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Abstract
Title: Preschool – a social language environment and an arena for emergent literacy processes.

Author: Martina Norling

By focusing on preschool, as an arena for emergent literacy and language learning processes, this
thesis put the lens on preschool staff´s approaches and strategies in the social language environment
in Swedish preschools. Taking its point of departure in real preschool settings, the overall purpose of
this thesis is to develop a greater understanding of this social language environment, with particular
emphasis on the quality dimensions of strategies, such as the preschool staff´s sensitivity and approaches
in the preschool environment. Two didactic issues are of special importance to the thesis: preschool staff
´s descriptions of what kind of strategies and approaches they use in the social language environment as
well as how preschool staff support children’s language learning processes in literacy-related activities.

The thesis consists of four articles aimed at capturing, variations of dimensions of preschool staff
strategies as well as approaches that contribute to highlighting essential strategies for supporting
children in the social language environment. The theoretical framework in this thesis consists of social
constructivism (Vygotsky, 1997) and bioecological theory (Bronfenbrenner, 2005).

The four empirical studies in this thesis have made possible a mixed method design. The data
production consists of questionnaires with questions regarding background information of the
participants, observation instruments (scoring the quality of the social language environment), focus
group interviews, video observations as well as a systematic literature review.

In this thesis, three dimensions of preschool staff strategies in social language environment emerged:
play strategies, emotional strategies and communicative strategies. The social language environment
in Swedish preschool can be described in terms of those three strategy dimensions and continuous
interplay processes among children, peers and preschool staff, over time. The quality dimensions of
strategies focus, on preschool staff efforts and children’s prerequisites of learning processes, rather than
focusing on children’s individual performance.

Keywords: Preschool, social constructivism, bioecological theory, preschool staff, emergent literacy,
social language environment, language learning processes
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Förord 
Redan som litet barn förstod jag att vuxnas syn på omvärlden oftast var en 
annan än den som barn upplevde. Jag och mina kamrater blev ibland miss-
förstådda i kommunikation med vuxna. Jag grubblade på det när jag var barn 
men kunde inte förstå varför. I dag är jag vuxen och förstår att det handlar 
om erfarenheter. Erfarenheter formar människor och det är våra erfarenheter 
som vi utgår ifrån i kommunikation med andra.   

Det här avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i den sociala språkmiljön 
i förskolan. Jag vill därför tacka alla er förskolepersonal som bidragit till 
enkätsvar och beskrivningar samt blivit observerade i förskolans olika aktivi-
teter. Utan er skulle denna avhandling inte blivit av. Ni gjorde det möjligt för 
mig att undersöka hur ni möter barn i språklig kommunikation och vilka 
möjligheter barnen har att uttrycka, pröva, utforska och bearbeta språkliga 
begrepp i samspel med er och med andra barn. Arbetet med avhandlingen 
och de forskarstudier som jag genomfört har bidragit till en fördjupad förstå-
else om barns sociala språkmiljö där främst barns erfarenheter och persona-
lens strategier har visat sig ha betydelse för barns engagemang i språk-, läs- 
och skrivprocesser i förskolan.  

Avhandlingsarbetet har varit en fantastisk upptäcktsfärd där varje delstu-
die har bidragit till att synliggöra barns förutsättningar i den sociala språk-
miljön i förskolan. Tiden som doktorand kan likställas med en hinderbana 
där vissa hinder omvandlas till möjligheter och passeras utan direkta svårig-
heter medan somliga hinder har krävt mycket tålamod och tillit till min egen 
förmåga. Men jag har inte varit ensam. Längs med hinderbanan har det fun-
nits många personer som stöttat mig och hejat på lite extra i både medvind 
och motvind. Det har betytt mycket för mig. Först och främst vill jag tacka 
min huvudhandledare Anette Sandberg. Tack för ditt stöd, ditt engagemang 
och din kunskap i avhandlingsarbetet, men också de utmaningar som du fått 
mig att anta. Din tilltro till mig har varit avgörande för att våga ta de steg 
som krävs för att stå på egna ben som framtida forskare. Jag vill också tacka 
mina handledare Anne Lillvist och Lena Almqvist. Tack för ert engagemang, 
uppmuntran och konstruktiva diskussioner. Varje handledartillfälle med er 
tre handledare har varit givande och varje gång har jag sett fram emot nästa 
tillfälle. Vi har också varit på konferenser tillsammans där ni på ert profess-
ionella sätt har presenterat forskning och samtidigt utmanat och stöttat mig 
att göra detsamma, vilket jag oerhört tacksam för.  

Ett stort tack riktas till Pia Williams som läst manus och givit tänkvärda 
synpunkter vid mitt slutseminarium. Jag vill också tacka Eva Sundgren och 
Staffan Stranne som varit interna granskare och omsorgsfullt läst mitt manus 
samt visat engagemang och intresse i mitt avhandlingsarbete, ett stort tack 
till er tre. 

Under avhandlingsarbetets process har olika forskningsgrupper varit en 
tillgång, CHILD (Child-Health-Intervention-Learning and Development) 
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1 Inledning 

Där är barnet som smyger genom det 

daggiga gräset, lyfter en nyckelpiga på 

fingret, kisar mot en rensopad försom-

marhimmel, drar ett andetag. Då är orden 

nära. […] Ty var och en av naturens de-

taljer bär på symbolen för helhetens oer-

sättlighet. Allt är ett skört fågelägg i bar-

nets hand. Det är också språkets grund 

(Bergengren, 1992, s. 26). 

1.1 Att utforska förskolans sociala språkmiljö 
Förskolan fick en egen läroplan 1998 (Utbildningsdepartementet, Läropla-
nen för förskolan, Lpfö, 98) och under de senaste åren har PISA-
undersökningar visat att barns matematik-läs- och skrivförståelse blivit allt 
sämre. Elever visar allt sämre resultat i skolan och debatten om förskolan 
och framförallt skolans ansvar gällande sämre resultat har genererat till de-
batt om tidiga insatser i förskola och skola (Skolverket, 2013). Debatten 
ledde till politiskt beslut om reformering och tidiga insatser i skolan samt att 
vissa delar av reformen bestod av revidering av tidigare läroplaner. Därav 
trädde den reviderade läroplanen i förskolan, Lpfö 98/2010 i kraft 1 juli 
2011. Den reviderade läroplanen innebar tydligare beskrivningar av ansvars-
fördelningen i förskolan samt specifika strävansmål där språket, läs- och 
skrivaktiviteter fick en tydligare position för att genomföras i förskolans 
verksamhet. Hur dessa strävansmål skulle genomföras eller vad och när 
dessa aktiviteter skulle ske i förskolans verksamhet var det personalens upp-
gift att bestämma. 

Enligt en rapport från Skolverket (2010) har det införts allt mer språkdia-
gnoser och språktester i förskolan för att kartlägga det individuella barnets 
språkutveckling. I dessa tester tas det sällan hänsyn till språkmiljön och vilka 
förutsättningar som erbjuds barnen i verksamheten. Barn kommer till försko-
lan med olika förutsättningar och erfarenheter och Skolverket riktar stark 
kritik mot dessa former av tester som tillämpas då resultaten är missvisande 
och är summativa beskrivningar där barnets individuella tillkortakommanden 
synliggörs utan hänsyn till barnets förutsättningar i hem och förskola. Pram-
ling Samuelsson (2010) problematiserar också införandet av tester och indi-
viduell utvärdering av barn. I sin artikel, Ska barns kunskaper testas eller 
deras kunnande utvecklas i förskolan? ställs frågan vilket syfte dessa in-
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1 Inledning 

Där är barnet som smyger genom det 
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nära. […] Ty var och en av naturens de-

taljer bär på symbolen för helhetens oer-

sättlighet. Allt är ett skört fågelägg i bar-

nets hand. Det är också språkets grund 

(Bergengren, 1992, s. 26). 
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deras kunnande utvecklas i förskolan? ställs frågan vilket syfte dessa in-



 10

strument har. Risken är att det instrumentella metoderna riktar personalens 
uppmärksamhet på barns färdigheter i stället för att uppmärksamma barns 
lärandeprocesser där dialogen, barns erfarenheter och intressen bör vara i 
fokus för lärandet.  Således kan den ökade användningen av instrument och 
tester visa tecken på att det finns en osäkerhet hos personalen i förskolan hur 
och vilka språk-, läs- och skrivaktiviteter som ska genomsyra verksamheten 
och på vilket sätt personalen kan stötta och utmana barns lärprocesser. Do-
verborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att personalen i 
förskolan känner sig förvirrade och inte vet hur de ska tolka och genomföra 
uppgiften de är ålagda att genomföra. 

