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Syftet med denna uppsats var att skapa djupare förståelse för hur förskolans personal 
arbetar för att stödja barn i deras språk-och skriftspråksutveckling. I undersökningen 
har åtta förskolepersonal svarat på frågor i form av intervjuer. Studien utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att respondenterna i undersökningen var 
samstämda i sin uppfattning att förskolan ska arbeta med barns språkutveckling. Det 
framkommer i resultatet att förskolepersonalen medvetet ska arbeta med att utveckla 
barns språk, och att de finns olika metoder att använda för detta arbete. De metoder 
som många av respondenterna använde sig av var böcker, sång, rim och ramsor. Vid 
skriftspråksutveckling är respondenterna överens om att detta ska introduceras för 
barnen och stödjas om barnen visar intresse för detta, dock var de samstämda med 
att skriftspråket inte ska ha någon central roll i barns utveckling på förskolan, utan 
att detta enbart ska introduceras och arbetas med vid visat intresse.   

_______________________________________________________ 
Nyckelord: förskola, skriftspråk, språkutveckling, förskolepersonal, litteracy, 
sociokulturellt  
   



!  3

   



!  4

Innehållsförteckning 
1. Inledning  6 ...................................................................................................................

1. Syfte och frågeställningar 7 .....................................................................................

2. Frågeställningar: 7 ..................................................................................................

3. Uppsatsens disposition 7 ........................................................................................

4. Litteratursökning 7 .................................................................................................

2. Bakgrund 7 ....................................................................................................................

2.1. Tidigare forskning och annan relevant litteratur om barns språkutveckling 8 ....

2.1.1. Stöd för språkutveckling 8 ...............................................................................

2.1.2. Tidigare forskning och annan relevant litteratur om barns 
skriftspråksutveckling  10 ................................................................................

2.1.3.  Stöd för barns skriftspråksutveckling  10 .......................................................

Norling (2015) skriver om leken som har betydelse för barns intresse för att ta till 
sig skriftspråket. Barnen bör få möjlighet att vistas i miljöer som bjuder in till att 
utforska skriftspråket på ett lustfyllt sätt. Författaren menar att barnen i leken 
kan låtsas att de skriver eller läser. Barnen gör detta genom att som Norling 
(2015) beskriver det ”klottra, lek-skriva, måla, berätta, låtsats läsa och så vidare.” 
(Norling, 2015, s. 26) 11 ..............................................................................................

2.1.4. Tidigare forskning och annan relevant litteratur om förskolepersonalens 
ansvar för barns språk- och skriftspråksutveckling  11 ...................................

3. Teoretiskt perspektiv 12 ................................................................................................

3.1. Sociokulturell teori  12 ............................................................................................

4. Metod 13 ........................................................................................................................

4.1. Forskningsdesign 13 ...............................................................................................

4.2. Strukturerade intervjuer  13 ...................................................................................

4.3. Urval 14 

4.4. Presentation av respondenterna 14 ........................................................................

4.5. Genomförande 15 ....................................................................................................

4.6. Dataanalys 15 ..........................................................................................................

4.7. Trovärdighet  16 ......................................................................................................

4.8. Etiska överväganden 16 ..........................................................................................
   



!  5

5. Resultat 17 .....................................................................................................................

5.1. Barns språkutveckling i förskolan 17 ......................................................................

5.1.1. Grunden för utveckling, lärande, kommunikation och samspel  17 ...............

5.1.2. Medvetenhet i arbete med språkutveckling i förskolan 18 .............................

5.1.3. Lek och lustfyllt lärande  19 .............................................................................

5.2. Hur förskolepersonal kan arbeta för att främja barns språkutveckling 19 ...........

5.2.1. Samtal och diskussion 19 .................................................................................

5.2.2. Sång 20 

5.2.3. Rim och ramsor 21 ...........................................................................................

5.2.4. Barnlitteratur, böcker och högläsning  21 .......................................................

5.3. Skriftspråk i förskolan  22 ......................................................................................

5.3.1. Boken som stöd för skriftspråksutvecklingen  22 ...........................................

5.3.2. Introduktion av bokstäver och texter som stöd för 
skriftspråksutvecklingen  22 ............................................................................

5.3.3. Barnens intresse för skriftspråket  23 .............................................................

6. Analys 24 .......................................................................................................................

6.1. Syn på barns språkutveckling inom förskolan  24 .................................................

6.2. Förskolepersonalens arbete för att främja barns språkutveckling 25 ...................

6.3. Skriftspråket i förskolans verksamhet  26 ..............................................................

7. Diskussion  26 ...............................................................................................................

7.1. Språkutveckling i förskolan 26 ...............................................................................

7.2. Skriftspråksutveckling i förskolan 27 .....................................................................

7.3. Metoddiskussion 28 ................................................................................................

7.4. Slutsatser av studien  29 .........................................................................................

7.5. Förslag för vidare forskning 29 ..............................................................................

Referenser  30 ....................................................................................................................

Bilaga 1: Intervju Förskolepersonal 32 ..............................................................................

Bilaga 2: Missivbrev till de intervjuade respondenterna  34.............................................

   



!  6

1. Inledning  

Barn utvecklar sitt språk i tidig ålder. Språkutvecklingen varierar mellan olika barn, 
och de utvecklas på olika sätt och i olika takt. Språket är en av de mest grundläggande 
egenskaper som en människa har när det kommer till att kommunicera och samspela 
med andra människor. Med hjälp av språket kan en människa förstå andra samt göra 
sig själv förstådd. 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att språket är något som hänger 
ihop med lärande och identitetsutveckling hos barn. Barn bör i förskoleåldern 
stimuleras i sin språkutveckling. Förskolans läroplan belyser att det är förskolans 
personal som ska uppmuntra barnen till att utforska språket på olika sätt i såväl talet 
som skriftspråket.  

Förskolan och dess verksamhet ska sträva mot alla barns utveckling och lärande. För 
att kunna uppnå detta måste det skapas trygghet hos barnen, vilket kan uppnås med 
goda relationer mellan barn och förskolans personal. Trygga miljöer som bjuder in 
barn till lek och lärande är också en viktig del i förskolan, detta för att barn som 
känner sig trygga vågar ta för sig och pröva, vilket resulterar i att de utvecklas och lär 
sig nya saker.  

Enligt Norling (2015) är det viktigt för barns utveckling, lärande och 
meningsskapande att de får samspela med vuxna och med andra barn. I förskolan får 
barn möjlighet att samspela med såväl vuxna som andra barn, och kan på så sätt 
samla på sig nya erfarenheter och kunskaper.  

Genom att se och höra hur andra använder sig av språket samlar barn på sig nya ord 
och skapar ett bredare ordförråd. Bjar och Liberg (2010) menar att barn skapar 
medvetenhet kring ord och meningsuppbyggnader genom att integrera med andra 
människor. 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) skrivs det tydligt fram att det är i förskolan 
varje enskilt barn ska utmana i dess nyfikenhet att skapa förståelse för både 
talspråket och skriftspråket. Barnen bör få skapa och kommunicera med hjälp av 
olika uttrycksformer, bland annat sång, drama, språk och skriftspråk (Skolverket, 
2016).  

Det framkommer även i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att förskolläraren ska 
arbeta för att stimulera och utmana barn i deras språkutveckling samt i deras 
förmåga att kommunicera med sin omvärld. För att detta ska uppnås behöver 
förskolans personal medvetet planera förskolans verksamhet och de aktiviteter 
förskolan erbjuder så att de stimulerar barnen inom språk och kommunikation. 

Norling (2015) menar att förskolan har en betydande roll i barns utveckling och 
lärande i såväl språket som i skriftspråket. Författaren menar att barnen utmanas i 
förskolans verksamhet, detta eftersom personalen i förskolan planerar och formar 
lärandet för att stimulera och utmana barnen i sin språkliga utveckling. Personalen 
har en stor betydelse för barnens utveckling, hur de förhåller sig till barnen och hur 
de planerar verksamheten påverkar hur barnen uppfattar lärandet och de utvecklas.  
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I denna studie kommer jag att undersöka hur förskolepersonal arbetar för att ge 
barnen i förskolan så goda förutsättningar som möjligt för att stimuleras i deras 
språk- och skriftspråksutveckling.  

1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att skapa djupare förståelse för hur förskolepersonal 
arbetar för att främja barns språk- och skriftspråksutveckling i förskolan.  

2. Frågeställningar: 

• Hur beskriver förskolans personal att de arbetar för att stödja barn i deras 
språkutveckling? 

• Hur beskriver förskolans personal att de stödjer barn i deras intresse för 
skriftspråket i förskolan? 

3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i olika avsnitt. I de andra avsnitten tas bakgrunden till 
uppsatsen upp, vad tidigare forskning säger om barns språk- och 
skriftspråksutveckling i förskoleåldern, samt vad förskolepersonalens arbete för att 
stödja barnen inom detta. I det tredje avsnittet presenteras och förklaras det 
teoretiska perspektivet som valts till denna uppsats. Avsnitt fyra presenterar 
undersökningens metod. I avsnitt fem presenteras studiens resultat. I avsnitt sex 
presenteras analysen av studiens resultat. Uppsatsen avslutas med avsnitt sju där en 
diskussion presenteras. Avslutningsvis avslutas diskussionen med förslag till vidare 
forskning av ämnet språk- och skriftspråksutveckling i förskola  

4. Litteratursökning 

Till undersökningen används olika typer av litteratur, bland annat vetenskapliga 
artiklar som handlar om ämnet hämtade från databaser på internet. De databaser 
som används är Google Scholar och ArtikelSök. De sökord som används när 
sökningarna sker är ”Barns språkutveckling” ”Barns tidiga språkutveckling” ”Läs och 
skrivutveckling i förskolan” och ”Skriftspråk i förskolan”. Litteratur i form av böcker 
som belyser de ämnen som är relevanta för denna undersökning används också. 

