vara 
delaktiga i dokumentationen 
(som är tillgänglig för barnen 
och inbjuder till 
kommunikation och samtal). 
 

5–6 år  
 
Pedagoger som… 
 
erbjuder ordbilder och 
namnbilder (med gemener och 
versaler) och symboler i 
lärmiljöerna. 
 
använder frågor och boksamtal 
för att fördjupa samtal. 
 
gör barnen delaktiga i 
lärmiljöernas utformande.  
 
bjuder in barnen att vara 
delaktiga i dokumentationen 
(som är tillgänglig för barnen 
och inbjuder till 
kommunikation och samtal. 
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Vid rutiner 
(måltider, 
hygien, på- 
och 
avklädning 
osv)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som  
 
benämner det barnen gör samt använder begrepp och ord i sitt sammanhang, såsom vid 
exempelvis påklädning. 
 
 

1–2 år  
 
Pedagoger som… 
 
använder tecken och 
bildstöd för att förstärka 
verbal kommunikation. 
 
uppmuntrar till samtal 
genom att ställa frågor och 
vara förebilder som initierar 
samtal och för det framåt. 

3–4 år 
 
Pedagoger som… 
 
tydliggör utemiljön med 
bildstöd vid ytterdörren som 
visar vad man kan göra 
utomhus.  
 
uppmuntrar till samtal samt 
resonerar och diskuterar 
utifrån situation och ämne. 
 

5–6 år 
 
Pedagoger som… 
 
tydliggör utemiljön med 
bildstöd vid ytterdörren som 
visar vad man kan göra 
utomhus.  
 
uppmuntrar till samtal samt 
resonerar och diskuterar 
utifrån situation och ämne. 
 
 
 

Utevistelse 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som…   
 
anpassar material utifrån årstid (till exempel böcker och filtar eller kortare laminerade 
sagor/berättelser), samlat utomhus. 
 
erbjuder temalådor (olika lekteman) för utomhuslek/aktivitet där barnen samlas kring någonting 
gemensamt. 
 
erbjuder en variation av material, både sådant som barnen känner igen och har erfarenhet av 
samt annat kreativt material som finns på förskolan.  
 

1–2 år  
 
Pedagoger som… 
 
är närvarande, skapar 
förutsättningar, introducerar 
material samt är aktiva 
förebilder till vad man kan 
göra utomhus.  
 
 

3–4 år 
 
Pedagoger som… 
 
inbjuder till olika aktiviteter 
utomhus för att inspirera och 
samla barnen till gemensam 
lek. 
 
inspirerar till olika slags 
regellekar, såsom Under 
hökens vingar kom där regler 
och tydliga syften finns och 
som stimulerar förståelse för 
ord, begrepp och 
meningsbyggnad.  

5–6 år 
 
Pedagoger som… 
 
inbjuder till olika aktiviteter 
utomhus för att inspirera och 
samla barnen till gemensam 
lek. 
 
inspirerar till olika slags 
regellekar, så som Under 
hökens vingar kom där regler 
och tydliga syften finns och 
som stimulerar förståelse för 
ord, begrepp och 
meningsbyggnad.  
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I planerad 
undervisning  

Pedagoger som… 
 
har ett relationellt, bekräftande och tillåtande förhållningssätt.    
 
är nyfikna och ställer didaktiska frågor för att leda barnen vidare i sina tankar och funderingar. 
 
berättar via olika uttrycksformer (till exempel flanosagor, dramatisering, sånger samt analog och 
digital läsning).   
 
tar tillvara spontana tillfällen och undervisar i stunden när barnen utforskar de olika lärmiljöerna 
(såsom exempelvis i ett projektarbete). 
 
medvetandegör innehållet i den planerade undervisningen under hela dagen, i exempelvis 
lek/undervisning/rutinsituationer (håller en röd tråd och fångar barnens intresse).  
 
utformar teman och projekt utifrån barnens intresse. 
 
är medvetna och lyhörda för att alla barn ska få rätt förutsättningar till talutrymme och på så 
sätt våga uttrycka sig verbalt. 
 

1–2 år 
 
Pedagoger som…  
 
gestaltar berättelser med 
hjälp av rekvisita. 
 
använder material som 
uppmuntrar barnen att 
upptäcka och undersöka 
med sina olika sinnen. 
 