Hösten 2009 startade forskningsprojektet, Förskolan som barns språk-
miljö finansierat av Vetenskapsrådet. Projektets ansats var multidimensionell 
med mixad metoddesign och projektets övergripande syfte var att studera 
miljöns betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Den språkliga mil-
jön i förskolan avser både social och fysisk miljö. Den sociala språkmiljön 
definieras i projektet som personalens förhållningssätt till språk-, läs- och 
skrivaktiviteter samt personalens verbala språkbruk i interaktion med barn i 
förskolan. Social språkmiljö innebär också att skapa möjligheter för barn till 
samtal och diskussioner som t ex att ställa tankeväckande frågor, utmana 
barns språkbruk samt uppmuntra barnen till att berätta, fantisera och låtsats-
läsa (Björck-Åkesson, Sandberg & Björk-Willén, 2008). 

Min uppgift i projektet var att studera den sociala språkmiljön i förskolan. 
Med anledning av den reviderade läroplanen i förskolan, införandet av 
språktester i förskolans miljö samt tidigare forskning som visar på betydel-
sen av personalens insatser och förhållningsätt gällande barns lärande pro-
cesser i språk, läs- och skrivlärande, fann jag det viktigt att studera vilka 
förutsättningar som erbjuds i förskolans sociala språkmiljö. Tidigare studier 
efterlyser mer forskning kring personalens stöd i social lärandemiljö i för-
skolan då studierna visar att klimatet i lärandemiljön och i lärandesituationer 
har mer betydelse än vilket material och aktiviteter som erbjuds (Lonigan, 
Faver & Clancy-Menchetti, 2011; Pianta & Hamre, 2009). Det behövs mer 
forskning kring området för att synliggöra personalens kvalitetsfrämjande 
insatser (Hilbert & Eis, 2014; Howes et al,. 2008) samt forskning som stude-
rar personalens förhållningssätt och hur attityder och värderingar kan föränd-
ras till förmån för barns lärandemiljö (Aydogan, 2013). 

Inför den här avhandlingen har en systematisk litteraturstudie gällande in-
ternationell forskning genomförts (år 2000 − 2009) i databaserna EBSCO, 
Psyk Info, ERIC och Web of Sciences. Resultatet visade att det fanns tidi-
gare forskning (1252 abstract) inom området social språkmiljö och år 2006 
började språk-, läs- och skriv processen i förskolan allt oftare definieras som 
emergent literacy i de internationella artiklar som ingick i sökningen. De 
studier som granskats mer ingående (33 artiklar) visar att de studier som 
genomförts mestadels har varit kvantitativ interventionsforskning med expe-
rimentell design samt kvalitativ forskning där observationer av barns språk-, 
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läs- och skrivutveckling i samspel med personalen observerats. Resultatet 
visade att det fanns ett behov av forskning som undersöker personalens för-
hållningssätt till språk-, läs- och skrivprocesser i förskolan för att synliggöra 
vad och vilka strategier personalen tillämpar för att stödja och utmana barns 
lärandeprocesser i förskolans sociala språkmiljö. En senare sökning gjordes 
medan denna kappa höll på att utformas, och den visade att social språkmiljö 
har obeforskade områden gällande personalens insatser och framförallt kva-
litativ forskning där förskolepersonalen beskriver stödjande strategier och 
förhållningssätt i social språkmiljö i förskolan. Strategier definieras i denna 
avhandling som beskrivningar av personalens tillvägagångssätt i aktiviteter, 
händelser och praktiker i social språkmiljö. 

Ett synliggörande av social språkmiljö i förskolan generellt, personalens 
strategier samt personalens egna beskrivningar av miljön kan tillföra inform-
ation om vilka strategier och innehåll som tillämpas i social språkmiljö. Di-
mensioner avser i den här avhandlingen de kategorier av strategier som syn-
liggörs och beskrivs i social språkmiljö. Vidare kan innehållet av dimension-
erna bidra till diskussioner om vilka aktiviteter som behöver utvecklas i 
verksamheten samt vilka insatser personalen behöver för fortsatt utveckling 
av förskolans sociala språkmiljö. Således flyttas fokus från barns individu-
ella språkutvecklingsresultat till personalens strategier och vilka förutsätt-
ningar som erbjuds barn i förskolans sociala språkmiljö.  
 
Följande frågeställningar ligger till grund i kappans delstudier: 
 

I. Hur beskriver och förklarar personalen sitt tillvägagångssätt och 
stödjande insatser i förskolans sociala språkmiljö?  

 
II. a) Vad visar skattning gällande förskolans kvalitet av social 

språkmiljö baserat på de sju kvalitetsfrämjande dimensionerna 
positivt klimat, lärares lyhördhet, hänsyn till barnperspektiv, ut-
formning av lärandemiljön, begreppsutveckling, återkoppling 
och språkmönster? 
b) Hur stor del av variationen av barns engagemang i sociala 
språkmiljöpraktiker inom och mellan avdelningarna kan förkla-
ras av de sju kvalitetsdimensionerna? 

 
III. På vilket sätt kan utomhusmiljön vara en språkstimulerande 

miljö?  
 

IV. a) Hur stödjer personalen barns begreppsutveckling i språk-, läs- 
och skrivrelaterade lekar? 
b) Vad är karaktäristiskt i språk-, läs- och skrivhändelserna och 
vilka begrepp diskuteras i samspelssituationerna?  
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1.2 Syfte  
Avhandlingens övergripande syfte är att utveckla kunskap om den sociala 
språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande dimensioner så som 
personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. 
 
Specifikt syfte för respektive delstudie är: 
 

I. Att undersöka förskolepersonalens förhållningssätt och beskriv-
ningar av social språkmiljö i den svenska förskolan. 

II. Att undersöka kvalitetsfrämjande dimensioner i den svenska för-
skolan som är specificerade i CLASS instrumentet: positivt kli-
mat, lyhördhet, barnperspektiv, utformning av lärandesituation-
er, begreppsutveckling, återkoppling och språkmönster i social 
språkmiljö relaterat till barns engagemang i barngruppen. 

III. Att utforska, analysera och beskriva hur förskolepersonal upp-
fattar utomhusmiljön som en främjande språkmiljö. 

IV. Att undersöka förskolepersonalens främjande strategier för att 
stödja barns begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade 
lekaktiviteter. 

 
Syftet med kappan i den här avhandlingen är att synliggöra utvecklingspro-
cessen av avhandlingsarbetet samt visa på hur delstudiernas enskilda resultat 
bidrar till ett sammanhängande resultat till forskningsområdet social språk-
miljö. Kappan skrivs på svenska och därför definieras begrepp som beskriver 
social språkmiljö i en svensk kontext. Det har inneburit en ytterligare pro-
cess av litteratursökning på svenska för att teoretiskt förankra social språk-
miljö till de svenska begrepp som används inom språk-, läs- och skrivområ-
det. Således innehåller avhandlingen både engelska (i delstudierna) och 
svenska (kappan) begrepp gällande social språkmiljö i förskolan. 
 
Personalen i förskolan möter dagligen barn som kommer till förskolan med 
tidigare erfarenheter och nya kunskaper som de vill delge sin omgivning. 
Språket som verbala och kroppsliga uttryck blir ett verktyg i kommunikat-
ionen mellan barn, kamrater och personal. Barns erfarenheter varierar och 
erfarenheterna kan delvis vara aktiviteter och händelser som erfarits i försko-
lans miljö tillsammans med kamrater och personal men det kan också vara 
händelser som barnet erfarit i en annan miljö, till exempel hemmet, affären 
eller biblioteket. Förskolans miljö erbjuder en variation av aktiviteter där 
symboler, text, bilder, foton och leksaker skapar möjligheter till kommuni-
kation. I aktiviteterna kan det uppstå situationer som barn känner igen och 
baserat på tidigare erfarenheter försöker barn uttrycka sin förståelse genom 
verbala och kroppsliga uttryck. Barn försöker också förhandla och prova nya 
begrepp i samspel med personalen och med varandra för att förstå, skapa 
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mening och vidga sina perspektiv. Personalens återkoppling till barns erfa-
renheter och meningsskapande är betydelsefullt i förskolans språkmiljö det 
vill säga, personalen är en del av den sociala språkmiljön.  

I exemplet nedan beskriver förskolepersonal från en fokusgruppsintervju 
vad de gör för att möta varje barn i språklig kommunikation och vilken ut-
maning det kan vara att bekräfta och förstå barn i deras språkliga processer. 
 

B: Att vi har tid, det känns mycket viktigare att man inte är stressad, att vi har 
tid för varje barn och att man kan uppmuntra och lyssna på barnen och hinna, 
hinna med. Det är ju det man hoppas hela tiden. 

R: Hjälpa till att sätta ord på saker, det är det som är mest frustrerande, när 
man inte förstår vad de vill ha sagt för det är ofta, ja, det händer ofta på en 
småbarnsavdelning då att vi inte förstår vad de säger och att vi inte kan tolka 
dem. Vi försöker men ibland är det omöjligt. 

B: Men där är det ju lättare om man är flera som hör, då brukar det vara nå-
gon som hör och förstår, man gissar och 

R: Det var ju som Maja sa, jag vill aldrig bliva stuur [som Pippi säger]och då 
är det ju stor [vuxen] men hi, hi, det kom vi ju inte fram till alls förrän vi frå-
gade mamman, det kopplade inte jag. 

B: Ja, det är ju ganska avancerat för en på två och ett halvt år. 
 