2. Bakgrund 

I denna del beskrivs barns tidiga språk- och skriftspråksutveckling i förskolan, vidare 
kommer förskolepersonalens arbete med barns språk- och skriftspråksutveckling i 
förskolan att diskuteras. 
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2.1. Tidigare forskning och annan relevant litteratur om barns 
språkutveckling 

Bjar och Liberg (2010) menar att barn har biologiska egenskaper inom sig som 
hjälper de att hantera information genom sociala processer, och att dessa formar 
barnens språk. Det författarna menar är att barn skapar kunskaper inom språket med 
hjälp av sin omgivning, och att detta är något som finns naturligt hos barnen. Barnen 
möter i sin omgivning olika kommunikationsmönster och språkbruk som de skapar 
uppfattning om och på så sätt utvecklas barnens eget språk.  
Lindö (2011) skriver om de olika stadier barnet går igenom när det utvecklas 
språkmässigt. Barnet börjar i tidig ålder att utveckla strategier för att göra sig 
förstådda. Barn börjar sedan ta till sig orden och skapa förståelse för dessa. I det 
första stadiet använder sig barnet av joller, att på olika sätt göra ljud. Detta sker 
under spädbarnsåldern. När barnet blir äldre, börjar de kombinera ord med gester. 
Detta skiljer sig mellan olika individer, då alla lär olika och har olika förutsättningar. 
När barn kommunicera genom språket i tidig ålder använder de sig av ett-ords 
meningar, vilket senare utvecklas till meningar först uppbyggda med två ord för att 
senare utveckla hela meningar.  

Bjar och Liberg (2010) skriver att det är i interaktion med andra människor som barn 
utvecklar olika former av språkande. De menar att om människor i barns närhet 
bjuder in barnet till samtal och att använda sig av språket bidrar det till att barnen 
utveckla sitt eget språk. Norling (2015) menar att de vuxna har stor betydelse när det 
kommer till samspel för att utveckla barns språk. Den vuxne kan samspela genom att 
samtala med barnet. Författaren belyser även barns lek för språkutvecklingen då 
barnen inom lek samspelar med andra och delar kunskaper inom språket. 
Förskolepersonalen kan delta i leken för att skapa utmanande situationer som 
utvecklar barnens språk. I sitt deltagande i leken kan den vuxne stödja barns lek 
genom att ställa frågor och försöka skapa förståelse för olika ord och händelser med 
barnen.  

Norling (2015) belyser vikten av språkligt samspel när det kommer till barns 
utveckling, lärande och meningsskapande. Barn besitter olika kunskaper och 
erfarenheter och kan genom att samspela med varandra utmana och utveckla 
varandra. Barnen delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra, de 
delar ord, tankar och funderingar och skapar tillsammans förståelser genom att 
samtala och diskutera med varandra.  

Bjar och Liberg (2010) skriver även att ett sätt att ta till sig språket är genom att 
lyssna och imitera andra i sin omgivning. Genom att härma andra vuxna och barn får 
barnen prova på de olika sätt som människor i deras omgivning använder språket. 
Detta ger barnen nya erfarenheter som utvecklar deras språkliga kompetens.  

2.1.1. Stöd för språkutveckling 

Barn behöver stöd i sin språkliga utveckling i förskolans verksamhet. Tidigare 
forskning belyser olika metoder för att ge barn stöd i att utveckla sitt språk. Björklund 
(2008) och Svensson (2010) lyfter boken som hjälpmedel inom språkutvecklingen, 
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och hur denna används. Bjar och Liberg (2010) lyfter berättelser och sånger som 
barnen får möta och sedan själva sjunga eller återberätta som stöd för barns 
språkutveckling. Lek och samspel är något som Norling (2015) belyser i sin studie om 
social språkmiljö och språkliga processer.  
Svensson (2010) skriver om boken som ett värdefullt redskap för barns 
språkutveckling. Hon menar att barn i tidig ålder bör få höra böcker. Barnen bör även 
få höra böckerna fler gånger och få chans att samtala och diskutera vad som sker i de 
olika berättelserna. 

Massey (2013) belyser att böcker kan väcka ett intresse hos barnen att utvecklas 
språkmässigt. Boken kan utmana och uppmuntra barnen till att få ett större 
ordförråd och utveckla sitt språk.    
Whitehurst och Lonigan (1998) skriver även om dialog-läsning, vilket skiljer sig från 
den vanliga högläsningen där till exempel förskolepersonalen läser högt ur en bok för 
barnen. Med dialog-läsning menas att den vuxne ställer frågor och lyssnar till vad 
barnen har att säga om innehåll och bilder i boken. Detta öppnar upp för dialog kring 
boken, vilket ger barnen möjlighet att använda sitt eget språk samtidigt som de får ta 
del av andras. 

Även Björklund (2008) lyfter boken som redskap när det handlar om språkutveckling 
hos barn, författaren menar att boken har fler funktioner. Boken kan användas både 
av vuxna och barn. För barnen handlar det om att låtsas läsa ur boken, eller 
återupprepar vad de tidigare hört ur boken. De kan själva sitta och läsa för sig själva 
eller för sina kamrater. Björklund menar att barn redan i tidig ålder börjar låtsas läsa 
ur böcker. Barn som låtsasläser ur böcker använder sig av ord som de lärt sig genom 
att lyssna på andra. De kan genom att titta på bilderna återberätta eller hitta på egna 
berättelser med boken. När barnen berättar får de använda sig av olika ord och lär sig 
på detta sätt att använda sig av språket.  

Leken gör lärandet lustfyllt vilket enligt Norlings (2015) forskning har en positiv 
inverkan på barns språkliga utveckling och lärande. Norling beskriver utifrån sin 
studie om social språkmiljö och språkliga processer att förskolans personal ser på 
leken som ett övergripande verktyg för barns sociala språkmiljö. Det framkommer i 
Norlings undersökning att leken ses som en viktig del i alla aktiviteter i förskolan, och 
även för den språkliga utvecklingen. Språket är också en viktig del för de sociala 
relationerna mellan barnen och även till de vuxna. I leken för barnen samtal mellan 
varandra och får på så sätt prova på språket samtidigt som de får höra språket. I 
leken kan barnen utmana varandra, de skapar regler och uppgifter som de ska 
förhålla sig till, och detta genom att kommunicera och skapa förståelse för varandra. 
För att barnen ska fungera tillsammans måste de kunna förstå varandra, och 
kommunicera på olika sätt. Enligt Norling bearbetar barn tidigare erfarenheter och 
upplevelser i leken, genom att på sitt sätt låtsas att situationerna sker igen, fast på 
barnens egna sätt med deras egna språk. De kan till exempel leka att de är en läkare 
och återupprepar mötet med läkaren med sina ord och tankar. Detta kallar 
författaren för vardagsrollekar. 
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2.1.2. Tidigare forskning och annan relevant litteratur om barns 
skriftspråksutveckling  

Enligt Björklund (2008) tas inte barns förmåga att skapa en medvetenhet om 
skriftspråket tillvara hos barn i förskolan. Enligt författaren kan barn i förskolan ges 
kunskaper och fatta intresse för skriftspråket. För att detta ska ske behöver intresset 
väckas hos barnen genom olika metoder. Bland dessa metoder belyser Fast (2008) 
och Norling (2010) bilder för att stödja och väcka intresse för skriftspråket.  

Björklund (2008) och Massey (2013) belyser böcker som redskap i 
skriftspråksutvecklingen, och hur boken används på olika sätt för att skapa intresse 
för skriftspråket. Björklund (2008) och Norling (2015) belyser även leken som stöd 
för skriftspråket hos barn. Genom leken kan lustfyllda läroprocesser skapas där 
barnen lär på ett stimulerande sätt.  

2.1.3.  Stöd för barns skriftspråksutveckling  

Norling (2015) skriver att barn i tidig ålder kan ta till sig skriftspråket genom att ta 
hjälp av bilder. Författaren lyfter miljöns betydelse när det kommer till barns intresse 
för skriftspråket. En miljö som stödjer barns skriftspråkslärande bjuder in och 
utmanar barnens nyfikenhet och kunskaper inom skriftspråket. Författaren menar att 
barn behöver miljöer som skapar förutsättningar för samtal och reflektion om bilder 
och skrivna texter, som till exempel i en bok.  

Fast (2008) menar vuxna ibland vill att barn ska fokusera på texter och bokstäver för 
skriftspråksutvecklingen och inte lägga någon större vikt på bilder. Dock kan barnen 
använda bilder som redskap för att förstå en text. De kan till exempel koppla ihop en 
bild med en text, att de ser på bilden och kommer utifrån den ihåg vad som står i 
texten som hör till bilden. Enligt Fast (2008) finns en inställning i förskolan till att de 
äldre barnen bör lära sig att lyssna på texter utan bilder, vilket författaren inte tycker 
passar in då barn vid andra tillfällen uppmuntras till att använda sig av bilder för att 
skapa förståelse och förklaring till berättelser. Förskolans personal bör vara 
medveten om bilders betydelse för barnen i den tidiga processen att ta till sig 
skriftspråket. 

Ett viktigt verktyg för att behandla skriftspråket med barn är böcker. Björklund 
(2008) menar att boken har olika funktioner för barns skriftspråksutveckling. En av 
dessa funktioner är att de yngsta barnen kan utforska bokens utseende och form 
genom att bära omkring på böckerna och känna på dem. Barnen skapar ett intresse 
för boken för att sedan börja granska den, hur den fungerar hur den ser ut och vad 
den innehåller. Barnen pekar på bilderna, samtalar kring dessa och låtsas läser ur 
böckerna. För att barn ska kunna utforska böckerna krävs tillgänglighet till dessa. Lär 
barn sig en saga ur en bok har de möjlighet att återberätta sagan med hjälp av boken, 
vilket är en början till att ta till sig skriftspråket. Massey (2013) nämner vikten av 
vuxnas högläsning av barnlitteratur för barn och att detta kan utmana barn i deras 
språkutveckling och i sitt intresse för skriftspråket. Författaren menar genom 
högläsning exponeras barn för nya ord och kunskaper inom språket. 
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Norling (2015) skriver om leken som har betydelse för barns intresse för att ta till sig 
skriftspråket. Barnen bör få möjlighet att vistas i miljöer som bjuder in till att 
utforska skriftspråket på ett lustfyllt sätt. Författaren menar att barnen i leken kan 
låtsas att de skriver eller läser. Barnen gör detta genom att som Norling (2015) 
beskriver det ”klottra, lek-skriva, måla, berätta, låtsats läsa och så vidare.” (Norling, 
2015, s. 26) 
Björklund (2008) beskriver barns lek som en imitation av omvärlden. Barn härmar 
vuxnas sätt att förhålla sig till skrivande och läsande, och skapar lek för att bearbeta 
och utveckla kunskaper inom detta. 

