
 

PROJEKT SUPERHJÄLTAR 
Språk och kommunikation 

”Språk behöver man för att förstå vad andra säger.” 

Hönans utvärdering ht 21- vt 22



Bakgrund 

Under hösten lekte många av barnen superhjältar. Lekarna kom till liv både inomhus 
och utomhus. Barnen flög, hjälpte andra, stoppade skurkar eller kämpade mot 
osynliga varelser. Fler och fler av barnen förundrades av dessa lekar och snart kunde 
vi pedagoger höra mycket prat om superhjältar på avdelningen.  

Genom observation och reflektion såg vi pedagoger att det fanns ett behov av att 
fokusera på ämnet språk detta läsår och skapa en trygg miljö där alla vågar och kan 
kommunicera utan oro eller frustration. Vi såg då potentialen med superhjältar, där 
språket redan var en viktig del, det verbala och det icke-verbala. Vi såg också de 
möjligheter till deltagande och inkludering som ett språkprojekt skulle kunna 
medföra. 

” Förskolan är viktig för barns språk- och kommunikationsutveckling, särskilt för 
dem som inte har optimala förutsättningar. De personer som har lätt för 
kommunikation har en fördel i livet. Genom att stötta barnens samtal kan 
pedagogerna stärka språk och kommunikation. ”  
(Gerholm & Tonér, artikel förskoletidningen, 2018).  

”Att barnen får använda alla sina språk i förskolan blir en naturlig följd av förskolans 
uppmuntrande och inkluderande förhållningssätt. Det innebär att barnens språk, 
erfarenheter, förkunskaper och egna tankar räknas och berikar förskolans arbete, i 
motsats till om barnen enbart integreras i den svenska förskolans befintliga 
verksamhet. Inkludering kan ske till exempel genom att de barn som talar samma 
språk kan och ska hjälpa varandra eller att barnen uppmuntras att leka och prata med 
varandra oavsett vilket språk det sker på.”  
(Skolverket, s.6). 

Syfte 

Syftet med Superhjälte- och språkprojektet på Hönan är att: 

• alla barn ska kunna känna sig delaktiga och inkluderade. 
• alla barn ska kunna känna självförtroende i sin vardagliga kommunikation. 
• synliggöra för barnen vilka olika språk de dagligen möter samt vilken kraft det 

finns i de olika språken. 
• skapa meningsfulla lärandesituationer till barnen.  



Mål 

Mål från Läroplanen/styrdokument:  

• 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[…]  

• Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i 
olika sammanhang och för skilda syften.  

• Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, 
reflektera kring och beskriva sin omvärld.  

   (Läroplanen för förskolan 2018, s.8-9) 

Metod  

Vi pedagoger skapade förutsättningar för möten och utformade en miljö där barnen 
kunde reflektera, utforska och samspela utifrån sina intressen. Pedagogernas 
nyfikenhet och intresse för vad barnen uttryckte och undersökte ledde till 
engagemang och lust till fortsatt lärande. Vi ställde utforskande frågor och tänkte på 
att använda ett varierat språkbruk.  

Vid varje undervisningstillfälle medvetandegjordes barnen om utforskandet av språk. 
Vi pedagoger reflekterade över vilka olika kommunikativa metoder barnen använt för 
att förstå och göra sig förstådda. För att säkerställa kvaliteten i undervisningen valde 
vi att låta barnen arbeta i mindre grupper där de fick möjlighet att utforska, ställa sig 
frågor och samtala i en lugn miljö. Barnen har regelbundet utmanats i sitt beskrivande 
och samtalande i exempelvis samlingen. 

En metod vi pedagoger använt för att synliggöra samtal och reflektion var att aktivt 
arbeta med språk och kommunikation innan, under och efter lunchen. Vi delade 
grupperna efter barnens behov och potentiella utvecklingszon. Genom 
gruppuppdelningar möjliggjordes en hög nivå av inkludering och delaktighet. 

För att få ett högt engagemang vilket kan vara avgörande för utveckling och lärande 
använde vi oss av barnens erfarenheter. Barnen hade möjlighet att utforska och 
fördjupa olika delar av språket, så som det talade språket, teckenspråket samt 
kroppsspråket. Detta genom exempelvis språklekar.  



Vårdnadshavarna gjordes delaktiga i utbildningen genom dagliga samtal, månadsbrev 
och dagboksblad. Under hösten bjöds vårdnadshavarna in till ett föräldramöte för att 
få en fördjupad inblick i projektet men även för att locka till vidareutvecklande av 
förskolans arbete hemma.  