Exemplet visar att personalen strävar efter att ge tid, lyssna och uppmuntra 
varje enskilt barn och hinna med alla barn i gruppen. De beskriver också att 
det kan vara svårt att förstå vad barnet menar och att det känns frustrerande 
att inte kunna bekräfta. Exemplet visar också hur Maja försöker att pröva sin 
erfarenhet av Pippis ord ”stuur” men personalen vet inte att det är Pippi hon 
menar. Det finns också en indikation om ett förhållningssätt som kan hindra 
och begränsa personalens förståelse av Majas språkprocess då de har upp-
fattningen att det är för avancerat för ett barn i två och ett halvt års ålder att 
pröva begrepp på det sättet. Personalens förståelse för Majas kommunikation 
sker senare när personalen pratar med Majas mamma som vet att Maja är 
intresserad av Pippi, men då har den här händelsen redan passerat. 

Sådana här språkliga tillfällen kan ske dagligen i förskolans verksamhet 
och kan vara de ”gyllene” ögonblicken för barn och personal att pröva, för-
handla och bekräfta för att utmana barns begreppsutveckling och menings-
skapande. Men beroende på personalens förhållningssätt till barns kommu-
nikativa och språkliga processer kan dessa tillfällen antingen passera helt 
oreflekterat eller vara utvecklingsfrämjande för barnen i den vardagliga 
verksamheten. 

Den här avhandlingen avser att utveckla kunskap om personalens förhåll-
ningssätt och strategier avseende social språkmiljö vilket kan bidra till di-
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Specifikt syfte för respektive delstudie är: 
 

I. Att undersöka förskolepersonalens förhållningssätt och beskriv-
ningar av social språkmiljö i den svenska förskolan. 

II. Att undersöka kvalitetsfrämjande dimensioner i den svenska för-
skolan som är specificerade i CLASS instrumentet: positivt kli-
mat, lyhördhet, barnperspektiv, utformning av lärandesituation-
er, begreppsutveckling, återkoppling och språkmönster i social 
språkmiljö relaterat till barns engagemang i barngruppen. 

III. Att utforska, analysera och beskriva hur förskolepersonal upp-
fattar utomhusmiljön som en främjande språkmiljö. 

IV. Att undersöka förskolepersonalens främjande strategier för att 
stödja barns begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade 
lekaktiviteter. 

 
Syftet med kappan i den här avhandlingen är att synliggöra utvecklingspro-
cessen av avhandlingsarbetet samt visa på hur delstudiernas enskilda resultat 
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miljö. Kappan skrivs på svenska och därför definieras begrepp som beskriver 
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Personalen i förskolan möter dagligen barn som kommer till förskolan med 
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Språket som verbala och kroppsliga uttryck blir ett verktyg i kommunikat-
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erfarenheterna kan delvis vara aktiviteter och händelser som erfarits i försko-
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mening och vidga sina perspektiv. Personalens återkoppling till barns erfa-
renheter och meningsskapande är betydelsefullt i förskolans språkmiljö det 
vill säga, personalen är en del av den sociala språkmiljön.  

I exemplet nedan beskriver förskolepersonal från en fokusgruppsintervju 
vad de gör för att möta varje barn i språklig kommunikation och vilken ut-
maning det kan vara att bekräfta och förstå barn i deras språkliga processer. 
 

B: Att vi har tid, det känns mycket viktigare att man inte är stressad, att vi har 
tid för varje barn och att man kan uppmuntra och lyssna på barnen och hinna, 
hinna med. Det är ju det man hoppas hela tiden. 

R: Hjälpa till att sätta ord på saker, det är det som är mest frustrerande, när 
man inte förstår vad de vill ha sagt för det är ofta, ja, det händer ofta på en 
småbarnsavdelning då att vi inte förstår vad de säger och att vi inte kan tolka 
dem. Vi försöker men ibland är det omöjligt. 

B: Men där är det ju lättare om man är flera som hör, då brukar det vara nå-
gon som hör och förstår, man gissar och 

R: Det var ju som Maja sa, jag vill aldrig bliva stuur [som Pippi säger]och då 
är det ju stor [vuxen] men hi, hi, det kom vi ju inte fram till alls förrän vi frå-
gade mamman, det kopplade inte jag. 

B: Ja, det är ju ganska avancerat för en på två och ett halvt år. 
 
Exemplet visar att personalen strävar efter att ge tid, lyssna och uppmuntra 
varje enskilt barn och hinna med alla barn i gruppen. De beskriver också att 
det kan vara svårt att förstå vad barnet menar och att det känns frustrerande 
att inte kunna bekräfta. Exemplet visar också hur Maja försöker att pröva sin 
erfarenhet av Pippis ord ”stuur” men personalen vet inte att det är Pippi hon 
menar. Det finns också en indikation om ett förhållningssätt som kan hindra 
och begränsa personalens förståelse av Majas språkprocess då de har upp-
fattningen att det är för avancerat för ett barn i två och ett halvt års ålder att 
pröva begrepp på det sättet. Personalens förståelse för Majas kommunikation 
sker senare när personalen pratar med Majas mamma som vet att Maja är 
intresserad av Pippi, men då har den här händelsen redan passerat. 

Sådana här språkliga tillfällen kan ske dagligen i förskolans verksamhet 
och kan vara de ”gyllene” ögonblicken för barn och personal att pröva, för-
handla och bekräfta för att utmana barns begreppsutveckling och menings-
skapande. Men beroende på personalens förhållningssätt till barns kommu-
nikativa och språkliga processer kan dessa tillfällen antingen passera helt 
oreflekterat eller vara utvecklingsfrämjande för barnen i den vardagliga 
verksamheten. 

Den här avhandlingen avser att utveckla kunskap om personalens förhåll-
ningssätt och strategier avseende social språkmiljö vilket kan bidra till di-
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daktisk diskussion om vad personalen gör och hur personalen i förskolan 
skapar språkmiljöer för att stödja barns väg i språk-, läs- och skriv proces-
sen. Figur 1 illustrerar fokus för avhandlingens område samt hur delstudierna 
inryms inom ramen för den här kappan. 

 
Figur 1. Avhandlingens forskningsområde och ramen för analys av delstudierna i 
avhandlingen 

Figur 1 visar barns process att skapa mening och förståelse av språkliga be-
grepp, gester, symboler och texter, vilket kan ske i samspel mellan barns och 
personals olika miljöer (mikrosystem) den privata och den offentliga (se 
Halldén, 2006). I den här avhandlingen är det förskolan som är arenan för 
barns sociala språkmiljö med särskilt fokus på personalen i förskolan. Figu-
ren utgår från Bronfenbrenners bioekologiska modell (Bronfrenbrenner, 
1994; 1999; 2000; 2006) som illustrerar övergångar i barns och personals 
miljöer som ömsesidigt påverkar barns meningsskapande, utveckling och 
lärande. Hur utvecklingsfrämjande det är för barnet beror på hur personalen i 
förskolan är lyhörda för de erfarenheter de bär med sig i övergångarna samt 
vilka tillfällens som ges för socialt samspel, representativa symboler och 
sociokulturella uttryck. 

De fyra kugghjulen i förskolans mikrosystem representerar process, per-
son, tid och kontext vilket sker i ömsesidiga processer (proximala processer) 
mellan de individer som regelbundet vistas där. Tid (historiskt och samtid) 
innebär individers tidigare och nya erfarenheter och tycks ha betydelse för 
barns utveckling och lärprocesser (Barton, 2007; Bronfrenbrenner, 1999; 
2005; Tudge, Mokrova, Hatfield & Karnik, 2009). Inom tidperspektivet in-
ryms också individers inre- och yttreprocesser (proximal utvecklingszon) 
som påverkas av tid, reflektion, tänkande och ”rätta tillfällen” för lärande 
(Bronfenbrenner, 1999; Vygotsky, 1986). Se även avsnitt 2.5 (teoretiska 
utgångspunkter). De fyra kugghjulen visualiserar också processer av barns 

 15

och personals förförståelse, meningsskapande och lärande som kan ske i 
social språkmiljö vilket ständigt utmanas då mikrosystemet förändras över 
tid. Det kan vara pågående processer som utmaning – meningsskapande – ett 
lärande uppstår – förändring – ny utmaning utifrån nya händelser och så 
vidare, i regelbundna aktiviteter och sociala samspel med barn och personal i 
förskolan. Den här processen kan förstås likvärdigt den modell som Wells 
(2011) illustrerar om kunskapsprocessen, the spiral of knowing (Wells, 
1999), där dialogen i process av förståelse, respons, mening och kunskap 
sker i samspel och i första hand genom språket men också genom representa-
tiva visuella handlingar. Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar 
att förskolans språkmiljö pendlar mellan barns ”vardagliga erövringar och 
vetenskapliga begreppserövringar” (s.131). Skillnaden mellan dessa begrepp 
är att de vardagliga erövringarna sker i sociala sammanhang i barnets miljö, 
medan de vetenskapliga begreppserövringarna oftast sker i institutionella 
sociala miljöer som förskolan, där begreppen är förankrade i institutionens 
kultur och därmed kanske inte används i andra sammanhang. Fokus i den här 
avhandlingen är förskolans miljö och i synnerhet personalen, men för att 
kunna studera och analysera personalens förhållningssätt och strategier beak-
tas också de bioekologiska och sociokulturella övergångarna av barns 
språkmiljö i förskolan. Halldén (2006) problematiserar begreppen privat och 
offentlig och menar att förskolan kan ses som en mötesplats mellan offentlig 
och privat då familjelivet blir exponerat i förskolan.  ”För att förstå det of-
fentliga livet måste vi också förstå hur individen formas i institutioner som 
familj, släktskap och föräldraskap” (s. 281).  