 
 

3–4 år  
 
Pedagoger som…  
 
gestaltar berättelser med 
hjälp av rekvisita och ger 
barnen möjlighet att 
dramatisera på egen hand. 
 
 

5–6 år 
 
Pedagoger som…  
 
gestaltar berättelser med hjälp 
av rekvisita och ger barnen 
möjlighet att dramatisera på 
egen hand. 
 
inspirerar barnen och ger dem 
material och förutsättningar till 
att dramatisera egna sagor. 
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Högläsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som… 
 
har böcker tillgängligt för barnen i lärmiljön. 
 
utgår från barnens intresse vid planering av vilka böcker som skall finnas i de olika lärmiljöerna 
samt erbjuder böcker för att väcka eller skapa nya intressen hos barnen.  
 
erbjuder mer utmanande och detaljerade böcker såsom bilderböcker, faktaböcker och 
kapitelböcker utifrån stegrande ålder.  
 
ger barnen en förförståelse för bokens innehåll genom att samtala om bilderna.  
 
besöker biblioteket där barnen har möjlighet att själva välja böcker till förskolan.  
 
regelbundet förnyar böcker efter barnens intressen. 
 
 

1–2 år 
 
Pedagoger som… 
 
leder samtal och ställer 
didaktiska frågor vid 
boksamtal, såsom att stanna 
upp och samtala om en 
speciell bild. 
 
använder Polyglutt som ett 
verktyg för att fånga 
barnens intresse och erbjuda 
högläsning på olika språk.  
 
dramatiserar enkla sagor. 
 
 

3–4 år 
 
Pedagoger som… 
 
ställer frågor med stegrande 
utmaning under högläsning.  
 
leder samtal och ställer 
didaktiska frågor vid 
bokläsning, såsom att stanna 
upp och samtala om en 
speciell bild eller ett visst 
innehåll och bjuder in barnen 
att ställa egna frågor i ett 
boksamtal. 
 
använder Polyglutt som ett 
verktyg för att fånga barnens 
intresse, erbjuda högläsning 
på olika språk och där barnen 
kan skapa sin egen 
bibliotekshylla. 
 
dramatiserar sagor med syfte 
att barnen får ett intresse för 
att vilja prova själva. 

5–6 år 
 
Pedagoger som… 
 
efter högläsning ställer frågor 
till barnen om bokens innehåll, 
igenkänning, egen upplevelse 
osv. 
 
leder samtal och ställer 
didaktiska frågor vid 
bokläsning, såsom att stanna 
upp och samtala om en speciell 
bild eller ett visst innehåll och 
bjuder in barnen att ställa egna 
frågor i ett boksamtal. 
 
använder Polyglutt som ett 
verktyg för att fånga barnens 
intresse, erbjuda högläsning på 
olika språk och där barnen kan 
skapa sin egen bibliotekshylla. 
 
dramatiserar mer utmanande 
sagor och ger barnen möjlighet 
att prova själva samt hitta på 
egen handling. 
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Metaspråklig uppmärksamhet (språkets form) 

Målbild  
(Hur vi ser att barnen 
gynnas av vår 

språkmiljö och vår 
undervisning 
inom  
undervisningsområdet  
metaspråklig 
uppmärksamhet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Förskola 1–2 år  
  
Barnen …  
 
visar intresse och 
förståelse för sånger och 
ramsor genom rörelser, 
ord och kroppsspråk. 
 
visar intresse och 
nyfikenhet för enklare 
sagor, bilderböcker och 
berättelser. 
 
börjar visa att de känner 
igen rytmen i språket 
genom imitation. 
 
visar intresse för bilder 
och namnbilder. 
 
lyssnar efter olika ljud och 
härmar. 

 

Förskola 3–4 år   
  
Barnen …  
  
använder korta meningar 
och talar så att den 
närmaste omgivningen 
förstår.  
 
deltar i enklare sånger och 
ramsor. 
 
visar intresse för olika slags 
böcker med text och bild.  
 
börjar förstå 
orienteringsbegrepp (först-
sist, upp-ner, mellan, i 
mitten och så vidare). 
 
klappar stavelser i sitt namn 
samt i kortare ord. 
 
visar intresse för och börjar 
förstå rim. 
 
leker med ords betydelse 
och form. 
 
börjar känna igen symboler, 
bokstäver samt namnbilder. 
 
börjar låtsasskriva  
och låtsasläsa samt 
uppmärksammar 
läsriktningen. 
 
visar intresse för att lyssna 
efter språkljud 
(begynnelseljud). 
 
börjar förstå prepositioner 
(i, på, över, under). 
 
börjar få en medvetenhet 
gällande böjning av ord 
(exempelvis röda stolar).  