Forskning 

Kommunikation är ett brett begrepp och innefattar allt som ingår när vi interagerar 
med varandra. Kommunikationen är verbal och icke-verbal. Inom språkvetenskapen 
skiljer man ofta på det verbala, så som tal och teckenspråk, samt det icke-verbala som 
innefattar kroppsspråk, gester, tonfall, röststyrka, blickbeteende och beröring. 

Enligt Fast (2014, s. 49) lär sig barn att konstruera sig själva och att kommunicera 
genom sitt berättande. Barn behöver ofta mycket tid till att berätta men också friheten 
att berätta på sitt eget sätt. Vidare betonar Fast vikten av att barn får lyssna till många 
berättelser som berättas av andra barn och vuxna. Detta bidrar till inspiration och 
barnen får en vidare repertoar av stilar och innehåll. På så sätt lär de sig hur de kan 
använda språket. Genom att lära sig lyssna på andra skapas en förståelse för att 
människor kan ha andra upplevelser och uppfattningar än de själva.

Teckenspråket kan ses som en ”väg in” till kommunikation och delaktighet. Det blir 
ett stöd, ett tydliggörande och en förstärkning till det talade språket. Tecken ger barn 
ett språkligt redskap för samspel. Heister Trygg (2004) och Westerlund (2009) anser 
att ”Det finns goda belägg för att användning av TAKK stöttar språkutvecklingen 
både vad gäller kommunikationsförmågan, förståelsen och uttrycksförmågan.”
  
Kroppsspråket är en del av den icke-verbala kommunikationen och står för en stor del 
av den kommunikativa förmågan, särskilt när det gäller överföring av känslor. 
Söderbergh (1979) beskriver att kroppsspråket ”kombineras och ersätts successivt 
med språk i ord, men hela tiden finns gesten och kroppsspråket kvar som en 
förstärkning och ett komplement till det verbala språket […]” (s.20).

Genom planerade undervisningssituationer, där språkets olika delar synliggörs, kan vi 
på förskolan erbjuda en fördjupad kunskap om språk.



Språk- och kommunikationsprojektet 

Vi pedagoger såg att det fanns ett stort intresse och engagemang från barnen kring 
superhjältar och insåg att detta kunde bli en ingång till ett gemensamt projekt. Barnen 
pratade om att superhjältar hade olika superkrafter. Genom att nyttja barnens intresse 
kring superhjältar skapades möten för samtal om hur vi skulle gå vidare. När vi sedan 
presenterade tanken för barnen att superhjältar skulle bli vårt projekt så bemöttes 
detta förslag mycket positivt. Här växte tanken om att skapa en superhjältevärld inne 
på Hönan fram. För att kunna utmana barnen inom språk och kommunikation tog vi 
reda på deras erfarenheter och frågeställningar kring superhjältar. Detta gjordes 
genom enskilda intervjuer. 
  
Frågor som ställdes var:  

Pedagog: Vad är en superhjälte? 
- Dom räddar saker, om man behöver hjälp. 
- En sån som räddar sakerna. Dom har en mantel på sig, så brukar dom se ut.  
- Bamse. 
- Hulken är en människa som tränat och blivit stark. 

Pedagog: Om du var en superhjälte, vad skulle du då ha för superkraft? 
- Då skulle jag ha regnbågskraft. Då förvandlar jag dig till regnbåge.  
- Is och giftkrafter. 
- Glittersuperkraft. 

Pedagog: Vad skulle du heta om du var en superhjälte? 
- Starwars. 
- Spindelmannen. 
Flera av barnen svarade sitt eget namn. 

Hur går vi vidare… 

Vi pedagoger använder oss av barnens intresse för superhjältar i vårt språk- och 
kommunikationsprojekt. Vi diskuterade och funderade kring ordet ”språk”: Vad 
tänker barnen på Hönan om begreppet? Är det någon som kommer nämna 
kroppsspråk eller teckenspråk som väg till kommunikation? Språkintervjuer 
påbörjades:  

Pedagog: Om jag säger språk, vad tänker du då? 
Barn A: Jag vet inte. 
Barn B: Att man säger någonting. Det finns andra språk i andra länder, typ Norge 
pratar dom norska.  



Barn C: Det är hur man pratar både engelska, svenska, arabiska, franska.  