Delstudie I och II är övergripande och analyseras utifrån en mer generell 
nivå gällande förskolepersonalens beskrivningar om vad för språkfrämjande 
faktorer som tillämpas i förskolan samt observationer om hur förskoleperso-
nal tillämpar kvalitetsfrämjande dimensioner i förskolans språkmiljö. Del 
studie III och IV är fokus mer specifikt då forskningsfrågorna baserar sig på 
resultat utifrån delstudierna I och II (se forskningsfrågor och syfte, avsnitt 
1.1 & 1.2). 
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2 Bakgrund 

Visst är det fantastiskt att det finns så 

många ord att upptäcka och lära sig för 

ett barn! […] Jag kan inte tänka mig en 

större lycka än att få vara tillsammans 

med ett barn som håller på att upptäcka 

sitt språk. När vi var barn älskade vi att 

leka med språket så som alla barn gör 

(Eriksson & Lindgren, 1997, s. 40). 

Inledningsvis ges i ett historiskt perspektiv för att belysa framväxten av för-
skolans styrdokument och hur de idag är formaliserade gällande barns språk-
liga, kommunikativa utveckling och lärande. Därefter beskrivs utmaningen 
med att definiera emergent literacy och hur ett vidgat perspektiv definieras 
som social språkmiljö för att sedan specifikt beskriva vilka dimensioner av 
språkmiljöer som ingår i social språkmiljö i förskolan. Vidare fortsätter ka-
pitlet med vilka dimensioner av personalens förhållningssätt som tycks vara 
utvecklingsfrämjande för barns lärande och utveckling i social språkmiljö. 
En kortare sammanfattning ges för att synliggöra begrepp och resultat gäl-
lande tidigare forskning och social språkmiljö. Avslutningsvis beskrivs de 
teorier och perspektiv som ligger till grund för delstudierna i avhandlingen 
samt de teoretiska perspektivens bidrag till avhandlingens syfte, metodolo-
giska ansatser och forskningsfältet didaktik. Kapitlet avslutas med en över-
sikt av delstudiernas syfte, forskningsfrågor, teoretisk ram, datainsamlings-
metod och deltagare. 

2.1 Förskolan 
Förskolan har ur ett historiskt perspektiv präglats av traditioner gällande 
barnsyn och lärande då verksamheten började ta form redan vid mitten av 
1800-talets småbarnsskolor, kindergarten, barnträdgård och daghem (se t ex 
Vallberg Roth, 2011).  

Förskolans pedagogiska uppdrag blev dock tydligare vid införandet av 
förskolans egen läroplan, Läroplan för förskolan, Lpfö, 98 (Utbildningsde-
partementet, 1998). Läroplan för förskolan har sedan 1998 reviderats två 
gånger (Utbildningsdepartementet, SKOLFS 2006:22; Utbildningsdeparte-
mentet, SKOLFS 2010:35 ). I den reviderade läroplanen, läroplanen för för-
skolan, Lpfö, 98 reviderad 2010 (Utbildningsdepartementet, 2010b) har lä-
randemålen, riktlinjerna samt förskolechef och förskollärares ansvarsområ-
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den förtydligats. Emellertid baserar sig den reviderade läroplanen fortfarande 
på samma grundsyn vad gäller förskolans värdegrund och uppdrag. Ut-
gångspunkter i förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lä-
rande där en helhetssyn på barnet är i centrum och där lärande, omsorg och 
utveckling bildar en helhet. Vidare bygger värdegrunden på demokrati, barns 
inflytande och samverkan med föräldrar. Kunskapsbegreppet tydliggörs 
också i den reviderade läroplanen där fakta, förståelser, färdighet och förtro-
genhet samspelar med varandra då det betonas att kunskap inte är ett enty-
digt begrepp. Barns intressen ska tas tillvara i verksamheten som ska utgå 
från barns erfarenhetsvärld, drivkraft och motivation. Förskolans verksamhet 
ska främst bygga på en helhetssyn där lärande, omsorg och fostran förenas 
(Utbildningsdepartementet, 2010 b).  

Kunskaps och omsorgsuppdraget i förskolan har synliggjorts och har för-
tydligats genom begreppet educare, där EDU, early childhood education 
innebär kunskap och lärande och CARE, care innebär omsorg och fostran 
(Folke-Fichtelius, 2008; Jönsson, Sandell & Tallberg-Boman, 2012; OECD, 
2006). Enligt Bruce och Riddersporre (2012) har nutidens fokus på kunskap 
och lärande inneburit att ”omsorg och fostran fått mindre uppmärksamhet 
”(s. 35). Enligt Bruce och Riddersporre är det betydelsefullt att ta hänsyn till 
begreppet som (educare) för att skapa goda förutsättningar för omsorg och 
lärande. Det handlar således om personalens förhållningssätt till lärande och 
omsorg samt vilken kunskapssyn som genomsyrar verksamheten. Persona-
lens kunskapssyn och förhållningssätt kan påverka innehållet i förskolans 
verksamhet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) poängterar att kvali-
tet i förskolan påverkas av hur förskollärare arbetar med lärandemålen i lä-
roplanen och vilket innehåll och förutsättningar de skapar för barns lärande. 

I skolverkets rapport Förskola i utveckling − bakgrund till ändringar i 
förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010a), uttrycks främst att 
kunskap och erfarenhet om barns utveckling och lärande ska vara utgångs-
punkter i den reviderade läroplanen. Målen i läroplanen har förtydligats för 
att ”ange riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och 
därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan” (s. 6). Lärandemå-
len i läroplanen förtydligades främst inom områdena naturvetenskap, teknik, 
barns språkliga samt matematiska utveckling och lärande. Enligt rapporten 
berodde det på att förskolan inte ansågs stimulera barns naturliga lust att lära 
i den utsträckning som önskas samt att pedagogisk stimulans ska ges tidigt 
för att stimulera barns språkliga och matematiska utveckling (Utbildnings-
departementet, 2010a). Bland annat har lärandemålen för barns språkliga och 
kommunikativa utveckling, skriftspråket, berättandet, IKT, barns möjligheter 
till att leka med ord, förstå begrepp och förstå andras perspektiv tydliggjorts. 
Förtydligande av dessa lärandemål har inneburit vissa konsekvenser för för-
skolans verksamhet då personalen i förskolan ansågs behöva kompetensut-
veckling. Statliga insatser som ”Förskollärarlyftet” infördes för att tillgodose 
behoven i förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010a). 
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Det här avhandlingsarbetet startade hösten 2009 vilket innebär att studier-
na har genomförts i en brytningstid mellan de båda läroplanerna, Lpfö 
(1998; 2006) och Lpfö, (98/2010). I förskolans verksamheter diskuterades 
den äldre versionen av läroplanen i förhållande till den nya som formalisera-
des för att sedermera transformeras, implementeras och verkställas i juli 
2011. Det innebär att personalen i förskolan var i skedet att tolka och förstå 
hur och vad för insatser som behövde göras i verksamheten. Dels var det 
deras eget förhållningssätt till t ex surfplattor, datorer och digitala verktyg, 
dels vilka förutsättningar som krävdes till exempel ekonomiska resurser och 
fysisk miljö så som plats för datorer, tillgång till texter och symboler samt 
tillgång till böcker och miljöer som stimulerar barns intresse för kommuni-
kation och skriftspråk. 

I mötet med förskolepersonalen inför datainsamlingen till den här avhand-
lingen, hade således diskussionerna mest handlat om den fysiska miljöns 
utformning och inte om hur personalens samspel i förskolans språkmiljö kan 
förändras i förhållande till de nya lärandemålen.  

2.2 Social språkmiljö  
Begreppet social språkmiljö är i den här avhandlingen förankrat till begrep-
pet emergent literacy vilket definieras som, läs- och skrivprocessen som sker 
före formellt läs- och skrivlärande i varierade sociala miljöer baserat på tidi-
gare erfarenheter och livshistorier (Barton, 2007; Clay, 1991). Begreppet har 
alltså en vid mening där läs- och skrivlärande ses som en pågående process 
som startar tidigt i barns liv och inte som ett fenomen som startar när barn 
börjar skolan (se t ex Barton, 2007; Clay, 1991; Dahlgren & Olsson, 2007; 
Kamhi & Catts, 2005; Kullberg, 2007; Whitehurst & Lonigan, 1998).  Inom 
begreppet emergent literacy inryms också språket som ett verktyg i barns 
lärprocess där det verbala språket och läs- och skrivprocessen utvecklas öm-
sesidigt i barns liv (Barton, 2007; Clay, 1991; Dahlgren & Olsson, 2007; 
Kullberg, 2007; Söderbergh, 2007; Whitehurst & Lonigan, 1998).  