 

Förskola 5–6 år 
 
Barnen … 
 
använder fullständiga 
meningar och uttalar de 
flesta språkljud korrekt.  
 
kommer med egna förslag 
och initiativ till sånger, rim 
och ramsor. 
 
visar intresse för mer 
utmanande böcker såsom 
faktaböcker och 
kapitelböcker.  
 
skapar egna sagor och 
berättelser.  
 
börjar visa större förståelse 
för orienteringsbegrepp  
(först-sist, upp-ner, mellan, i 
mitten och så vidare). 
 
klappar stavelser i längre ord. 
 
leker med ords betydelse och 
form. 
 
känner igen bokstäver och 
enkla ordbilder. 
 
visar intresse för och skriver 
sitt eget och andras namn. 
 
visar medvetenhet för 
språkljud och urskiljer ljuden 
i början av ord. 
 
använder prepositioner. 
 
visar medvetenhet för 
grammatiska regler (gå, gick). 
 
visar förståelse för att text är 
nedskrivet tal.  
 
hittar sin begynnelsebokstav 
och sitt namn i olika 
sammanhang.  
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Utbildningens innehåll och didaktiskstrategier  
(Hur vi får nedanstående områden att gynna metaspråklig uppmärksamhet) 
  

Innehållet i lärmiljön 
 
 

Pedagoger som… 
 
använder sånger, rim och ramsor.  
 
använder bilder, tecken och symboler.  
 

1–2 år 
 
Pedagoger som…  
  
använder åldersanpassade 
digitala verktyg med appar 
och QR-koder.  
 
bekräftar, utmanar, 
väcker nyfikenhet och 
sätter ord på det som görs 
och händer.  
 
erbjuder och använder 
böcker.  
 
använder och erbjuder 
olika enkla ritverktyg, 
även digitala. 

 

3–4 år 
 
Pedagoger som... 
 
uppmärksammar 
begynnelsebokstävers 
språkljud tillsammans med 
tecken (TAKK). 
 
erbjuder alfabet och enkla 
ordbilder. 
 
använder och erbjuder 
digitala och analoga rit- och 
skrivverktyg.  
 
uppmuntrar och stöttar 
barnen att skriva till sin 
teckning, skriva 
meddelanden, brev, listor 
och så vidare. 

5–6 år  

 
Pedagoger som...  
  
uppmärksammar bokstävers 
språkljud tillsammans  
med tecken (TAKK). 
 
erbjuder alfabet och enkla 
ordbilder. 
 
använder och erbjuder 
digitala och analoga rit- och 
skrivverktyg. 
 
uppmuntrar och stöttar 
barnen att skriva till sin 
teckning, skriva 
meddelanden, brev, listor 
och så vidare. 
 

Vid rutiner (måltider, 
hygien, på- och 
avklädning osv)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som…  
 
använder spontana tillfällen att rimma/nonsensrimma. 
 
sätter ord på det som händer i vardagen. 
 
sätter ord på saker i sitt sammanhang såsom exempelvis vid påklädning eller måltider.  
 
 

 1-2 år  

 
Pedagoger som… 
 
använder matramsor, 
exempelvis olika ramsor 
innan måltiden börjar. 
 
använder lösenord, 
exempelvis utmanande 
frågor innan man går ifrån 
måltiden. 
 
 

3-4 år 

 
Pedagoger som …  
  
använder matramsor och 
uppmuntrar barnen att 
diskutera innehåll och form 
i ramsan. 
 
använder lösenord och 
uppmuntrar barnen att ge 
egna lösenord. 
 

5-6 år 
 
Pedagoger som …  
  
använder matramsor och 
uppmuntrar barnen att 
diskutera innehåll och form i 
ramsan. 
 
använder lösenord och 
uppmuntrar barnen att ge 
egna lösenord. 
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leker med språket, med 
ord, begrepp, likheter, 
skillnader och språkljud 
utifrån situation och 
sammanhang. 

leker med språket, med ord, 
begrepp, likheter, skillnader 
och språkljud utifrån 
situation och sammanhang. 
 