Pedagog: Har alla ett språk? 
Barn C: Ja, som tex X, hen kan prata både engelska, arabiska och svenska. Jag förstår 
när hen säger monkey som betyder apa. Jag fattar arabiska också. Språk behöver man 
för att förstå vad andra säger. Det var det enda som jag har att bjuda dig.  
Barn D: Jag har ett tecken.  
Barn E: Då tänker jag på Supermario. Då tänker jag på R, A, en bokstav tänker jag 
på.  

Pedagog: Finns det bokstäver i språket? 
Barn E: Jaa.  
Barn F: Hej, fast på engelska Hi. Milk, mjölk fast på engelska. Jag kan inga andra 
språk, bara svenska och det pratar jag nu.  

Det talade språket  
För att gå vidare i språk- och kommunikationsprojektet ställdes frågan: Vad behövs i 
en superhjältevärld? Barnen funderade och diskuterade och skisser skapades på 
exempelvis tågräls, hus, äppelträd, raketer och helikoptrar. Vår tanke var att skapa en 
tredimensionell värld.  

 



Ett barn på Hönan hade en bättre idé: 
  
- Kan vi inte måla om väggarna i teaterrummet? Blått högst upp som himlen och 

grönt längst ner som gräs. Då blir det en superhjältevärld. 
Detta blev inledningen till en förändring i vår miljö. Barnen färglade, klippte ut och 
laminerade skisser som skulle användas i vår grönblå superhjältevärld på väggen inne 
i teaterrummet. Hur skulle barnen själva kunna inkluderas i denna superhjältevärld? 
Vi pedagoger reflekterade över detta och fortsatte undervisningen genom att ställa 
frågan till barnen: Hur skulle du se ut som superhjälte?  
Genom att fotografera barnen i sin personliga ”superhjältepose” kunde de själva 
förflytta sig i denna 2-dimensionella värld.  

Läroplanen i förskolan lyfter fram lekens betydelse och menar att leken stimulerar 
fantasi och inlevelse och ska ha en central plats i utbildningen (Lpfö 8, s.18).  
Vi pedagoger använde oss av väggen som ett kommunikationsverktyg i olika 
undervisningssituationer. Vid ett tillfälle dramatiserades en berättelse om en äppeltjuv 
som stulit alla äpplen från trädet som växte i superhjältevärlden. Detta bidrog till 
både fantasi och samtal, där berättelsen utformades och pågick under flera tillfällen.  
Nästa gång reflekterade vi tillsammans med barnen om vad som hänt gången innan. 
Vad hände med skelett- tjuven som hade tagit alla äpplen? Vi projicerade upp 
föregående tillfälle så att barnen fick reflektera kring vad som hänt i berättelsen.  



Genom våra digitala tekniker förde vi leken vidare. Vi projicerade upp olika världar, 
exempelvis på en djungel tillsammans med djungelljud vilket inspirerade barnen till 
lekar med sina superhjältefigurer. Barnen fäste sina figurer på väggen och fantasifulla 
samtal uppstod mellan barnen. 

Andra metoder som använts i undervisningen har varit teater, beskrivande (-berätta 
vad du ser i bilden), återberättande, rimspel och rimord.  
 



Under projektet uppkom även ett intresse kring bilder och abstrakt tänkande. 
Vi utmanade barnen i detta genom att de fick skapa vidare i ett tomt utrymme kring 
en bild. Vi ställde frågan: Vad händer utanför bilden? 
 

Pedagog: Vilken årstid tror du att det är på bilden? 
Barn 1: Jag tror att det är sommar för det är ganska mycket sol och det är båtar och 
det brukar det finnas på sommaren. 
Pedagog: Kan du berätta om din teckning?  
Barn 1: Det här är en människa som öppnar bakluckan och tar fram en hamburgare 
och ska äta den. Han ska titta vem som vinner fotbollsmatchen. 
Pedagog: Vilka är det som spelar match? 
Barn 1: Italien och Brasilien. Det här är en buckla som det är på fotboll.  
Brasilien vann. Här är vinnaren (den med kronan på huvudet)  
  
Barn 2: Ser du att det är lite gult här i vattnet.  
Pedagog: Ja, just det, undrar vad det är? 
Barn 2: Jag tror att det är lite olja som kommer från båtarna. Du märkte väl inte 
de gula blommorna här nere i gräset? 
Pedagog: Nej, faktiskt inte. Vad kan det vara? 
Barn 2: Maskrosor, nu ska jag göra dom där gula maskrosorna. Varför heter det 
maskrosor? 
Pedagog: Jag vet faktiskt inte.  