Emergent literacy är underordnat begreppet literacy och kan enligt Kull-
berg och Åkesson (2007) uppfattas som den period under en människas liv 
som leder till skriftspråklighet. Det innebär att teoretiska begrepp inom lite-
racy också innefattar emergent literacy då emergent literacy är den process 
som sker under perioden före skriftspråkligheten. 

Emergent literacy är ett begrepp som med tiden utvidgats och tidigare 
forskning har bidragit till att definitionen har fått ett ”bredare perspektiv” på 
läs- och skrivlärande. Det finns dock olika tolkningar av emergent literacy- 
begreppet. En del forskare tolkar begreppet som kompetenser inom skrift-
språket där symboler och skriftliga uttryck är fokus för literacy (Fast, 2007), 
medan andra forskare tolkar begreppet som en kombination av läs- och 
skriftspråkskompetens (Björklund, 2008; Josephson, 2007). Det finns dock 
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den förtydligats. Emellertid baserar sig den reviderade läroplanen fortfarande 
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innebär kunskap och lärande och CARE, care innebär omsorg och fostran 
(Folke-Fichtelius, 2008; Jönsson, Sandell & Tallberg-Boman, 2012; OECD, 
2006). Enligt Bruce och Riddersporre (2012) har nutidens fokus på kunskap 
och lärande inneburit att ”omsorg och fostran fått mindre uppmärksamhet 
”(s. 35). Enligt Bruce och Riddersporre är det betydelsefullt att ta hänsyn till 
begreppet som (educare) för att skapa goda förutsättningar för omsorg och 
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lens kunskapssyn och förhållningssätt kan påverka innehållet i förskolans 
verksamhet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) poängterar att kvali-
tet i förskolan påverkas av hur förskollärare arbetar med lärandemålen i lä-
roplanen och vilket innehåll och förutsättningar de skapar för barns lärande. 

I skolverkets rapport Förskola i utveckling − bakgrund till ändringar i 
förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010a), uttrycks främst att 
kunskap och erfarenhet om barns utveckling och lärande ska vara utgångs-
punkter i den reviderade läroplanen. Målen i läroplanen har förtydligats för 
att ”ange riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och 
därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan” (s. 6). Lärandemå-
len i läroplanen förtydligades främst inom områdena naturvetenskap, teknik, 
barns språkliga samt matematiska utveckling och lärande. Enligt rapporten 
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skolans verksamhet då personalen i förskolan ansågs behöva kompetensut-
veckling. Statliga insatser som ”Förskollärarlyftet” infördes för att tillgodose 
behoven i förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010a). 
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en enighet bland literacyforskare att literacy/emergent literacy måste ske i 
samspel med olika miljöer och i ett socialt sammanhang (se t ex Barton 
2007; Clay, 1991; Kress, 2010; Whitehurst & Lonigan, 1998). 

Kress (2005) lyfter begreppen ”meaning-making” (meningsskapande) och 
literacy, där artefakter och olika uttrycksformer i miljön skapar möjligheter 
till kommunikation i processen av symboler, musik och texter, vilket Kress 
kallar multimodality. Vidare tillämpar Kress begreppet semiotic vilket kan 
tolkas som läran om symboler. Symboler och gester har sin egen specifika 
betydelse och mening vilket därmed erbjuder ett specifikt budskap och där-
för är lämpade vid särskilda representationer och kommunikativa budskap 
(Kress, 2005; 2010). Det innebär att människor väljer vilka gester eller vilka 
symboler som används i kommunikation med andra människor då vi lärt oss 
hur de är representativa och förstås i vissa sammanhang, samt att de möjlig-
gör meningsskapande av vår värld.  

 
Barton (2007) definierar området literacy som: 

Literacy practices are situated in broader social relations; that literacy is a 
symbolic system used both for communicating with others and for represent-
ing the world to ourselves (s. 7). 

 
Barton menar att literacy bara kan ske i en social kontext där meningsskap-
ande och förståelse uppstår genom gemensamma händelser och praktiker. 
Vidare menar Barton att det är viktigt att förstå och vara medveten om att det 
är de tidigare händelserna och praktikerna som påverkar de nuvarande hän-
delserna, alltså bygger meningsskapande och förståelse på ett historiskt per-
spektiv samt tillämpningen av literacy och inte ett formellt lärande av lite-
racy.  

Begreppen händelser och praktiker tydliggör sambandet tillämpning av 
literacy/ emergent literacy. Händelser är det som kan uppstå i en social akti-
vitet i det dagliga livet där text och symboler har betydelse. Det kan till ex-
empel vara när personalen i förskolan läser en saga där aktiviteten sker re-
gelbundet i förskolan. Dessa händelser kan vara utvecklingsfrämjande för 
barnen då deras erfarenheter från de tidigare händelserna återkopplas till den 
nuvarande händelsen och därmed kan skapa en ökad förståelse och mening. 
Således har också språket betydelse i aktiviteterna då språket medierar för-
ståelse i kommunikationen mellan individer i literacyhändelser. Barton 
(2007) menar att det kan vara svårt att urskilja vad som är en literacyhän-
delse då det finns en variation av uppfattningar om vad som anses inrymma 
det ”skrivna ordet” som symboler, grafiska tecken och kommunikation. Det 
kan tolkas som att händelser uppstår i en aktivitet som sker regelbundet eller 
i en gemensam kontext till exempel förskolan där någon form av kommuni-
kation gällande symboler, tecken eller text uppstår.  
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Människor har erfarenheter från variationer av sociala och kulturella hän-
delser i olika aktiviteter och miljöer. De bär med sig sina erfarenheter och 
när de deltar i en aktivitet där de ska utöva sina erfarna literacyhändelser 
kallas det praktiker. Praktiker kan definieras som erfarna literacyhändelser 
som tillämpas i en liknande situation (Barton, 2007). Wedin (2006) använder 
begreppet litteracitetspraxis och definierar begreppet som ”människors för-
hållande till skrift, deras förståelse av skrift och deras användningsmönster 
för skrift”(s.154). Exempelvis skulle det kunna vara ett barn som har deltagit 
i en händelse där föräldrarna har skrivit ett vykort och barnet kommer några 
dagar senare till förskolan och ska tillsammans med sina kamrater skriva ett 
vykort till någon de känner. Då har barnet en tidigare erfarenhet av vykorts-
skrivande och utövar den erfarenheten, vilket kan definieras som emergent 
literacy-praktik. 

De emergent literacy-erfarenheter som barn förvärvar och bär med sig till 
förskolan beror på vilka möjligheter de erhållit i sin språkmiljö under de 
tidiga barnåren. Det kan vara sagoläsning, tillgänglighet till böcker, drama, 
musik, sång, bildskapande, tillämpning av text och symboler, litterära hän-
delser som exempelvis när någon vuxen skriver vid datorn eller skriver med-
delanden, men barnens egna initiativ, intressen och motivation spelar också 
roll. Barns emergent-literacy erfarenheter har betydelse för barns pågående 
process i läs- och skivlärande, men har barnen inte intresse eller motivation 
att tillägna sig dessa tidiga förkunskaper finns möjligheter senare i livet. 
Dock har det betydelse om lärare är medvetna om barns varierande intressen 
då vissa barn kan ha svårare att delta i läs- och skriftspråkhändelser (Clay, 
1991; Kamhi & Catts, 2005; Kullberg & Åkesson, 2006; Nielsen, 2007). Det 
innebär att det kan behövas insatser från personalen i förskolan att vara in-
tresserade och engagerade i barns intressen samt skapa språkfrämjande mil-
jöer som motiverar och engagerar barn i läs- och skrivfrämjande aktiviteter 
(Clay, 1991; Nielsen, 2007; Nyström, 2007; Westby, 2005). 

Begreppet emergent literacy är problematiskt att översätta då en direkt 
översättning på svenska skulle kunna bli framväxande läs- och skrivkunnig-
het, vilket inte skulle ge begreppet dess rätta innebörd. Ett flertal forskare 
har problematiserat översättningen av begreppet literacy (Airey, 2013; Säljö, 
2005) och emergent literacy (Björklund, 2008; Fast, 2007; Kullberg & 
Åkesson, 2007) men det råder ingen konsensus om ett enhetligt svenskt be-
grepp (se Bagga-Gupta & Säljö, 2013). Björklund (2008) tillämpar enbart 
begreppet litteracitet i sin avhandling och beskriver att dubbelstavningen 
antyder att både det engelska begreppet literacy och det svenska ordet litterat 
ingår i begreppet och då förstås utifrån ett mer vidgat perspektiv än ordet 
literacitet. Hon har valt att inte använda emergent då hon anser att begreppet 
antyder en utvecklingsmässig syn på det enskilda barnets utveckling. Fast 
(2007) exkluderar också emergent och har valt att enbart använda begreppet 
literacy då hon menar att begreppet innebär "en aktivitet, en praktik mer än 
ett uppnått resultat” (s. 34). Vidare använder Fast uttrycket "textorienterande 
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aktiviteter” som ett förtydligande när text tillämpas i ett mer vidgat perspek-
tiv där samtal, bilder och skrift ingår. Sunblad (2007) hävdar att begreppet 
litterat är nära kopplat till literacy då han hänvisar till Pedagogisk Uppslags-
bok där begreppet betyder bildad och beläst. Han menar vidare att människor 
förändrar sitt sätt att lära och tala när de självständigt kan delta i vårt litterata 
samhälle.  

