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Välkommen till Tunggung! 

Tio program språklek och språkfantasi för förskolan 
 
AV-nummer: 100843tv 1–10 
Programmens längd: 10 min 
 
 
Språk är livsviktigt. Förstås. Hur långt kommer den som inte kan uttrycka dig? Men vem bestämmer 
egentligen vems språk som är riktigt och rätt? Och hur lägger vi på bästa sätt grunden för barns 
språkutveckling?  
I förskolan idag är det de vuxna som äger det huvudsakliga språkutrymmet, dessutom med ett språk 
fyllt av förmaningar och tillsägelser. Var finns plats för barnens språk? Vem lyfter deras språk?  
Med hjälp av Tunggung hoppas vi att vi kan hjälpa er som pedagoger att se att barnens språk finns 
där hela tiden. I den dagliga leken hittar de på nya ord, som inte ska rättas, utan lyftas.  Vi vill för-
medla att alla är medskapare av språket.  
Vår starka övertygelse ligger i att det är A och O att vara tillåtande i barns språkutveckling. Det är 
roligt att upptäcka språket och det kommer Tunggung att understödja.  
 
När vi fick uppdraget att göra språkprogram för förskolan fanns det förstås många vägar att gå.  
Vi har valt att fokusera på humor, fantasi, språklekar, sagan, bakvända begrepp, ljud och musik.  
 
I Tunggung-världen vill vi lansera språket som den bästa leksaken.  
 
Vi möter Tungan som älskar ord, som hon samlar, smakar och känner på med tungan. Längs sin 
vandring längs Tunggungvägen möter hon barn som berättar, Tokeå-folk som gör allt tokigt och 
tvärtom och Ordbajsaren som vill ha rim för att släppa fram henne till Ballongängen.  
Till slut kan Tungan blåsa ut alla orden i en ballong och göra en ballongsång. 
 
Allt handlar om att väcka barns nyfikenhet och lust till språket.  

I serien ingår följande program: 

 1. Tunggung : Vatten 100843tv 1 

 2. Tunggung : Rättvis 100843tv 2 

 3. Tunggung : Resa 100843tv 3 

 4. Tunggung : Djur 100843tv 4 

 5. Tunggung : Ensam 100843tv 5 

 6. Tunggung : Städa 100843tv 6 

 7. Tunggung : Stor 100843tv 7 

 8. Tunggung : Blyg 100843tv 8 

 9. Tunggung : Olika 100843tv 9 

10. Tunggung : Trolla 100843tv 10 
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Handledning för pedagoger 

Varje avsnitt av Tunggung har ett tema kring vilket handlingen snurrar. Alla program är alltid upp-
byggda på samma sätt, med olika sekvenser som på olika sätt främjar barns språkutveckling.  
Utifrån dessa olika delar kan man sedan jobba vidare med språklekar ihop med barnen. 
 
Med dessa delar är Tunggung uppbyggt: 

 Tecknad ramhandling – Att berätta en saga med början, mitten, slut 

 Tungan gissar ljudet – Att jobba med lyssnandet 

 Svamplampan – Barn målar och berättar saga eller minne 

 Den tokiga staden Tokeå – Att vända upp och ner på begrepp och vardag 

 Ordbajsaren – Att prata med ord på samma bokstav 

 Musikvideon – Att leka med ord och rim och berätta en historia med hjälp av musik 

 Teman – Att jobba vidare med de teman som Tunggung har i sina program 

Här följer förslag på övningar och lekar man kan göra utifrån dessa delar: 

Tecknad ramhandling – Att berätta en saga med början, mitten, slut. 

TV-serien Tunggung handlar om hunden Tungan som går på äventyr och samlar ord i landet Tung-
gung. Och som i alla sagor stöter hon på problem, ett hot det vill säga själva konflikten. I det här 
fallet Ordbajsaren som kräver den rätta ramsan för att hon ska få komma in på Ballongängen.  
Här kan man arbeta med att låta barnen berätta en saga med början, mitten och slut. Antingen kan 
man låta barnen berätta sin egen saga med Tungan på äventyr, eller också kan de hitta på en egen 
karaktär som har ett mål och som stöter på problem som löser sig till slut.  
Varje barn kan måla och berätta själv. Men man kan också hitta på en saga tillsammans och måla 
en jättestor gemensam teckning. 