Barn 2: Jag måste fortsätta med buskarna. Jag ska göra skolgården och själva 
skolan sist av allt. Nu ska jag göra himlen. Jag kanske ska göra en hel 
fågelflock.  

Enligt psykologin är abstrakt tänkande 
förmågan att begripa viktiga och 
vanligt förekommande principer 
(https://utforskasinnet.se/vad-abstrakt-
tankande-handlar-om/). Det hjälper 
oss att tänka symboliskt samt att dra 
slutsatser. När vi använder oss av 
abstrakt tänkande nyttjar vi förmågan 
att uppfinna, skapa, föreställa sig, 
utveckla nya idéer, lära oss från det 
förflutna samt reflektera över 
framtiden. 
  

Teckenspråk 
Dagligen använde barnen sitt eget namntecken i samlingen. Alla barn och pedagoger 
har själv valt sitt tecken utifrån vad de tycker om. Detta för att alla barn i gruppen ska 
känna sig delaktiga och inkluderade. I vår sång om vilka barn som är här, använde vi 
både det talade samt teckenspråket. Vid vissa samlingar valde vi att sjunga endast 
med teckenspråk för att verkligen synliggöra att språket inte bara är talat utan att vi 
även kan kommunicera med varandra på flera sätt. 
Teckenspråket har tagit en stor plats i barnens utbildning. Barnen har använt sig av 
teckenspråk under större delen av dagen, som exempelvis i matsalen, i leken och i 
rutinsituationer. 

https://utforskasinnet.se/vad-abstrakt-tankande-handlar-om/
https://utforskasinnet.se/vad-abstrakt-tankande-handlar-om/
https://utforskasinnet.se/vad-abstrakt-tankande-handlar-om/


 
Kroppsspråk  
Vi har i huvudsak valt två sätt att arbeta med kroppsspråk. Ett av sätten har varit 
regellekar som ”Kom alla mina barn” och ”Vad är klockan farbror lejon”där vi har 
uppmärksammat dem på kroppsspråket i leken. Vi har även arbetat i mindre grupper 
med charader. Barnen har då gestaltat känslor eller olika göromål som att exempelvis 
hamra, dansa, baka eller hoppa studsmatta.  

Barns lärande 
Efter några månader återkopplade vi pedagoger till frågan som tidigare ställts till 
barnen:  Om jag säger språk, vad tänker du då? Har vårt språkande på olika sätt 
påverkats och utvecklats? Hur tänker barnen nu kring begreppet språk? 

Barn F: 
- Att bebisar har ett annat språk.  
Pedagog: Vet du några andra språk som vi använder på Hönan?  
- Teckenspråk och när man gör så här (visar med munnen utan röst).  

Barn E: 
Pedagog: Kan man språka på olika sätt?  
- Ja. Man gör så (visar med fingrarna, drar pekfingrarna mot varandra).  
Pedagog: Vad betyder det? 
- Det betyder att en racerbil, åker på en bana.  
Pedagog: Vad är det för språk? 
- Tecken. 

Barn B: 
- Jag vet några fler språk. Tyska, ukrainska. 
Pedagog: Vad har vi för språk här på hönan då? 



- Svenska. Spanska. Jag tänker på USA fast jag vet inte vad det språket heter. 
Arabiska. 
Pedagog: Kan man språka på olika sätt? 
- Vad menar du?  
Pedagog: Språken som du säger, de kommer ur munnen. Kan man språka på andra 
sätt? 
- Teckenspråk, på trumman, då kan man prata typ. Piano, kanske. Man kan prata med 
instrument.  

Vårdnadshavares delaktighet 
Vi pedagoger gjorde vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen genom pedagogiska 
och dagliga samtal, genom månadsbrev och i dagboksbladet. Hönan bjöd under 
hösten in vårdnadshavarna till ett föräldramöte men uppslutningen var låg.   

Analys 

När vi förändrade miljön i teaterrummet hände något. Det bidrog till att projektet 
utvecklades och drevs vidare. Läroplanen för förskolan menar att genom leken 
utmanas barnens samarbete och kommunikation, vilket vi kunde se att 
superhjältevärlden bidrog till.  