Josephson (2007) anser att literacy skulle kunna översättas till läs-och 
skrivkunnighet då han definierar begreppet som en läs- och skrivaktivitet i 
det vardagliga livet. Bagga-Gupta (2007) definierar dock begreppet literacy 
som skriftkultur där de didaktiska frågorna hur, när och varför tillämpas. Det 
finns således många definitioner och Josephson (2007) betonar att det är 
viktigt att hålla diskussionen om begreppet literacy vid liv då språket stän-
digt utvecklas och definitioner utifrån svenska språket är väsentligt för att 
fördjupa förståelsen av skriftkultur, läs- och skrivförmåga, kompetens och 
bildning. Således är begreppet emergent literacy problematiskt att tillämpa 
då begreppet i sin helhet kan ge en antydan om enskilda barns utveckling i 
stället för process. Jag anser dock att exkludering av begreppet emergent och 
tillämpning av literacy eller litteracitet blir problematiskt då fokus riktas mer 
på textpraktiker än de processer som sker i den sociala språkmiljön i försko-
lan. 
 
Sammanfattningsvis är fokus i den här avhandlingen att studera förskoleper-
sonalens förhållningssätt till social språkmiljö där språk, läs- och skrivpro-
cesser ingår i det vidgade perspektivet (emergent literacy) samt vad och 
vilka tillfällen (händelser) som erbjuds och hur aktiviteterna tillämpas (prak-
tiker). Det innebär ett vidare perspektiv än det textorienterade, då även sym-
boler och gester ingår i miljön som studeras. De teoretiska begrepp inom 
literacy innefattar också emergent som tydliggör fokus av perioden före och 
dess processer som leder till skriftspråklighet literacy. Personalen i förskolan 
är en del av den sociala språkmiljön och händelser och praktiker sker i sam-
spel mellan personal och barn. Således innebär begreppen läs- och skrivakti-
viteter händelser som främjar processen till formellt lärande. Därför har jag 
valt att använda begreppet social språkmiljö i avhandlingen då begreppet ger 
en tydligare bild av det som studeras och är relaterat till den svenska kontex-
ten i förskolan samt synliggör en vidare förståelse av individernas kommu-
nikation i förskolans språk-, läs- och skrivmiljö. Social språkmiljö definieras 
således i den här kappan som varierade språk-kontexter i sociala samman-
hang där språk, gester och symboler baserar sig på tidigare erfarenheter, 
livshistorier och processer som leder till skriftspråklighet. Det är alltså pro-
cessen där språk och gester i samspel mellan barn och personal är verktyget, 
”på vägen till” skriftspråklighet. Dock har begreppet emergent literacy an-
vänds i avhandlingens artiklar då de har skrivits på engelska.  
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2.3 Social språkmiljö i förskolan 

Children´s path on the road to proficient reading begins well before they have 
formal reading instruction in school and continues until they can recognize 
words accurately and with little effort (Kamhi & Catts, 2005, s.26) 

 
Den här avhandlingen utgår från förskolans arena där personalens förhåll-
ningssätt och tillämpningar i den sociala språkmiljön studeras. Det är alltså 
inte barnen som är fokus i den här avhandlingen. Personalen är en del av den 
sociala språkmiljön och beroende på vad personalen erbjuder för möjligheter 
i social språkmiljö, påverkar det hur barns väg leds mot skriftspråklighet 
(Clay, 1991; Gustafsson & Mellgren, 2007; Kamhi & Catts, 2005; Kullberg, 
2006; Nielsen, 2007). Det innebär att förskolans sociala språkmiljö är den 
literacy domän (Barton, (2007) och det mikrosystem (Bronfenbrenner, 1999, 
2001, 2005) som studeras. Förskolepersonalen möter barn som har med sig 
erfarenheter från andra literacydomäner och Barton (2007) menar att dessa 
praktiker ”leak from one domain to the other and there is much overlap” (s. 
39). Det är betydelsefullt att förskolepersonalen uppmärksammar barns tidi-
gare praktiker och erfarenheter för att motivera och möta barns väg i proces-
sen (Barton, 2007; Clay, 1991; Dahlgren & Olsson, 2007; Magnusson, 2013; 
Söderberg, 2007). Begreppet domän tolkas i den här avhandlingen som en 
överordnad kategori vilket innehållet beskrivs i termer av dimensioner. 

2.3.1 Förskolemiljöns kulturella och språkliga uttryck  
I föregående avsnitt beskrivs betydelsen av personalens förhållningssätt gäl-
lande social språkmiljö och betydelsen av att vara engagerad och motivera 
barn till språk- och skriftspråkliga aktiviteter. Kulturella och språkliga ut-
tryck i den här avhandlingen utgår från sociokulturell miljö (se t ex Säljö, 
2005; Vygotsky, 1978) det vill säga den kultur som barnen i förskolan skap-
ar tillsammans i förskolans miljö och sociala språkliga sammanhang.  För att 
motivera och skapa mening för barns lust att lära tycks det vara betydelse-
fullt om det finns kulturellt uttryck i den miljö som barn vistas i och för att 
skapa förutsättningar till skriftspråkslärande (Fast, 2008; Johansson och 
Pramling- Samuelsson, 2007; Stenberg, 2007). Barn lär sig tidigt om be-
grepp och deras betydelse och hur de fungerar i olika kulturella sammanhang 
(Clay, 1991; Söderberg, 2006). Förskolan kan ses som en kulturell arena och 
är en del av barns sociala språkmiljö-domän där språket, gester, kommuni-
kationen, text och symboler har sitt eget kulturella uttryck. Pramling-
Samuelsson och Pramling (2013) beskriver samspel förskolan på följande 
sätt; 
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What characterises preschool is that there is an endless interaction between 
both the children themselves and between the teachers and the children (s. 
521). 

 
Förskolans miljö skapar sin egen kultur tillsammans med barn och personal 
som vistas där. Personalens lyhördhet för barns intressen för populärkultur 
som leksaker och symboler kan skapa motivation och spontana tillfällen till 
läs- och skriftspråkliga uttryck. Enligt Pramling-Samuelsson och Pramling 
(2013) behöver barn möta och erfara språk- och skriftspråkshändelser för att 
spontant ta initiativ till sitt eget lärande, de gör inte det av sig själva om de 
inte har en miljö som uppmuntrar till det. I en kommunikation med det ta-
lade språket behövs någon som lyssnar och möjliggör en dialog med frågor, 
förtydliganden och socialt samspel (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Ols-
son, 2006; Kamhi & Cats, 2005; Pramling Samuelsson & Pramling, 2013; 
Scott, 2005). Roos (2007) anser att barn behöver en vuxen som återkopplar 
och värdesätter skriftspråkande. Det behövs kommunikation i den vardagliga 
kontexten och det räcker inte att kommunikationen endast sker från den 
vuxne till barnet då det krävs att båda är delaktiga på lika villkor. Björklund 
(2008) har i sin studie kommit fram till att barn som ges möjligheter att vara 
delaktiga i förskolekontexten och använda sig av de redskap som erbjuds 
kring litteracitet får erfarenheter som ger dem mening. Däremot visar tidi-
gare forskning att enbart skrivmaterial i aktiviteter som ska stimulera barns 
skrivlärande inte har någon direkt betydelse, medan kommunikation och 
språkliga dialoger visat sig ha betydelse för att stödja barns läs- och skrivlä-
rande (Smidt, Lehrl, Anders, Pohlmann-Rother & Kluczniok, 2012). Tidi-
gare forskning visar att i en kommunikation med det talade språket Clay 
(1991) hävdar att; 

If teachers are to recognize what achievements children bring to school they 
need to become good observers of young children, and even better listeners 
than they usually are (s. 26). 

 
Clays argument tyder på att det är betydelsefullt att personalen i förskolan är 
lyhörd och uppmärksammar när barn i förskolan tar initiativ till kommuni-
kation.  