2.1.4. Tidigare forskning och annan relevant litteratur om 
förskolepersonalens ansvar för barns språk- och 
skriftspråksutveckling  

Bjar och Liberg (2010) menar att verksamheten i förskolan ska bemöta barns olika 
behov när det kommer till deras språkliga utveckling. Författarna belyser vikten av 
att förskolepersonalen arbetar för att utveckla barns språkkunskaper. 
Förskolepersonalen har ansvar för att ge barnen en grund för språkutvecklingen och 
ge barnen en möjlighet att utveckla förmågan att aktivt kunna delta i samhällets 
demokratiska processer.  

Svensson (2012) skriver att förskolan ska vara en plats där barn ska lära sig och 
stimuleras på flera sätt, och en grundläggande del i arbetet är att förskolan stimulerar 
barns språkutveckling. Förskolans personal ska se till att barnen i förskolan vistas i 
en miljö som är utvecklande och lärorik när det kommer till språket. Detta ska ske på 
ett medvetet sätt från förskolepersonalens håll, och de ska se till att miljön och 
lärandet passar och utvecklar alla individer som vistas i förskolan.  

Enligt Massey (2013) är högläsning av barnlitteratur något som öppnar upp för 
samspel mellan barn och förskolepersonal. Enligt författaren utmanar detta barn i 
deras språkutveckling och utökar deras ordförråd, vilket belyser att 
förskolepersonalen ansvarar för att läsa högt ur böcker. 

Fast (2008) belyser att förskolans personal kan skapa ett intresse och en vilja att 
utforska skriftspråket redan i förskolan genom att skapa inbjudande miljö och 
erbjuda barnen material som inspirerar. Att ges möjlighet att skapa uppfattning och 
förståelse för skriftspråket. Genom att skapa en miljö med text i förskolan kan barnen 
att använda sina egna erfarenheter och kunskaper uppmuntras till att vilja skapa 
förståelse till bokstäver och texter enligt Bjar och Liberg (2010). Bilder och texter som 
finns runt barnen i förskolan kan påverka barnens intresse för att ta till sig 
skriftspråket.  
 
Svensson (2012) nämner att barn som inte tar egna initiativ att utforska språket 
behöver få hjälp med detta. De menar att det är förskolepersonalens ansvar att 
stimulera och utmana barnens intresse för att utveckla sitt språk, och att forma en 
verksamhet som passar och utmanar alla barn som vistas i förskolan, oavsett tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Barn behöver enligt Svensson (2012) bemötas av 
förskolepersonal som tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust att utveckla och lära 
sig språk. Genom att visa intresse, uppmuntran och svara på frågor när barnen talar 
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kan förskolepersonalen uppmuntra barnen och påverka deras språkliga utveckling på 
ett positivt sätt.  

Förskolepersonal kan medvetet arbeta med ett språkstimulerande arbetssätt enligt 
Svensson (2012), genom att upprepa, bekräfta det barnen säger och gör, hjälpa 
barnen att fylla i meningar, ställa frågor och att personalen använder sig av ett 
varierat ordförråd. Ett sådant förhållningssätt kan enligt författaren bidra till 
utvecklande språkbruket. 
Clay (1991) menar att förskolepersonal har stor betydelse för barns utveckling av 
språket och belyser att om förskolepersonalen visar respekt och lyssnar på barnen 
samtidigt som de uppmuntrar och utmanar är chansen större att barnen utvecklas 
språkmässigt. 

Enligt Svensson (2012) bör förskolepersonalen vara medveten om hur de agerar 
gentemot barnen för att främja dess språkutveckling och inte hämma den. Svensson 
(2012) menar att förskolepersonalen inte ska använda sig av tillrättavisningar då 
dessa inte leder samtalet vidare eller utvecklar barnens förmåga att använda språket. 
När barnen ställer frågor bör förskolepersonalen besvarar dessa på ett uppmuntrade 
och utvecklande sätt, och inte kortfattat. Förskolepersonalen bör undvika att ställa 
frågor med givna svar till barnen. Förskolepersonalen bör utmana barnen att själva 
tänka efter och använda sina egna tankar och språkkunskaper. 

Förskolepersonalen har även betydelse för att stödja barn i deras lek och försöka 
forma leken så den utmanar och stimulerar barns språk- och skriftspråksutveckling. 
Norling (2015) belyser att förskolepersonalen genom lekstrategier kan utmana barns 
språkutveckling. Förskolepersonalen kan delta i barns lekar, och i dessa föra samtal 
och diskussioner, vilket ger barnen tillfällen att använda sig av sitt eget språk samt ta 
del av personalens språk. 

3. Teoretiskt perspektiv 

I undersökningen används det sociokulturella perspektivet. I denna del beskrivs vad 
det sociokulturella perspektivet innefattar, samt anledningen till valet av detta 
perspektiv till undersökningen. 

3.1. Sociokulturell teori  

I det sociokulturella perspektivet är kunskapen hos en människa något som inte finns 
från början, utan den utvecklas och påverkas av dess omgivning. Säljö (2011) menar 
att individens kunskap är något som skapas i samspel mellan andra individer. Det 
sociokulturella perspektivet handlar enligt Säljö (2011) om att kunna kommunicera 
med andra och ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Till undersökningen 
valdes det sociokulturella perspektivet som verktyg. Författaren talar om den 
sociokulturella teorin som att människan inte lever i en objektiv eller entydig värld, 
utan att sättet människan ser och uppfattar världen påverkas av interaktion med 
andra människor. 
  

   



!  13

Säljö (2000) talar om scaffolding, vilket innebär att stötta någon genom 
kommunikation. Scaffolding när det gäller barns språk- och skriftspråksutveckling 
handlar om att stödja barnet genom att anpassa och utveckla verksamheten för att 
skapa möjligheter till nya erfarenheter och kunskaper. Den som har erfarenhet kan 
dela dessa med den som inte har erfarenhet, och skapa en kunskap och medvetenhet 
om detta på ett sätt som är anpassat till den de handlar om.  

Jaksobsson (2012) lyfter mediering inom sociokulturell teori, vilket handlar om att 
människors sätt att handla och tänka formas utifrån människans historia. Det är 
alltså det kunskaper och förmågor människan utvecklat utifrån tidigare kunskaper 
och erfarenheter som formar människans sätt att agera. Författaren menar att 
mediering har en stor roll inom den sociokulturella teorin, och det är medieringen 
som beskriver människors betydelse för varandra inom dess utveckling och lärande. 
Mediering beskrivs enligt författaren som det som aktiverar människors tankar och 
ageranden utifrån varandra, och att människor tidigare historia och erfarenheter har 
betydelse för människans tankar och utveckling. Mediering kan enligt författaren 
förklaras som att människans handlande påverkas av dess teori. 

Till denna undersökning valdes den sociokulturella teorin då denna passade bäst till 
undersökningen. Efter fokus är hur förskolepersonalen arbetar med barns språk- och 
skriftspråksutveckling.  

4. Metod 

I metod avsnittet presenteras studiens forskningsdesign, valet av metod och en 
beskrivning på hur studien har gått till. Efter detta kommer urvalet av 
respondenterna och en presentation av dessa att presenteras. Sedan presenteras 
undersökningens genomförande, trovärdighet och dataanalys. Metod avsnittet 
avslutas med de etiska överväganden som undersökningen förhåller sig till.  

4.1. Forskningsdesign 

I denna undersökning var syftet att få en djupare förståelse om hur förskolans 
personal ser på arbetet med barns språk- och skriftspråksutveckling i förskoleåldern. 
Undersökningens forskningsfrågor handlade om hur förskolans personal stödjer 
barnen i dess språkutveckling, samt hur förskolans personal kan arbeta för att stödja 
barnen i deras intresse att utforska skriftspråket. Till undersökningen valdes en 
kvalitativ metod, vilket enligt Bryman (2008) är en tolkande metod där 
respondenternas erfarenheter och kunskaper som är viktiga för resultatet.  

4.2. Strukturerade intervjuer  

Valet av metod till undersökningen blev intervjuer av förskolans personal. Detta för 
att få en fördjupad förståelse för hur förskollärare, barnskötare och förskolechef 
tänker om arbetet med barns språk- och skriftspråksutveckling. Enligt Bryman (2011) 
är intervjuer en förekommande strategi för att samla data till en undersökning. Till 
denna undersökning valdes strukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) är 
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en intervjuform där intervjuaren förbereder frågor som ska ställas till respondenter. 
Bryman (2011) belyser några problem vid strukturerade intervjuer. Ett problem är att 
den som intervjuar kan påverka respondenternas svar, vilket till exempel kan bero 
vilken relation den som intervjuar har till respondenten eller hur intervjuerna går till. 
Detta innebär att intervjufrågorna och svaren på dessa kritiskt bör granskas vid 
hanteringen. För att beakta detta problem vid intervjutillfällena har intervjuerna 
medvetet skett på lugna platser, men endast en person i taget, detta för att miljön inte 
ska påverka respondenterna samt att respondenterna inte ska påverkas av varandra. 
När det handlar om relationen till respondenterna går denna inte att påverka, dock 
har frågorna ställts på samma sätt till alla respondenter utifrån de planerade 
frågorna, och inga egna åsikter eller svar har diskuterats mellan mig som intervjuar 
och respondenterna.  
De frågor som togs fram till denna undersökning anpassades för att få svar på 
förskolepersonalens syn på och arbete med barns språk- och skriftspråksutveckling 
(se bilaga 1). Intervjun började med frågor om barns språkutveckling och avslutades 
med frågor om barns skriftspråksutveckling i förskolans verksamhet.   