Språkintervjuerna som först genomfördes synliggjorde barnens förståelse av språk. 
Betoningen hamnade på bokstäver och det talande språket från olika länder. I slutet 
av projektet gjordes språkintervjuerna på nytt för att kunna mäta om det skett någon 
kunskapsutveckling. Barnen har i flera av intervjuerna nämnt tecken som språk och 
att de förstått att det har ett kommunikativt värde, vilket visar på en 
kunskapsutveckling.  

Något vi kan se är att det talade språket, teckenspråket och kroppsspråket var för sig 
har en bärande funktion men att de även i stor utsträckning bidrar till att stötta och 
utveckla varandra. Särskilt tydligt blir det när vi kopplar till det som Heister Trygg 
(2004) och Westerlund (2009) säger, att ”Det finns goda belägg för att användning av 
TAKK stöttar språkutvecklingen både vad gäller kommunikationsförmågan, 
förståelsen och uttrycksförmågan.”. 

Användandet av flera olika sorters språk har också bidragit till andra positiva faktorer 
så som ett ökande av delaktighet och inkludering, ett ökat engagemang och ett 
generellt förstorat intresse kring språk. 



Något som blivit synligt i projektet är att även om vi pedagoger arbetat stenhårt med 
att presentera språket som mer än bara talat så kan vi se att det talade språket rankas 
högst hos barnen. Det bidrar till att skapa en maktobalans bland språken, där barn 
med en mer utvecklad talad förmåga får en förtur i kommunikationsflödet och i 
lekarna på förskolan.  

Det ska också nämnas att de individer som inte har något fungerande talat språk eller 
fungerande teckenspråk ändå blir uppmärksammade av barnen i sin kommunikation. 
Barnen har förstått att alla kommunicerar, bara att vi gör det på olika sätt. Alla vill 
förstå och göra sig förstådda. 

Något som vi pedagoger känner att vi har lyckats bra med är att vi har klarat av att 
hålla vårt fokus levande under hela läsåret. Barnens intresse för språk har ökat och vi 
hör genom dialog med vårdnadshavare att flera av barnen är språkligt aktiva hemma 
där de tar upp delar av vår undervisning, exempelvis rim och namntecken. Även om 
vi ser att arbetet med språk har givit ett genomslag, så var vi fundersamma då så få 
kom till föräldramötet vilket vi anser är vår bästa väg för information kring projekt. 
Det är svårt att avgöra vad som föranledde detta. Kan det vara en effekt av 
coronapandemin? 

En avslutande punkt i analysen är att vi under arbetet med projektet fått upp ögonen 
för inte bara språkets underbara värld utan också för varandra som olika fantastiska 
kommunikativa människor. 

Slutsats 

En viktig reflektion som vi bar med oss från förra årets utvärdering var betydelsen av 
att arbeta med projektet utanför projekttiden. Genom att vi har applicerat denna 
metod så kan vi se att vi har nått ut till fler barn. 

En tanke som vi tog med oss till detta läsår var att arbetslagens rotation påverkar 
enheten positivt. Vi kan se att det stärkt vår sammanhållning och att det har ökat vår 
medvetenhet för barnens utbildning under hela förskoletiden (1-6 år).  

Förra läsåret valde Hönan att bjuda in till en utställning kring sitt matematikprojekt. 
Här kunde vårdnadshavare tillsammans med sina barn ta del av årets undervisning. 
Uppslutningen var hög, trots pågående pandemi. Vi ställde oss redan då frågan om 
detta var ett mer givande sätt att informera på, än ett traditionellt föräldramöte?  
Genom den låga uppslutningen på läsårets traditionella föräldramöte väcktes frågan 
igen. Är utställning ett effektivare sätt för att nå ut till vårdnadshavare och göra dem 
mer delaktiga i barnens utbildning?  
  



Under läsåret har förskolan haft ett gemensamt fokus på inkludering och delaktighet. 
Vi har utbildats i mindre grupper med handledare, läst artiklar och ingått i  
diskussionsgrupper. Vi kan med säkerhet säga att dessa metoder har varit mycket 
positiva och utvecklande. Det gemensamma fokuset har med hjälp av olika språkliga 
och reflekterande metoder bidragit till en ökad kvalitet på förskolan. Många av oss 
pedagoger på Hönan och Fasanen i stort ser nyttan av olika språkliga metoder och en 
tidig förankring av dessa.  

Vår förhoppning är att tidiga insatser i språklig variation kan bidra till en utsuddning 
av maktobalansen bland det talade-, tecken- och kroppsspråket. 