Tidigare forskning (Björklund, 2008; Magnusson 2013) beskriver att 
barns deltagande i kommunikation kan bli framgångsrikt om barn erbjuds 
frågor från sina samtalspartner kring det som intresserar dem. Det är när barn 
och personal samtalar om samma sak och samordnar sina perspektiv, som 
dialogen kan ske med ömsesidig respekt. Kommunikationen får mening och 
innehåll. Bjar och Liberg (2003) menar att språkliga sammanhang och var-
dagssamtal kan skapa mening, utveckla tänkandet och människors förståelse 
för olika fenomen. Samtalen är ett viktigt redskap och de vardagliga samta-
len i relation till andra formar oss på olika sätt. Genom att värdera, reflektera 
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över andras och egna uppfattningar får vi förståelse av oss själva. Det egna 
jaget utvecklas och genom erfarenheter förändras uppfattningar och kun-
skaper. Forskning visar att barns tidiga möten i relationer och samspel med 
människor i deras miljö, har betydelse för hur de agerar i språkliga samman-
hang som i förskolan (Dahlgren & Olsson, 2006; Clay, 1991; Fast, 2010). 

2.3.2 Multimodala praktiker 
I språkliga sammanhang när barn låtsats-läser eller producerar texter som 
innehåller både text och bilder kallas det multimodala texter (Kress, 2005; 
2010). Små barn pratar om händelser som sker ”här och nu” och har de till-
gång till bilder och symboler som är nära sammankopplade till tidigare erfa-
renheter, möjliggör det berättelser om tidigare händelser. Pramling-
Samuelsson och Pramling (2013) anser att små barn använder verbala och 
kroppsliga uttryck för att urskilja olika sätt att förstå och erfara något. Såle-
des har kroppsliga uttryck och tillgången till bilder en betydande roll i för-
skolans språkmiljö för barns språk, läs- och skrivprocesser (se t ex Fast, 
2008; Westby, 2004; Pramling-Samuelsson & Pramling, 2013). Fast (2007) 
menar att barn som börjar skriva eller låtsats-skriva använder bilder för att 
förtydliga sitt budskap. Om personalen i förskolan tidigt uppmärksammar 
barns symbol- och skriftskapande och kopplar det till barns erfarenheter kan 
de utmana barns meningsskapande samt underlätta barns fortsatta läs- och 
skrivprocess (ibid). Pramling och Asplund Carlsson (2008) problematiserar 
dock användandet av bilder då dessa ibland inte motsvarar syftet med aktivi-
teten. Föremålet i bilden kan bli överordnad istället för att representera den 
process som var tänkt i aktiviteten. Enligt dem tycks det vara viktigt att per-
sonalen är tydlig med att beskriva syftet med bilderna för barnen. Då blir det 
tydligare för barnen vad som förväntas av aktiviteten. 

2.3.3 Böcker 
Tidigare forskning (Björklund, 2008; Massey, 2013; Salmon, 2014; 
Whitehurst & Lonigan, 1998) lyfter fram boken som en specifik språk-, läs- 
och skrivpraktik i förskolan. I Björklunds (2008) analys av ”bokpraktik” 
framkommer att boken har många funktioner, allt från att barn går och bär på 
böckerna som finns tillgängliga till att bläddra i dem för att sedermera börja 
granska, peka på bilder, låtsats-läser eller berättar för sina kamrater. Enligt 
Björklund går vissa barn och suger eller biter i böckerna och känner in boken 
med sina sinnen. Även blickar och gester ingår i det sociala samspelet kring 
boken och ofta blir bokpärmens utformning startpunkten för samtal som 
därefter leder till bokens innehåll av text och bilder. Läsande och skrivande 
medmänniskor är förebilder för barn och en miljö där böcker finns tillgäng-
lig kan skapa förutsättningar för barn att själva ta initiativ till läsning. Redan 
tidigt börjar barn låtsats-läsa då de lärt sig en berättelse och berättar den högt 
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och samtidigt tittar i boken. De utövar som Söderbergh (2007) beskriver, 
egenarbete. Egenarbete kan exempelvis beskrivas som att barn låtsats-läser 
en berättelse de lärt sig och berättar den högt samtidigt som de tittar i boken. 
Barns lekfulla egenarbete med språk, läs- och skrivaktiviteter kan för vissa 
barn leda till att de lär sig själva att läsa och skriva. Massey (2013) menar att 
sagoboks läsning i samspel mellan personal och barn kan utmana barn på 
deras väg till språkförståelse och ökat ordförråd. Whitehurst och Lonigan 
(1998) hävdar att ”dialogic reading” (s. 859) har en betydande roll för barns 
språkförståelse. Dialog-läsning innebär något annat än traditionell läsning 
där den vuxna läser och barnen lyssnar. I dialog-läsning intar den vuxna 
rollen som en aktiv lyssnare, ställer frågor och uppmuntrar barn att beskriva 
innehållet i text och bilder i boken.  

Dagens teknik har gjort det möjligt att använda elektroniska böcker i för-
skolan. Vissa förskolor har tillgång till läsplattor, surfplattor, datorer och 
interaktiva tavlor. Salmon (2014) har i en systematisk litteraturstudie under-
sökt hur elektroniska böcker kan stimulera barns (3–7 år) språk-, läs- och 
skrivutveckling. De 24 artiklar som kvarstod efter urvalskriterierna visar 
resultat att elektroniska böcker engagerar barn och gör dem motiverade att 
delta i läsaktiviteten. Resultatet visar också att elektroniska böcker är ett bra 
verktyg för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling, men enbart 
under vissa förutsättningar. De faktorer som var betydelsefulla var kvalitén 
på mjukvaran, funktioner som gör det möjligt till interaktion, repetition samt 
vuxenstöd. Det innebär att de elektroniska böckerna inte kan ersätta en vux-
ens engagemang då barn behöver stöd av en vuxen som kan utmana barns 
tänkande. 

Således är sagoläsning och böcker en viktig del i språkmiljön men för att 
barn ska kunna utmanas i sitt lärande behöver de förebilder där vuxna utövar 
bokpraktik men också vuxna som i samspel med barnen utövar bokpraktik. 
Det är också av betydelse att det finns någon vuxen som kan utmana barns 
tänkande med frågor som utgår från bokens bilder och berättelse det vill säga 
ett expansivt språk (se t ex Pence, Beckman, Justice & Bowles, 2009; Do-
verborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). 

2.3.4 Lek 
Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson (2006) anser att språkformer 
oftast lärs in på olika sätt i olika situationer. Talspråket utvecklas oftast i 
samspel mellan individerna i förskolans miljö men skriftspråket lärs oftast ut 
i formella sammanhang där läsning och skrivning är central. Kullberg (2007) 
menar att barn lär sig att använda skriftspråket om de får möjlighet att an-
vända det. Det är betydelsefullt om barn ges möjlighet att vistas i olika mil-
jöer där de spontant och på ett lekfullt sätt kan klottra, lek-skriva, måla, be-
rätta, låtsats läsa och så vidare. Förskolan tycks ha en betydande roll i att 
uppmuntra barnen till ett mer laborativt lärande av skriftspråket. Leken 
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skapar möjligheter att utforska, pröva och laborera med språkliga processer 
(Massey, 2013; Nitecki & Chung, 2013; Roskos & Christie, 2011; Pramling 
& Pramling Samuelsson, 2013). 

Enligt Björklund (2008) kan leken ses som ett ”symbolspråk” som ut-
vecklas i samspel med miljön. I leken kan barn imitera det som de hört andra 
berätta och därefter tillämpa det utifrån individuell förståelse och menings-
skapande, proximala processer (Bronfenbrenner, 1999) och den proximala 
utvecklingszonen (Vygotsky, 1995). Vardagsrollekar kan vara ett sätt för 
barn att bearbeta sina erfarenheter som till exempel genom att spela upp 
läkarbesök, gestalta ett affärsbiträde eller en karaktär från en bok eller film. 
Barn som erbjuds en miljö där text och symbolrelaterade lekaktiviteter till-
lämpas tycks utveckla ett vidare perspektiv, förståelse av begrepp och sin 
omvärld (Emfinger, 2009; Massey, 2013; Roskos & Christie, 2011). Rim 
och ramsor är också språkliga verktyg för barn att laborera med språket (se t 
ex Whitehurst & Lonigan, 1998; Pramling & Samuelsson, 2013). Barn som 
får möjlighet att leka och laborera ”internaliserar” (Vygotsky, 1987), det vill 
säga erövra sitt språk i förskolans lekaktiviteter och främjas till att erövra 
nya kunskaper och insikter (Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Bjar 
och Lindberg (2003) hävdar att det kan vara betydelsefullt att ta tillvara på 
barns kreativitet i ordlekar då barn hittar på egna ord och uttryck för de ord 
de saknar benämning på.  Björk-Willén (2012) anser att detta kan vara ett 
sätt för barn att pröva och förhandla begrepp, och får de möjligheter till åter-
koppling från personal och kamrater kan dessa aktiviteter främja barns 
språkliga processer. Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att 
sådana leksituationer kan definieras som erövring av ”vetenskapliga be-
grepp” om de sker i förskolans miljö där barnets meningskapande utgår från 
den kultur som skapats i förskolan. Språket i leken är då ett ”kulturellt verk-
tyg” (Vygotsky, 1987) där barns erfarenheter från förskolans miljö erövras 
och praktiseras.  