4.3. Urval 

Det var åtta personer som deltog i undersökningen. Eftersom syftet med 
undersökningen var att skapa djupare förståelse för hur förskolepersonal arbetar för 
att främja barns språk- och skriftspråksutveckling i förskolan, landade valet på att 
intervjua personal inom förskolan, då dessa har kunskap om ämnet. Vid valet av 
respondenter till undersökningen valdes tillgängliga personer som arbetar i 
förskolan. Denna urvalsmetod kallar Bryman (2011) för bekvämlighetsurval och 
betyder att personerna som väljs ut till en undersökning är de personer som finns 
tillgängliga. De som besvarade frågorna var två förskollärare, två förskolechefer och 
fyra barnskötare. Respondenterna som deltog är inte från samma förskola, utan från 
fyra olika förskolor. Innan intervjuerna ägde rum ringde jag förskolecheferna vid 
dessa fyra förskolor och frågade om det fanns förskolepersonal som ville delta i 
undersökningen, sedan skickade jag ut missivbrev till förskolecheferna, som i sin tur 
delade ut dessa till förskolepersonalen. Den förskolepersonal som ville delta i 
undersökningen meddelade förskolechefen och sedan bokades ett möte in. 
Respondenterna skrev på missivbreven vid besöket, innan intervjuerna ägde rum.  

4.4.Presentation av respondenterna 

Nedan följer en presentation av respondenterna.  
Respondent ett: arbetar som barnskötare i förskolan och har innan detta arbetat som 
dagbarnvårdare, denne har arbetat i förskolan i tjugofem år.  
Respondent två: arbetar som barnskötare inom förskolan, och har arbetat i förskolan 
i fem år.  
Respondent tre: arbetar som barnskötare och är ny inom yrket, har arbetat i 
förskolan i ett år.  
Respondent fyra: arbetar som barnskötare och har arbetat i förskolan i sex år.  
Respondent fem: arbetar som förskollärare och har arbetet i förskolan i åtta år. 
Respondent sex: arbetar som förskolechef och har gjort detta i två år. Har arbetat i 
förskolan i åtta år. 

   



!  15

Respondent sju: arbetar som förskollärare, och har arbetat i förskolan i cirka ett år   
Respondent åtta: arbetar som förskolechef, och har arbetat i förskolan i nitton år. 

4.5. Genomförande 

För att få datamaterial till undersökningen valdes som tidigare nämns intervjuer. Till 
att börja med utvecklades relevanta intervjufrågor till undersökningens syfte och 
frågeställningar. När intervjufrågorna var formulerade kontaktades fyra 
förskolechefer via telefon för frågan om det fanns förskolepersonal som ville delta i 
undersökningen. När detta var klart skickades ett missivbrev (se bilaga 2) ut via mail 
för respondenterna att ta del av innan intervjuerna. 
Ett datum bestämdes för varje förskola då intervjuerna skulle äga rum. Valet av plats 
att föra intervjuerna blev i förskolan, för att underlätta för respondenterna och få fler 
att ställa upp.  
Vid intervjutillfällena samlades missivbreven in med respondenternas underskrifter 
på. Några intervjuer skedde i förskolornas personalrum de andra i ett annat avskilt 
rum. Detta för att vistas i en lugn miljö där respondenternas koncentration var på 
intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes enskilt, då respondenterna inte skulle 
påverkas av varandra, utan svara utefter egna tankar och åsikter.  
Till de första intervjuerna var valet att föra ner anteckningar på datorn under 
intervjuernas gång. Bryman (2011) anser detta vara en begränsad metod då fokus för 
intervjuaren ligger på att föra anteckningar och intervjuaren lätt blir distraherad av 
detta. Detta blev tydligt under genomförandet då respondenterna fick upprepa sina 
svar under intervjuerna. De antecknade intervjuerna lästes upp för respondenterna, 
för att få ett godkännande att deras svar uppfattats rätt. Detta resulterade i att de två 
sista intervjuerna spelades in, vilket visades ge mer material till undersökningen. 
Bryman (2011) menar att för att undersökningen ska bli kvalitativ bör intervjuerna 
spelas in, då detta ger material om vad respondenterna säger samt hur de säger det.  

4.6.Dataanalys 

Vid dataanalysen till detta arbete är det svaren på intervjuerna som behandlats. Valet 
blev att använda en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Bryman (2011) handlar 
om att hitta teman i det insamlade materialet. Intervjuerna transkriberades.  Alla 
respondenters svar lästes igenom noggrant.  
För att hitta likheter och skillnader i respondenternas svar blev valet att stryka över 
de olika svaren med olika färgpennor. Likheter i respondenternas svar letades fram, 
och markerades med en grön penna. Detta för att hitta likheter i respondenternas 
arbete och deras synsätt på barns språkutveckling och skriftspråksutveckling. För att 
se skillnader i svaren ströks även ord som förekom i få intervjuer över med röd 
färgpenna. Svaren jämfördes och skrevs ner i en löpande text där de som svarat lika 
blev ihopkopplade. De svar som blev irrelevanta för undersökningen valdes bort, och 
dessa bearbetades inte in i den löpande texten. Efter detta delades svaren in i olika 
kategorier. Detta för att göra allas svar tydliga, samt att arbeta fram ett resultat som 
representerade respondenternas svar.  
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4.7. Trovärdighet  

Bryman (2011) talar om trovärdighet som enligt författaren om hur trovärdiga och 
sannolika resultaten i undersökningen är. Enligt Bryman används detta i en 
undersökning för att bedöma om de resultat som framtagits hänger ihop eller inte, i 
detta fall handlar det om svarens likheter efter intervjufrågorna med 
förskolepersonal. För att förhålla sig till trovärdigheten till denna undersökning har 
det som enligt Bryman säkerställts att frågorna som besvarats uppfattats korrekt, 
genom att svaren på intervjuerna återupprepats för respondenten för ett 
godkännande att de uppfattats korrekt, detta kallas enligt författaren 
respondentvalidering. Det handlar om att de som deltagit i undersökningen får ta del 
av resultatet, för att de ska kunna bedöma om resultatet belyser deras åsikter och inte 
har tolkats på fel sätt.  

Enligt Bryman (2011) handlar trovärdighet om hur stor tilltro det går att ha till en 
undersökning. När det handlar om intervjufrågor till förskolepersonal kring språk-
och skriftspråksutveckling hos barn kan svaren skilja sig om dessa skulle ställas igen 
vid ett senare tillfälle, och detta kan bero på förskolepersonalens erfarenheter, vilka 
kan ha utvecklats under tiden, samt vilket humör förskolepersonalen är på när de 
besvarar frågorna. Trovärdigheten till undersökningen handlar om hur sannolikt 
resultatet är, om insamlingen är gjord utan felaktigheter. För att uppfylla dessa krav 
har respondenternas svar granskats ordentligt och många citat har använts där 
respondenternas egna ord framkommer tydligt i resultatet.  

4.8.Etiska överväganden 

Grundläggande när det kommer till etiska övervägande i en undersökning är enligt 
Bryman (2011) rätten till information, frivilligheten att delta, integriteten, 
konfidentialiteten och rätten för personerna som deltar att vara anonyma. Bryman 
(2011) belyser kraven som ligger på forskaren att meddela de personer som deltar i 
studien om vilket syfte undersökningen har, och att deltagandet är frivilligt, vilket 
innebär att deltagarna kan avbryta sin medverkan när de vill under undersökningen. 
Detta klargjordes för respondenterna innan intervjutillfället, genom att de tog del av 
missivbrevet, där fick de skriva under om de valde att delta. I missivbrevet 
klargjordes vilka etiska överväganden denna undersökning förhåller sig till, till 
exempel att deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill samt att 
deltagarna skulle beskrivas utan uppgivet namn (se bilaga 2).  
Efter undersökningen kommer materialet att raderas, detta för att ingen 
utomstående ska kunna ta del av respondenternas svar, eller att någon ska kunna 
koppla ihop svaren till någon av respondenterna. Enligt Vetenskapsrådet (2017) 
handlar det om att obehöriga inte ska kunna identifiera personen som svarat på 
frågorna. I resultatet nämns inga namn, detta för att respondenterna ska få vara 
anonyma.  
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5. Resultat 

Resultatet redovisas i samma ordning som frågeställningarna, först presenteras hur 
förskolepersonal arbetar för att främja barns språkutveckling och sedan presenteras 
förskolepersonalens arbete med skriftspråksutveckling i förskolan. 

5.1. Barns språkutveckling i förskolan 

I denna del presenteras respondenterna svar om vad som är viktigt när de arbetar 
med barns språkutveckling i förskolan. Först presenteras grunden för utveckling, 
lärande, kommunikation och samspel. Efter det presenteras medvetenhet i arbete 
med språkutveckling. Denna del avslutas med lekens och det lustfyllda lärandets roll 
för språkutvecklingen i förskolan.  

5.1.1. Grunden för utveckling, lärande, kommunikation och samspel  

Alla respondenter var överens om att språkutvecklingen ska ingå i arbetet med 
barnen i förskolan. Några svarade att anledningen till detta är att språket är 
grundläggande för barns utveckling och lärande. Några nämner att språkutvecklingen 
är viktig att arbeta med för att barnen ska få så bra grund för kommunikation som 
möjligt, då de anser att kommunikationen har en stor betydelse för barnens 
utveckling och lärande. En av respondenterna svarar att:  

För att det är grunden till barns utveckling och lärande, men också för all kommunikation. Det 
är också viktigt för att vi ska kunna kommunicera med barnen så att de kan utvecklas och lära i 
samspel med oss. (respondent fem) 

De beskriver kommunikationskompetens som något som barnen behöver för att 
kunna samspela med andra individer i sin omgivning, bland annat förskolans 
personal. De menar att det är genom språket förskolepersonalen och barnen kan 
kommunicera med varandra och skapa förståelse för varandra. En respondent talar 
om språket som något som är grundläggande för barnen i allmänhet, för att de ska 
kunna samtala och förstå sin omgivning.  