Utevistelse 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 år 

 
Pedagoger som …  
  
benämner ord och 
begrepp i sitt 
sammanhang. 
 

 

3-4 år 

 
Pedagoger som …  
  
leker med ord och begrepp i 
sitt sammanhang. 
 
spontanrimmar tillsammans 
med barnen i lek och 
aktivitet. 
 
uppmärksammar barnen på 
symboler och text.  
 
använder regellekar som 
förstärker ord, begrepp och 
meningsbyggnad.  

 

5-6 år 

 
Pedagoger som …  
  
leker med ord och begrepp i 
sitt sammanhang.  
 
spontanrimmar tillsammans 
med barnen i lek och 
aktivitet. 
 
uppmärksammar barnen på 
symboler och text. 
 
använder regellekar som 
förstärker ord, begrepp och 
meningsbyggnad.  

 
I planerad 
undervisning  

Pedagoger som… 

 
planerar och väljer ut ord och begrepp som är centrala i olika temaarbeten eller i projekt.  
 
planerar aktiviteter för att lyssna efter ljud och språkljud.  
 
 

1-2 år  

 
Pedagoger som …  
  
använder strukturerat 
språkligt material såsom 
olika språklådor och delar 
av Bornholmsmodellen. 
 
planerar syfte och 
användande av olika enkla 
lösenord.  
 
 
 

3-4 år 
 
Pedagoger som …  
  
använder strukturerat 
språkligt material så som 
olika språklådor, 
praxisalfabetet och 
Bornholmsmodellen. 
 
planerar syfte och 
användande av olika 
lösenord. 
 
använder ordpåsar med 
olika syften (rim, klappa 
stavelser, hitta sin namnbild 
med mera).  
 
använder diktering i 
meningsfulla sammanhang, 
exempelvis i 
tema/projektarbete eller 

5-6 år 
 
Pedagoger som …  
 
använder strukturerat 
språkligt material så som 
språklådor, praxisalfabetet 
och Bornholmsmodellen. 
 
planerar syfte och 
användande av olika 
lösenord. 
 
använder ordpåsar med olika 
syften (rim, sammansatta 
ord, begynnelsebokstav med 
mera).  
 
använder diktering i 
meningsfulla sammanhang, 
exempelvis i 
tema/projektarbete eller 
utifrån en gemensam 
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utifrån en gemensam 
händelse för att barnen ska 
få en förståelse för att text 
är nedskrivet tal. 
 
diskuterar ord och 
meningars betydelse.  
 
skriver listor tillsammans i 
olika meningsfulla 
sammanhang. 
  
 

händelse för att barnen ska 
få en förståelse för att text är 
nedskrivet tal 
(exempelvis att hitta sitt 
namn i texten eller leta efter 
långa/korta ord).  
 
diskuterar ord och meningars 
betydelse.  
skriver listor tillsammans i 
olika meningsfulla 
sammanhang. 
 
uppmärksammar  
barnen på läs- och 
skrivriktningen. 
 

Högläsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagoger som… 
 
läser med barnen varje dag för att ge ett rikt ordförråd och en god grammatisk förmåga. 
 
använder rim- och ramsböcker.  
 
 

1-2 år  
 
Pedagoger som …  
  
uppmärksammar ord och 
begrepp vid läsning.   
 
 

 

3-4 år  
 
Pedagoger som …  
  
uppmärksammar och 
utvidgar ord och begrepp 
vid läsning.   
 
använder rim- och 
ramsböcker. 
 
uppmärksammar 
läsriktningen genom att 
följa med fingret och 
använder läsmarkören vid 
läsning med Polyglutt. 

 

5-6 år 
 
Pedagoger som …  
  
uppmärksammar och 
utvidgar ord och begrepp vid 
läsning.  
 
använder rim- och 
ramsböcker och uppmuntrar 
barnen att själva fylla i rim.  
 
uppmärksammar 
läsriktningen genom att följa 
med fingret och använder 
läsmarkören vid läsning med 
Polyglutt. 
 
uppmärksammar långa och 
korta ord. 

 

 