Tungan gissar ljudet – Att jobba med lyssnandet 

I början av Tunggung hör alltid Tungan ett ljud som kommer från Svamplampan. Hon försöker gissa 
vad det är. När hon tänder svamplampan får hon svaret. 
På samma sätt kan man jobba med barnen. Barnen får sitta bortvända. Lyssna på ett ljud som pe-
dagogerna gör och gissa vad det är. Barnen kan också göra egna ljud och gissa. Dels kan man 
göra riktiga ljud. Men man kan också härma ljus som till exempel djur, bilar och olika väder. 

Svamplampan – Barn målar och berättar saga eller minne 

I svamplampan brukar barn berätta och måla något utifrån temat på programmet. Det kan vara en 
påhittad berättelse eller något som man har varit med om på riktigt. Tungan ställer frågor till barnet.  
På samma sätt kan man be barnen berätta utifrån ett Tunggungtema. Och sedan måla berättelsen. 
Spännande är också att se hur olika barn associerar både till negativt och positivt. För någon är ett 
äpple kanske när några dumma stora barn kastade äpplen på en. För någon annan är det äppel-
juice i Kivik en sommardag. Man kan också göra små böcker med berättelserna där en vuxen kan 
hjälpa till att skriva ner vad barnet berättar. Förutom att måla kan man också använda sig av foto 
eller till exempel lera. 
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Den tokiga staden Tokeå – Att vända upp och ner på begrepp och vardag 

I Tokeå är allt lite tokigt och inte som i andra städer. Här äter man med armbågarna, har godis istäl-
let för regn och det är hunden som går ut med människan istället för tvärtom. Att vända på begrepp 
så här är nog världens äldsta humorgrepp. Inte minst Pippi Långstrumps karaktär bygger ju på det-
ta.  
 
Men det finns en djupare tanke med det än att bara locka fram ett skratt. Genom att vända på saker 
och ting förstår man hur vardagen fungerar och varför vi gör som vi gör. Man kan titta på vad som 
finns i ens omgivning och fråga barnen vad de tror att man till exempel har sängarna till i Tokeå. 
Kanske har man dem till båtar och så sover man i båtar istället. Och så vidare. Ofta dyker det upp 
nya ord när man leker leker på det här sättet. Till exempel sovbåt, eller sjösäng i det här fallet. Detta 
är en evighetslek som man sällan tröttar på. 

Ordbajsaren – Att prata med ord på samma bokstav 

I varje avsnitt av Tunggung pratar Ordbajsaren med ord som börjar på en och samma bokstav. En 
bokstav per program. I hans fall är det alltid adjektiv men det går naturligtvis att göra med alla ord. 
Till exempel kan hitta så många saker som möjligt som börjar på S. Eller att man får beskriva något 
och bara använda ord på B. Funkar även om man inte kan läsa eller skriva eftersom det handlar om 
att lyssna på hur orden låter. 

Musikvideon – Att leka med ord och rim och berätta en historia med hjälp av musik 

Tunggungprogrammen avslutas alltid med en musikvideo. Sångerna innehåller små berättelser. Det 
finns många sätt man kan jobba med musik och berättande. Till exempel kan man låta barnen helt 
enkelt återberätta vad sångerna handlar om. Och diskutera tillsammans i grupp sedan. Man kan 
också använda redan välkända melodier som Bä bä vita lamm och hitta på ny text till. Man kan ge 
ramarna, alltså vad det ska handla om och sedan kan barnen improvisera en text till.  
 
Man kan också leta efter rimmen i låtarna. Och se om man kan hitta ytterligare rim. Och naturligtvis 
hitta på egna. 

Teman – Att jobba vidare med de teman som Tunggung har i sina program 

Varje avsnitt av Tunggung har ett tema kring vilket handlingen spinner. Det är saker och känslor 
som finns i barnens liv och som de ofta kommer i kontakt med som vatten, djur, städa och blyg. 
Men det finns också spännande teman som till exempel trolla. Utifrån dessa teman kan man egent-
ligen jobba vidare hur länge och mycket som helst. Låta barnen utforska, tänka, diskutera och ska-
pa. Var finns det vatten? Hur ser vatten ut? Vad händer om man inte får vatten, Hur smakar vatten? 
Vilka ord har vatten i sig. Dessutom kan man utifrån dessa teman ge barnen möjlighet att skapa 
fantastiska berättelser och hitta på nya ord. 