Behovet av att kunna använda språket framkommer i undersökningen, att om barn 
ges kunskap att använda sig av ett språk som andra människor kan förstå så öppnar 
dessa kunskaper upp för barnens sociala utveckling. Resultatet visar att språket är 
nödvändigt för att barnen ska kunna samspela med varandra samt med vuxna i dess 
omgivning. En del respondenter svarar att de anser att språkutveckling hos barn bör 
arbetas med för att de ska lära sig förmedla sina tankar och åsikter. En respondent 
förklarar det så här:  

Det är viktigt att barnen lär sig använda språket, så att de kan kommunicera med både oss 
vuxna och sina kompisar. Barnen behöver ju kunna uttrycka sina egna tankar, viljor och åsikter 
för att vi ska kunna tillgodose dem. (respondent åtta) 
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Resultatet visar att barnens språkutveckling är viktig för barnens utveckling och 
lärande och för att de ska kunna samspela och kommunicera med sin omgivning. 
Språkutvecklingen är även grundläggande för att barnen ska kunna göra sig själva 
förstådda. 

5.1.2. Medvetenhet i arbete med språkutveckling i förskolan 

Det som framkommer i respondenternas svar är att förskolepersonalen medvetet ska 
arbeta för att skapa goda och trygga miljöer för barnen att vistas i och utvecklas i, och 
att fokus inte ska ligga på hur långt barnen kommit i utvecklingen. Vikten av att inte 
bedöma barnen när det kommer till deras språkutveckling tas upp. En respondent 
beskriver det så här:  

Att tänka på att vi inte ska bedöma barnet, utan hur vi kan hjälpa barnet, vi ska alltså inte se 
över hur långt barnet kommit. Vi som arbetar i förskolan måste se om vi ger tillräckligt med 
utmaningar för att barnen ska kunna utvecklas. (respondent åtta) 

Förskolepersonalen ska arbeta för att barnen ska utvecklas och utmanas i 
språkutvecklingen. Förskolepersonalen ska även se över de utmaningar som de 
erbjuder barnen och se om dessa utmaningarna passar de enskilda barnen eller om 
arbetssättet behöver förändras.  

En respondent berättar att en grundläggande del i arbetet med barn är att vara 
medveten om hur man som förskolepersonal använder sig av språket tillsammans 
med barnen. respondenten förklarar det på detta sätt:  

Jag själv försöker se över hur jag som personal förhåller mig till språket, jag tänker efter vilka 
ord jag använder i barnens närhet, och hur jag uttalar dessa. Jag tror det är viktigt att tala 
ordentligt och nästan artikulera när man talar med barn, så de får en så klar uppfattning som 
möjligt om hur ord uttalas och används. Jag anser också att det är viktigt med riktiga och 
korrekta formuleringar, och förklara tydligt vad de är man vill att barnen ska uppfatta. Ett bra 
hjälpmedel tycker jag också är kroppsspråket, att visa med kroppen vad man menar. Om jag ska 
förklara för ett barn till exempel att bollen var jättestor, så gör jag en stor cirkel med händerna 
för att barnet ska få en visuell uppfattning samtidigt som jag använder ordet stor. (respondent 
sju) 

Det är enligt respondenten många delar som förskolepersonalen medvetet bör arbeta 
med gällande barnens språkutveckling. Respondenten nämner att barns utveckling 
av ordförståelse är viktig och att det är viktigt att förskolepersonalen tänker igenom 
hur de uttalar och använder orden, även att tydligt artikulera ord när de används. 
Korrekta och riktiga formuleringar är viktiga enligt respondenten. Att ge barnen en 
visuell uppfattning genom att använda sig av kroppsspråket är också ett verktyg som 
används vid språkutvecklingen enligt respondenten. En annan beskriver 
språkutvecklingen på detta sätt:  
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Allt är språkutvecklande, från att diskutera vid maten, till att göra munmotorik eller ge barnen 
nya upplevelser som kan berika språket. När vi åker iväg och ser nya saker kan detta skapa nya 
ord och uppfattningar hos barnen. Vi använder ramsor, sjunger, och vi arbetar med barnens 
egna bokstäver och läser massor tillsammans med barnen. (respondent åtta) 

Barns språkutveckling sker enligt respondenten under såväl vardagliga aktiviteter 
som i planerade aktiviteter. Detta belyser en medvetenhet kring att alla aktiviteter 
som utförs i förskolan kan vara språkutvecklande.   

5.1.3. Lek och lustfyllt lärande  

Resultatet visar att när det kommer till att arbeta med barns tidiga språkutveckling 
bör detta ske på ett lustfyllt sätt. Respondenterna belyser vikten av att skapa intresse 
och väcka en nyfikenhet för språket hos barnen. Det framkommer att lustfyllda 
lärande situationer kan hålla barns intresse vid liv, då barn utvecklar språket genom 
leken. En respondent svarar så här: 

Ja barnen leker ofta rollekar tillsammans i förskolan har jag sett, och jag tycker det är så 
spännande att observera detta, hur de får leken att fungera tillsammans genom att prata och 
förklara med varandra. De låtsas vara olika personer, figurer eller djur och förklarar för 
varandra vad de själva har för uppgift eller betydelse för leken, och under lekens gång sker 
många diskussioner och samtal för att leken ska fungera. För de mesta har de kul tillsammans 
och de lär sig hantera språket, vilket är ett måste för att leken ska fungera bra. (respondent sex) 

De respondenten belyser är att barnen i leken använder språket på ett lustfyllt och ett 
naturligt sätt. De har roligt samtidigt som de utmanar och utvecklar varandra genom 
diskussioner i leken för att denna ska fungera. De leker samtidigt som de lär.  

5.2. Hur förskolepersonal kan arbeta för att främja barns 
språkutveckling 

När det kommer till hur förskolans personal kan arbeta för att främja barns 
språkutveckling finns det en del sätt som återkommer under intervjutillfällena. Dessa 
presenteras i denna del. De första som presenteras är samtal och diskussion. Efter 
detta beskrivs sångens funktion för språkutvecklingen. Rim och ramsor förekom 
också i undersökningen och hur dessa används presenteras. Detta avslutas med hur 
respondenterna använder böcker och skapar en medvetenhet kring bokstäver och 
ordförståelse. 

5.2.1. Samtal och diskussion 

I undersökningen är det en del av respondenterna som ser på språkutvecklingen som 
en social process, där barn utvecklas genom att samtala och diskutera tillsammans 
med andra. De berättar att de samtalar och diskuterar med barnen i förskolan för att 
utveckla barnens språk. De diskuterar gärna med barnen i de aktiviteter som planeras 
och utförs i förskolan. En respondent berättar att denne brukar ge barnen synonymer 
på saker i deras omgivning, om de visar att de kan sätta ord på ett föremål så ger 
respondenten andra synonymer till föremålet. Detta för att utöka barnens ordförråd. 
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En annan respondent berättar att personalen på förskola där denne arbetar pratar 
mycket med barnen och försöker skapa situationer där barnen själva får prata 
mycket. Respondenten säger att: 

På mitt jobb pratar vi mycket med barnen. Vi försöker skapa situationer där barnen på eget 
initiativ startar diskussioner och samtal med oss eller varandra. Vi ser även till att vi ställer 
mycket frågor till barnen när de väljer att berätta något eller funderar över något. Jag tycker 
också att det är mycket viktigt att lyssna på barnen när de pratar, och att ställa frågor kring det 
barnen pratar om för att visa intresse för barnen och ge de möjlighet att utvecklas i samtal. Jag 
tror att kommunikation mellan barn och intresserade vuxna är viktigt för barnens vilja att 
utvecklas språkmässigt. Visar vi vuxna intresse för att lyssna på barnen skapas en lust hos de att 
samtala och ju mer de pratar och lyssnar desto mer tar de till sig och utvecklas. (respondent sex) 

Resultatet visar att förskolepersonalen utmanar barnen genom att skapa situationer 
där barn själva får starta samtal och börja diskutera. Även att ställa frågor som 
barnen får svara på samt lyssna på vad barnen säger är enligt respondenten viktig. De 
vuxna bör visa intresse för barnen och vad de har att säga för att barnen ska utmanas 
och utveckla sitt språk.  

En annan respondent berättar att denne arbetar med att benämna olika ting för 
barnen, som föremål, känslor och händelser. Detta ger barnen en förståelse för ting 
och ger ordkunskap. Respondenten berättar följande:  

Ja när det kommer till barns språkutveckling tycker jag att det är viktigt att ge barnen många 
ord till deras ordförråd. När jag samtalar med barnen brukar jag faktiskt ge de synonymer på 
ord, eller använda ord som jag inte tror att de kan, och oftast så frågar de ju vad ord de inte 
förstår eller känner igen betyder, och då förklarar jag ju såklart det för barnen. Jag tycker de är 
så kul när men sen hör dem använda sina nya ord med kompisarna, och när de försöker förklara 
vad dessa betyder på egen hand utefter det jag sagt. (respondent sju) 

Barnens ordförråd utökas genom att respondenten ger synonymer och nya ord till 
barnen under samtal och diskussioner. En metod att använda för att berika barns 
ordförråd är enligt respondenten att använda ord som barnen troligtvis inte kan, och 
förklara vad dessa innebär. Barnen kan även lära varandra om de fått en förklaring 
vad ord betyder. 

5.2.2. Sång 

En del av respondenterna berättar att de använder sång som ett verktyg för barnens 
språkutveckling, att de tillsammans med barnen sjunger flera gånger om dagen. De 
tränar på sångerna för att barnen ska utvecklas i sitt uttal och få ett bredare 
ordförråd. De sjunger sånger tillsammans med barnen vid olika tillfällen och ser 
resultat hos barnen, hur de utvecklar sina förmågor och börjar sjunga på eget 
initiativ. En respondent använder sig av sången för att skapa lustfyllda stunder i 
vardagen där barnen även utvecklar språket. Respondenten beskriver det så här: 
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Vi sjunger mycket tillsammans med barnen, oftast när vi har samling eller i en del lekar. Ibland 
sjunger vi även när vi gör vardagliga sysslor, som till exempel när vi städar eller när vi är ute och 
leker eller sitter och äter. (respondent ett) 

Enligt respondenten är det en tillgång att kunna använda sången tillsammans med 
barnen, denne berättar att de ofta använder sången i såväl planerade aktiviteter som i 
vardagliga situationer.  

5.2.3. Rim och ramsor 

Rim och ramsor är något som är återkommande under intervjuerna. Dessa används i 
bland annat samlingar, före och efter maten och i planerade aktiviteter. En del av 
ramsorna använder de dagligen. Barnen lär sig olika ramsor till olika tillfällen, som 
när det är dags att äta säger de tillsammans en ramsa för att säga varsågod att ät och 
sedan när det är dags att duka av maten säger de en annan ramsa innan de går och 
tvättar sina händer. I många av de ramsor som de använder finns det rim, och de 
nämner att de tillsammans med barnen diskuterar olika ord som rimmar med 
varandra, för att skapa förståelse för detta hos barnen. Förskolepersonalen som 
arbetar med rim och ramsor använder dessa på liknande sätt. En respondent berättar 
följande:  

Vi håller mycket på med rim och ramsor också. Vi har lappar som barnen får hämta efter våra 
måltider, de väljer ut en av lapparna och på dessa står de korta rim eller ramsor som vi läser 
tillsammans med barnen. Vi diskuterar för tillfället mycket rim med barnen, eftersom de visat 
intresse för ord som rimmar på varandra, de tycker det är roligt och försöker mycket själva. 
(respondent tre) 

Respondenterna använder sig av rim och ramsor vid vardagliga situationer 
tillsammans med barnen, bland annat vid samlingar och måltider, vilket enligt 
respondenterna är något som barnen uppskattar och visar intresse för.  

5.2.4. Barnlitteratur, böcker och högläsning  

Det framkommer i undersökningen att respondenterna läser mycket för barnen. De 
har lagt märke till att när de läst samma bok ett antal gånger kan barnen själva 
återberätta vad som sker genom att se på bilderna. Barnen tar även upp böckerna 
själva och låtsas att de läser för varandra, även de yngsta barnen.  
Respondenterna använder sig av böcker för att stimulera barnen i deras 
språkutveckling. Förskolepersonalen läser böcker högt för barnen och kan även låta 
barnen återberätta vad som skett i boken på olika sätt, ibland genom att rita en 
händelse ur boken. När de arbetar på detta sätt får barnen själva väja ut en valfri 
händelse ur boken som de fastnat för. Vid andra tillfällen arbetar de med böckerna de 
läst genom att diskutera händelser ur boken i en samling direkt efter högläsningen. 
Anledningen till detta är för att barnen har lättare att minnas vad som lästs ur 
böckerna direkt efter de läst boken.  

   



!  22

Det framkommer även att respondenterna tycker att böckerna ska finnas tillgängliga 
för barnen på en nivå som de själva når. Det är enligt respondenterna viktigt att 
barnen kan använda böckerna när de själva vill. En respondent säger att: 

Det är viktigt att introducera böcker, visa hur man använder sig av en bok. Sen tycker jag att det 
är viktigt att böckerna står så att barnen når dem och själva kan använda dem utan att behöva 
fråga en fröken om lov. Böckerna ska finnas på barnens nivå, helst på ett inbjudande sätt. 
(responent sex) 

Som citatet belyser är det enligt respondenten viktigt att introducera böcker för 
barnen för att skapa en medvetenhet om vad böcker är och hur dessa används. 
Respondenten menar att introduktion och tillgänglighet till böcker kan väcka barns 
intresse vilket utmanar och utvecklar språket.  

5.3. Skriftspråk i förskolan  

I denna del presenteras respondenternas svar på hur de förskolan arbetar för att 
skapa ett intresse för skriftspråket. Arbetssätten som de använder är boken, 
introduktion av bokstäver och texter och vikten av barns intresse för arbetet med 
skriftspråket.  

5.3.1. Boken som stöd för skriftspråksutvecklingen  

Boken har tidigare nämnts för barns språkutveckling, och boken används även enligt 
respondenterna för att skapa intresse och utveckling inom skriftspråket hos barnen. 
Boken används på olika sätt för skriftspråksutvecklingen. En av respondenterna 
nämner en typ av böcker som denne kallar storbok. Det finns skillnader i olika 
storböcker. Respondenten beskriver det så här:  

Vi har även använt oss av storbok, då fanns det utan text och barnen fick fantisera upp vad som 
skulle kunna stå där, då får de använda fantasin.  Sedan har vi med stor text som barnen kan 
titta på. Då lär de sig känna igen bokstäver, och vi kan läsa för barnen. Man kan läsa samma 
saga om och om igen för att barnen ska kunna komma ihåg sagan och låta barnen låtsas läsa för 
varandra.(respondent åtta)  

Högläsning ses av respondenterna som viktigt för att väcka barns intresse för 
skriftspråket. Att förskolepersonalen läser barnlitteratur för att skapa en nyfikenhet 
till böckerna. Att barnen har tillgång till böcker nämns också av fler respondenter, att 
barnen ska kunna utforska böckerna när de själva vill och på vilket sätt de vill.  

5.3.2. Introduktion av bokstäver och texter som stöd för 
skriftspråksutvecklingen  

Alla som deltog i undersökningen var överens om att skriftspråket är något som 
förskolan kan arbeta med vid barns intresse. De tycker att barn bör ges en möjlighet 
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att skapa en uppfattning om hur olika bokstäver ser ut och vilken funktion de har. En 
av respondenterna säger att:  

Jag har lagt märke till att det ofta börjar med att barn vill lära sig skriva sina egna namn, till 
exempel när de ritar en teckning, då vill de skriva sitt namn på teckningen för att alla ska veta 
vems teckning det är. Jag har också varit med om att många barn som lärt sig skriva sitt eget 
namn vill utveckla detta vidare och lära sig skriva till exempel mamma eller pappa, och då 
tycker jag att det är ett mycket bra tillfälle att låta barnen få lära sig lite olika bokstävers 
utseende och uttal. (Respondent fem) 

Resultatet visar att barnen vill lära sig skriva sina egna namn, vilket respondenterna 
menar att de försöker lära barnen bland annat när de ritat teckningar, och de ska 
skriva sina namn dessa. Förskolepersonalen skriver namnen på separata papper och 
låter barnen sedan skriva av.  

Att skapa en medvetenhet kring bokstäver hos barnen i förskolan nämns i 
undersökningen. En av respondenterna berättar att denne arbetar tillsammans med 
barnen med att uttala varje bokstav, och skapa en uppfattning om vad de heter och 
hur de låter. De diskuterar tillsammans vad de olika bokstävernas heter, dess uttal 
och utseende. En svarar att:  

Vi har börjat känna på alfabetet tillsammans med de äldsta barnen. Vi tittar på de olika 
bokstäverna och diskuterar dessa med barnen, de får prova på att skriva bokstäverna och vi lär 
barnen uttala dem. (respondent tre)  

En uppfattning kring hur bokstäver ser ut och låter skapas hos barnen genom att de 
får en introduktion för alfabetet. Respondenten belyser vikten av att barnen får känna 
på bokstävernas uttal och testa på att skriva dem, vilket ger barnen erfarenhet till att 
skriva bokstäverna.  

5.3.3. Barnens intresse för skriftspråket  

Något som återkommer under intervjuerna är vikten av barnens intresse och att 
lärandet ska ske på ett lustfyllt sätt. Enligt respondenterna är det viktigt att barnen 
själv visar intresse att utveckla skriftspråket i förskolan då detta inte är något som 
förskolan har i uppgift att utveckla enligt läroplanen. Skriftspråksutvecklingen ska 
enligt undersökningen endast introduceras för barnen för att väcka intresset. En av 
respondenterna säger att:  

Det handlar mycket om barnen är intresserade och vill lära sig skriva. Det viktigaste är att 
uppmuntra till en skrivarglädje, resultatet är inte så viktigt i förskoleåldern. (respondent fyra) 
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Att uppmuntra till en skrivarglädje är viktigt för att barn ska vilja utforska 
skriftspråket enligt respondenterna. En annan respondent svarar att:  

Det är också grundläggande för skolan, de ska tycka det är roligt att skriva och läsa, och ha en 
förståelse för skriftspråket. De ska inte kunna läsa och skriva eller alla bokstäver men det är 
viktigt att de har en uppfattning om detta. Barnen ska ges förkunskaper, dock är de svårt att ge 
alla barn samma kunskaper så de ligger på samma nivå, vissa kan läsa och skriva och andra inte. 
Alla är olika personer och har olika utvecklingsnivå. (respondent åtta) 

Det är alltså viktigt att inte arbeta för att se resultat inom skriftspråket i förskolan, 
men det är trots detta viktigt att presentera och skapa uppfattning om skriftspråket 
för barn redan i förskolan.  

6. Analys 

I denna del presenteras analysen av resultatet, vilket behandlar respondenternas svar 
och kopplar ihop dessa med studien, tidigare forskning och det teoretiska 
perspektivet.  

6.1. Syn på barns språkutveckling inom förskolan  

I denna undersökning framkommer det att språkutveckling ses som viktigt innehåll 
att arbeta med i förskolan. Enligt respondenterna är det viktigt att medvetet arbeta 
med språkutvecklingen hos barnen. Det framkommer av undersökningen att de som 
arbetar med barn i förskolan ser på språket som grunden för utvecklingen och 
lärandet, vilket gör språket till en viktig del för arbetet med barnen i alla aktiviteter i 
förskolan. Språket är enligt resultatet nödvändigt för att skapa förståelse mellan 
individerna i förskolan. I läroplan för förskolan står det att språket hänger ihop med 
lärandet (Skolverket, 2016). 

Det som tydligt framkommer ur den tidigare forskningen samt visar sig i 
respondenternas svar i intervjuerna är att arbetet med språkutvecklingen sker genom 
att förskolepersonalen använder olika metoder och arbetssätt för att utmana och 
utveckla barnens språk. Respondenterna använder sina egna kunskaper kring språket 
för att utveckla barnen, vilket Jakobsson (2012) belyser som mediering. 
Respondenterna använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att utmana 
och utveckla barnen inom språket och väcker deras intresse för att lära sig nya ord 
och hur de använder sig av språket för att förmedla tankar och känslor.  

Studien visar att förskolans personal stödjer barn i deras språk och kommunikation, 
och att detta är viktigt för barns språkutveckling samt för att de ska kunna samspela 
med andra i deras omgivning och skapa förståelse mellan dessa. I kommunikationen 
använder förskolepersonalen sina kunskaper kring språket för att utmana och bygga 
upp nya kunskaper hos barnen, vilket den sociokulturella teorin och medieringen 
innefattar. Enligt Säljö (2000) kallas detta arbetssätt scaffolding, vilket framkommer 
i studien, som att förskolepersonalen arbetar med språkutvecklingen hos barnen 
genom olika metoder. I studien framkommer även att förskolepersonalen anpassar 
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utmaningarna inom språket för att detta ska passa barnen och deras språkutveckling. 
Barnen tar till sig nya erfarenheter och kunskaper genom förskolepersonalens stöd.  

Det blir även tydligt i undersökningen att barnen använder sig av mediering när de 
lär av andra, de tar till sig kunskaper som andra besitter när de andra delar dessa 
med barnen. Barnen lär enligt förskolepersonalens svar genom att samspela med 
varandra, samt att samspela med förskolepersonalen. Respondenterna menar även 
att de, som Säljö (2000) beskriver, stödjer barnen i deras utveckling genom att på ett 
medvetet sätt använder metoder och situationer som stimulerar och utvecklar i 
språket.  

6.2. Förskolepersonalens arbete för att främja barns 
språkutveckling 

Den tidigare forskningen belyste vikten av att stödja barn i deras språkutveckling 
genom att använda olika metoder. Bjar och Liberg (2010) tar upp barns behov av att 
kunna språka för att kunna utvecklas och lära inom andra områden. Anledningen till 
att barn behöver utvecklas i språket är för att barnen ska kunna kommunicera och 
skapa förståelse för människor i sin omgivning. I undersökningen talar många av 
respondenterna om vikten av att samtala och diskutera med barnen, för att barnen 
ska träna och utveckla sitt språk. När förskolepersonalen arbetar på detta sätt 
använder de scaffoldning som Säljö (2000) belyser. De samtalar och diskuterar 
tillsammans med barnen, vilket resulterar i att de utmanar barnen och ger dem nya 
kunskaper inom språket.  

Björklund (2008) och Svensson (2010) belyste böcker och vikten av att läsa för barn, 
vilket även respondenterna belyser under intervjuerna. De säger att de använder 
böcker för att skapa ett intresse för språket hos barnen på ett stimulerande sätt. 
Massey (2013) tar upp att boken kan ge barn kunskaper kring ord och utöka barnens 
ordförråd. Ordförståelse och uttal tycks enligt förskolepersonalen vara delar som 
förskolan ska arbeta med att utveckla hos barn som går i förskolan, just för att de ska 
kunna göra sig förstådda. Respondenternas sätt att arbeta på syftar till att barnen ska 
skapa förståelser genom böcker och ord. Detta kan kopplas till den sociokulturella 
teorin, då de är förskolepersonalen som besitter kunskaper som de delar med sig av 
till barnen genom kommunikation och samspel.  

Leken och det lustfyllda lärandet tycks enligt både respondenterna och den tidigare 
forskningen ha en betydande roll för barns intresse av att utvecklas inom språket. 
Respondenterna menar att leken håller barns intresse vid liv, vilket ger de utrymme 
till att testa språket och samla på sig nya kunskaper och erfarenheter av varandra. 
Norling (2015) tar upp lekens betydelse för att samspela med andra och utveckla 
språket. 

Resultatet visar att respondenterna arbetar på liknande sätt när det kommer till 
språkutveckling, att de använder sig av metoder så som böcker, rim och ramsor, sång 
och kommunikation. I intervjuerna var det många som nämnde dessa metoder, vilket 
visar att metoderna används på dessa förskolor. Även i den tidigare forskningen 
framkommer boken, högläsningen och kommunikationen som metoder för barns 
språkutveckling.  
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6.3. Skriftspråket i förskolans verksamhet  

Undersökningen visar att respondenterna är medvetna om förskolans läroplan och 
vad den belyser om skriftspråket i förskolan, att detta ska introduceras för barnen 
(Skolverket, 2016). Respondenterna är tydliga med att skriftspråket endast ska 
utmanas och utvecklas om barnen själva visar intresse för detta.  

Vid arbetet att introducera skriftspråket är metoderna liknande de som används vid 
språkutvecklingen i förskolan. Boken har stor betydelse för skriftspråket enligt 
tidigare forskning. Björklund (2008) lyfter boken och dess roll. Författaren beskriver 
olika sätt att arbeta med boken på för att introducera skriftspråket, bland dessa 
beskrivs barnens kunskaper att utforska böckerna och vikten av att böckerna finns 
tillgängliga för barnen. Även respondenterna lyfter hur viktigt boken är och att 
barnen själva kan använda sig av böcker när de själva vill utan att behöva be om lov. 
Finns böckerna tillgängliga för barnen kan detta bjuda in till att utforska dessa.  

Massey (2013) beskriver högläsningens betydelse för barns intresse att utforska 
böcker och undersöka dess texter, vilket även respondenterna förespråkar i 
intervjuerna. Det är fler av respondenterna som menar att barnen själva läser ur 
böckerna genom att titta på bilderna och memorera texterna utifrån dessa. Barnen 
utvecklar erfarenhet och kunskaper kring boken och dess innehåll utifrån 
förskolepersonalens kunskaper, de tar till sig det förskolepersonalen kan, vilket kan 
kopplas till mediering och den sociokulturella teorin.  

7. Diskussion  

I denna del diskuteras undersökningens resultat, samt valet av den metod som 
användes. Efter detta kommer slutsatser av studien presenteras. Denna del avslutas 
med förslag för vidare forskning. 

7.1. Språkutveckling i förskolan 

I denna uppsats framkommer det tydligt att förskolans personal arbetar med barns 
språkutveckling i förskolans verksamhet. Förskolepersonalen talar om språket som 
grunden för barns utveckling och lärande, och att det är viktigt att barn utvecklar 
kunskaper till att kommunicera med sina medmänniskor. En viktig anledning är att 
barnen utvecklar kunskaper om att göra sina egna röster hörda. Barnen behöver 
utveckla sin förmåga att göra sig förståd och uttrycka sina tankar och känslor genom 
språket. Detta är viktigt i ett samhällsperspektiv, att barnen ska utvecklas till 
individer med kunskaper och förmågor inom spåket för att kunna agera och fungera 
tillsammans med sina medmänniskor i dagens samhälle. För att kunna samverka 
med andra människor behöver barnen utveckla sitt språk för att själva kunna förstå 
andra samt göra sig själva förstådda. Bjar och Liberg (2010) lägger stor vikt på att 
barn ska kunna kommunicera med människor i dess omgivning. Detta ger barnet 
trygghet och förmågan att samspela tillsammans med andra individer enligt 
författarna.   
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Det framkommer många olika arbetssätt för att arbeta med barns språkutveckling. 
Bland dessa tycks böcker vara populära hos förskolepersonal då dessa går att 
använda på fler sätt, bland annat genom högläsning, använda bilder och att skapa 
förståelse av text. Svensson (2010) belyser som tidigare nämnts boken och dess 
funktioner, vilka stämmer överens med det respondenterna använder boken till i 
verksamheten. Genom högläsningen tar förskolepersonalen med hjälp innehållet i 
boken för att utveckla barnens språk. Barnen sedan kan ta till sig och skapa egna 
förståelser och kunskaper kring handling och ord i boken.   

Sång, rim och ramsor är också metoder som används för att utveckla barns 
språkutveckling, i såväl planerade aktiviteter som i vardagliga situationer. Den 
sociokulturella teorin går även att koppla till sång, rim och ramsor, då förskolans 
personal lär ut nya sånger, rim och ramsor för barnen som de lär sig att använda. I 
dessa får barnen utveckla kunskap om nya ord och sätt att använda orden på.   

Även samtal och diskussion med och mellan vuxna och barn är enligt resultat och 
tidigare forskning utvecklande. Bjar och Liberg (2010) menar att samtal och 
diskussion utmanar barnen i deras språkutveckling. Barnens språkutveckling 
påverkas här enligt det som Säljö (2000) belyser som scaffoldning, att barnen 
kommunicerar med andra och lär av dessa. Samtal och diskussion kan både utmana 
och stimulera barn då de får höra vad andra säger samtidigt som de själva får 
uttrycka.  

Även leken framställs som en arena där barnen får utrymme till att utforska sitt 
språk. I leken kan barnen prova olika roller tillsammans, diskutera, läsa böcker, 
sjunga sånger, rimma och läsa ramsor. I leken bearbetar barn tidigare erfarenheter 
och på så sätt utvecklas nya erfarenheter och kunskaper hos barnen.  

De metoder som används ger enligt respondenterna resultat för barns 
språkutveckling, vilket är anledningen till att förskolepersonalen arbetar med dessa.  

7.2. Skriftspråksutveckling i förskolan 

Den tidigare forskningen belyser att skriftspråket kan introduceras för barn redan i 
förskolan. I läroplan för förskolan skrivs det fram att barn i förskolan ska 
introduceras för skriftspråket. Enligt resultatet skapa förskolepersonalen 
medvetenhet om skriftspråket och barnen ges möjlighet att skapa uppfattning om 
bokstäver och texter. Dock framkommer det tydligt att skriftspråket inte ska ha för 
stort fokus i förskolan och att inga bedömningar eller krav ska ställas på barnen. 
Detta tyder på att det finns en tydlig gräns för vad som är viktigt att utveckla i 
förskolan och skolan. I förskolan lyfter respondenterna att skriftspråket ska 
introduceras och arbetas med vid visat intresse från barnen, de lägger dock tyngd på 
att detta inte ska utvecklas i förskolan utan att detta är något som de överlämnar till 
skolan.  

De metoder som framkommer i undersökningen att förskolepersonalen delar då med 
sig av sina egna kunskaper och bidrar med dessa till barnens skriftspråksutveckling, 
går att koppla till den sociokulturella teorin. Bland dessa metoder nämner 
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respondenterna att de skriver tillsammans med barnen, på så sätt att de själva visar 
eller skriver bokstäver och texter för barnen som de sedan får granska och kopiera.  

Det framkommer även att förskolepersonalen använder böcker för att skapa 
medvetenhet kring bokstäver och texter för barnen. Även detta går att koppla till den 
sociokulturella teorin då förskolepersonalen har kunskaper kring hur en bok ser ut 
och hur den fungerar, och de stödjer barnen att undersöka och läsa böckerna, vilket 
ger barnen en introduktion till böcker och skriftspråkets funktion.  

I undersökningen framkommer det att om barn visar intresse för skriftspråket bör 
detta tas tillvara. Med barnens intresse kan förskolans personal ge barnen en bra 
grund för barns vidare utveckling av skriftspråket.  

7.3. Metoddiskussion 

I denna undersökning valdes strukturerade intervjuer för att samla information om 
hur förskolepersonal ser på barns språk-ochskriftspråksutveckling. Valet av 
intervjuer grundar sig på att Bryman (2011) menar att det är ett bra verktyg när 
material ska samlas utifrån andras kunskaper. Samma frågor ställdes till 
respondenterna, eftersom frågorna belyste undersökningens syfte och 
frågeställningar.  

Förskolepersonalen arbetade inte på samma förskola, utan vid fyra olika, vilket kan 
vara en anledning till många olika svar på frågorna. En del av respondenterna 
svarade liknande, vilket enligt min uppfattning kan bero på att dessa respondenter 
arbetar på samma arbetsplats och har diskuterat vilket förhållningssätt de har när det 
kommer till språkutvecklingen hos barnen. Denna tolkning grundar sig i att 
intervjuerna skedde enskilt med respondenterna för att de inte skulle påverka 
varandra. Intervjuerna gav möjlighet att ställa frågor med utförliga svar som gav 
material att arbeta med vid framtagandet av resultat.  

Alla intervjuer utom två genomfördes på en förskola i dess personalrum, de andra i 
ett avskilt rum. Detta ansågs lämpligast då det viktigt att det är lugnt och tyst. 
Därmed blev det lättare att höra vad respondenterna svarade och de gav utrymme till 
att tänka efter till varje fråga utan att någon störde.  
Då intervjuerna skedde utan inspelning kan respondenternas svar blivit begränsade, 
då anteckningarna tar tid under intervjuerna, och respondenterna fick upprepa sig 
vid tillfällen. Bryman (2011) menar att anteckningar kan ses problematiska då det är 
svårt att förlita sig på sitt eget minne, vilket resulterade i att respondenterna fick 
upprepa sina svar för att undvika missförstånd. Under de två sista intervjuer valde jag 
att spela in samtalen vilket gav mig mer material än de antecknade intervjuerna. 
Detta är enligt Bryman (2011) den metod som ger en fullständig redogörelse av vad 
respondenterna säger. Detta resulterade i att respondenterna inte behövde upprepa 
sina svar, vilket underlättade i intervjuerna. Även här var miljön omkring oss lugn 
och vi kunde samtala helt utan att bli distraherade eller avbrutna.  
Intervjuerna gav material att arbeta med till undersökningen, dock blev de första 
intervjuerna mer begränsade än de två sista då dessa antecknades, hade studien 
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gjorts en gång till hade valet blivit att spela in alla intervjuer och sedan transkribera 
dessa.  

7.4. Slutsatser av studien  

I undersökningen framkommer det att förskolepersonalen på ett medvetet sätt 
planerar och arbetar med barns språk-och skriftspråksutveckling. Detta genom att 
använda utmanande och utvecklande metoder. Det är enligt resultatet viktigt att 
skapa goda förutsättningar i form av trygga miljöer planerade för att utmana barns 
språk- och skriftspråksutveckling.  

Det som är grundläggande enligt förskolepersonal är att barnen utvecklar förmåga att 
förstå sin omvärld, samt kunna göra sig förstådda. För att detta ska kunna ske 
behöver barnen utveckla sitt språk och sina kompetenser inom språket.  

Det som är viktigt enligt respondenterna i arbetet som förskollärare är att skapa goda 
förutsättningar för barnen att bygga ett brett ordförråd. Det är förskolepersonalens 
uppgift att arbeta för att barnen ska utveckla dessa kunskaper. Det ligger också på 
förskolepersonalens ansvar att introducera barnen och försöka skapa ett intresse om 
skriftspråket hos barnen, dock med medvetenhet om att det inte ställs några krav på 
att barnen intresse är i fokus.  

7.5. Förslag för vidare forskning 

För att fördjupa kunskaperna kring hur förskolepersonal tänker och arbetar med 
språk- och skriftspråksutveckling är vidare forskning om ämnet nödvändigt. För att 
kunskaperna ska fördjupas krävs fler undersökningsmetoder än intervjuer av 
förskolepersonal. Fler intervjuer kan dock vara nödvändiga för att få ta del av fler 
respondenters syn på ämnet. Fler respondenter med relation till förskolan kan vara 
relevant för utökad kunskap kring hur barns språk utvecklas och vilka arbetssätt som 
används och varför.  

En annan metod som kan användas för att undersöka förskolepersonals arbete med 
barns språkutveckling är att delta i förskolans verksamhet och observera 
förskolepersonalens arbete i praktiken. Att använda sig av observationer i samband 
med intervjuer ger möjlighet att jämföra förskolepersonalens arbete i såväl teorin 
som i praktiken. 

Även föräldrars syn på barns språkutveckling kan ses som relevant för ämnet. För att 
få kunskaper kring detta kan strukturerade intervjuer med planerade frågor 
användas. Genom att använda sig av denna metod ges svar på det frågor som finns 
kring ämnet. Även gruppintervjuer skulle kunna ses relevanta här, då föräldrarna kan 
ge mer kunskaper om de får diskutera med varandra. En nackdel med denna metod 
kan vara att föräldrarna påverkas av varandra.  

Genom att använda sig av dessa metoder kan kunskaperna kring ämnet barns språk- 
och skriftspråksutveckling utvecklas.  
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Bilaga 1: Intervju Förskolepersonal 

1. Anser du att språkutveckling är något som förskolan ska lägga stor fokus vid? 
Om ja: Varför?  
Om nej: Varför inte?  

2. Vad är viktigt när det kommer till språkutveckling inom förskolan?  

3. Hur arbetar ni för att utveckla barnens språk i förskolan? 

4. Varför har ni valt att arbeta på detta sätt? 

5. Ser ni resultat? Utvecklas barnen?  
Beskriv: 

6. Samarbetar ni något med barnens föräldrar när det kommer till barnens 
språkutveckling?  
Om ja: Hur gör ni detta? 
Om nej: Varför inte?  

7. Känner ni att barnens föräldrar vill vara delaktiga i barnens språkutveckling?  
Om ja: På vilket sätt visar dem detta? 
Om nej: Varför tror ni det är så?  

8. Anser ni att samarbete mellan förskola och hem är viktig för barnens 
språkutveckling? 
Varför? /Varför inte?  

9. Är barnens föräldrar medvetna om hur ni arbetar med barnens språkutveckling?  
Om ja: Hur vet ni detta?  
Om nej: Varför inte?  

10. Vet ni om föräldrarna arbetar med att utveckla sina barns språk i hemmet?  
Om ja: På vilket sätt?  
Om nej: Varför inte? 

11. Arbetar ni med barnens läs och skrivutveckling?  
Om ja: Varför?  
Om nej: Varför inte?  

12. Hur kan man arbeta för att utveckla barn i deras kunskaper kring läsning?  

13. Hur kan man arbeta för att utveckla barn i deras kunskaper till att skriva?  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14.Ser ni ett intresse hos barnen när det kommer till läs och skrivutveckling?  

Om ja: Hur ser ni detta?  

Om nej: Vad kan detta bero på? 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Bilaga 2: Missivbrev till de intervjuade respondenterna  

Hallå alla i förskolepersonalen! 

Självständigt arbete – Ett arbete om språkutveckling i förskolan 
- En inbjudan till deltagande i forskning angående barns språkutveckling i förskolan. 

Jag heter Izabelle Burton Lillbacka och studerar till förskollärare på Mälardalens 
högskola i Västerås.  
Jag är snart klar med min utbildning och arbetar nu med mitt självständiga arbete. I 
detta arbete har jag valt att forska kring barns språkutveckling i förskolan. Syftet med 
denna undersökning är att få en fördjupning om hur förskollärare kan arbeta för att 
stödja barn i deras tidiga språkutveckling i förskolan, och hur förskolan kan arbeta 
för att göra barnens föräldrar delaktiga i deras barns språkutveckling.  

Jag har förberett ett antal frågor kring detta ämne och skulle uppskatta om du vill 
delta i att svara på dessa frågor i form av en intervju på cirka 30 minuter. Du är helt 
anonym i studien och materialet jag samlar under intervjun kommer endast 
användas i mitt arbete, och sedan kommer den samlade data att raderas, och som 
tidigare nämnts så är alla svar anonyma. När mitt arbete är färdigställt får du 
naturligtvis tillgång till att ta del av detta om så önskas. 

Deltagandet i undersökningen är frivillig och du har rätt att avbryta ditt deltagande 
när du vill utan motivering och utan några negativa konsekvenser. När arbetet är 
färdigt kommer det presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola och 
läggas upp i databasen Diva.  

Hoppas du vill delta i min undersökning!  

Med vänliga hälsningar  
Izabelle Burton Lillbacka  

Ni når mig på min mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Underskrift som godkännande av deltagande: ____
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