I lekaktiviteter där lärande är i fokus, dominerar oftast leken även om det 
finns intentioner om ett visst lärandeinnehåll. Om personalen är lyhörd för 
barnens meningsskapande kan de tillfälligt föra in det innehåll av kunskap 
som saknas genom barns egna initiativ till lek. Då utmanar personalen barns 
egen förmåga till lärande och kreativitet (Johansson & Pramling-
Samuelsson, 2007). I lekaktiviteter kan ödmjukhet och respekt vara betydel-
sefullt för att vara lyhörd och lyssna till barnets intention i leken eftersom 
varje gång personalen säger något om aktiviteten barn deltar i, värderas den 
oavsett vad personalen säger (Clay, 1991). Magnusson (2013) anser att det 
finns en risk att personalens perspektiv kan bli överordnat barns perspektiv 
om personal förbiser att samordna sina perspektiv med barns perspektiv. 
Men är personalen lyhörd och gör en kontextuell inramning av det som er-
bjuds att samtala om kan en samordning av olika perspektiv ske. Det är när 
barn och personal delar perspektiv och samtalar om samma sak som persona-
len kan få syn på barns uppfattningar, för att kunna utmana barnet vidare. 
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och samtidigt tittar i boken. De utövar som Söderbergh (2007) beskriver, 
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Clay (1991) hävdar att personal som närmar sig barn med respekt och ly-
hördhet kan skapa möjligheter att utmana och uppmuntra barns initiativ och 
kontroll över sitt språklärande i lekaktiviteter. Personalens förhållningssätt 
tycks då ha en betydande roll i mötet med barnen i förskolan.  

2.4 Personalens förhållningssätt  
Tidigare forskning (se t ex Aydogan, 2013; Barton, 2007; Clay, 1991; 
Whitehurst & Lonigan, 1998) beskriver att personalens förhållningssätt har 
betydelse för hur den sociala språkmiljön utformas i förskolan. Personalens 
bemötande, kompetensutveckling, samspel, språk, läs- och skriv processer 
samt hänsyn till barns erfarenheter genomsyrar barns vardagliga aktiviteter i 
förskolan. Fast (2008) problematiserar förskollärares syn på populärkultur 
och medier. I hennes intervjuer framkommer det att personalen tar avstånd 
från den populärkultur som barnen intresserar sig för. Barton (2007) menar 
att barns omgivning och aktiviteter består av både formella och informella 
budskap i och utanför förskola/skola, till exempel graffitti, symboler, tid-
ningar och namn. Barn har alltså redan lärt sig meningen med att praktisera 
språk-, läs- och skrivaktiviteter. När personalen i förskolan/ skolan inte för-
står barns meningsskapande de bär med sig från informella miljöer och utgår 
från skolans miljö (det formella lärandet), till exempel speciella böcker, 
skrivmaterial och uppgifter där syftet är att bli bedömd, är risken att det upp-
står ”mismatch” (s.181) mellan de erfarenheter barnet har från andra miljöer 
och det som sker i förskolan. Det tycks då vara betydelsefullt om personalen 
i förskolan är lyhörd för barnens intressen och erfarenheter utanför förskolan 
för att kunna möta barns meningsskapande i förskolans kontext. Således kan 
personalen i förskolans vardagliga aktiviteter relatera till det som intresserar 
barnen och det de har erfarenheter av. Enligt Dahlgren, Gustavsson, Mell-
gren och Olsson (2006) är det viktigt att utveckla ”grundläggande begrepp 
genom att tematisera vardagen och utnyttja konkreta situationer och hand-
lingar” (s. 93). Vidare menar de att i samspel med en kunnig och engagerad 
lärare, som möter barnen i deras process, lär sig barn ett sätt att förhålla sig 
till kunskap och vetande.  

Enligt Bjar och Lindberg (2003) möter barn i förskolan en annan språk-
miljö än de är vana vid då de har andra erfarenheter. Flera forskare proble-
matiserar personalens förhållningssätt till barns erfarenheter. De menar att 
personalen i förskolan har för lite kunskap om barns språkmiljö i hemmet 
och vilka erfarenheter de bär med sig (Barton, 2007; Bjar & Liberg, 2003; 
Björklund, 2008; Fast, 2010; Johansson, 2003). Barns erfarenheter kan vari-
era och det är viktigt om de bemöts av personalen utifrån tidigare erfarenhet-
er och intressen.  
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2.4.1 Lärandeklimat 
Lärandeklimatet i förskolan har enligt tidigare forskning visat sig ha bety-
delse för barns möjligheter till socialt samspel och språk-, läs- och skrivlä-
rande (Pianta & Stuhlman, 2004; Pianta, 2006; Pianta, La Paro & Hamre, 
2006). Med lärandeklimat menas här emotionellt stöd, organisering av läran-
demiljön och stöd för lärande (Pianta & Hamre, 2009). Personalen i försko-
lan är en del av den sociala språkmiljön och hur och vad (positiv beröring, 
leenden, engagemang, löser problem, återkoppling, främjar samspel med 
kamrater osv) personalen gör som påverkar barns engagemang, motivation 
och lärande. Johansson (2003) lyfter att personalens lyhördhet och återkopp-
ling ger konsekvenser för hur den språkliga kommunikationen sker med 
barnen och hur barns språkliga samspel sker med varandra. Forskning visar 
att personal som främjar barns samspel med en kamrat (bästa vän) i literacy 
relaterade aktiviteter ökadr initiativ till kommunikation, sagoberättande och 
verbala språkbruk hos barnet (Pellegrini, Melhuish, Jones, Tojanowska & 
Gilden, 2002).  

Barn i förskolan har behov av att få språklig bekräftelse och återkoppling 
i kommunikationen med personal då de är i processen att utveckla sitt språk. 
Bekräftelse och återkoppling ger möjlighet att skapa mening och förståelse. 
Därför kan det vara betydelsefullt att personalen finns tillhands och är lyhörd 
för barns närmanden till samspel. Små barn behöver mer tid att uttrycka sig 
och använder kroppsliga uttryck för att ta initiativ till kommunikation. 
Ögonkontakt och återkoppling blir då väsentligt för små barns kommunikat-
ion. Det finns dock forskning som visar att personal i förskolan har svårig-
heter att uppmärksamma små barns initiativ till kommunikation.      

En studie av Nyland (2009) visade att barn i förskolan tog mer initiativ till 
kommunikation i jämförelse med personalen och barnen blev ofta missupp-
fattade i kommunikation med personal. Nyland menar att resultatet av stu-
dien tyder på att personalen i förskolan bör vara mer uppmärksamma gäl-
lande barns initiativ till kommunikation då kroppsliga uttryck används mer 
frekvent hos små barn. Små barn som ännu inte har ett tillräckligt verbalt 
ordförråd använder sig av gester så som peka, mimik, ljud och ögonkontakt. 
De har tidigt lärt sig i sociala sammanhang att titta på människors händer och 
ansikten för att tolka och förstå (Nyland, 2004; Gredebäck, 2013). Kress 
(2010) menar att människor i kommunikation med andra, använder gester 
som representerar innehållet av kommunikationen semiotik. När människor 
kommunicerar förstärker de språket med gester, till exempel genom att peka. 
Ibland kan man förstå sammanhanget vad personen som man kommunicerar 
med har för avsikt då denne redan genom gester uttryckt det som sedan 
kommuniceras verbalt.  

Det är just det här tillfällena som små barn i början av sin språkutveckling 
iakttar. Finns det någon vuxen i barnets närhet som kan bekräfta och åter-
koppla både verbalt och med gester för att skapa mening och förståelse hos 
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det lilla barnet kan det underlätta barns spåkprocessen (Gredebäck, 2013).  
Nyland (2009) menar att personal som lyssnar och är lyhörd i kommunikat-
ionen med barn samt relaterar till barns erfarenheter, har de verktyg som 
krävs för att stödja barns språklärande. Vidare anser Lonigan (2009) att vari-
erade strategier som öppna frågor, möjlighet till expansivt språk, riktade 
samtal eller samtal i mindre grupper kan vara betydelsefulla strategier i för-
skolans sociala språkmiljö. Forskning (Howes et al., 2008) visar att personal 
som är lyhörd och engagerad är mer uppmärksam gällande barns individu-
ella lärandebehov. Studien visar att personalen finner informella lärandetill-
fällen, är effektiva och utformar formella tillfällen efter barns behov.  

En studie av Thomason och La Paro (2009) visar att personalens lyhörd-
het, emotionella stöd och ofta förekommande samspel mellan barn och per-
sonal har betydelse för barns språkprocesser. Resultatet visade också att det 
emotionella stödet fanns i högre utsträckning i små barngrupper samt att 
personalens utbildning hade en stor betydelse gällande den emotionella mil-
jöns kvalitet. 

2.4.2 Kompetensutveckling  
Tidigare forskning visar att insatser gällande personalens kompetensutveckl-
ing i språk-, läs- och skrivlärande har betydelse för personalens förhållnings-
sätt och mötet med barnen i förskolan (Girolametto & Weitzman, 2002; Gi-
rolametto, Weizman & Greenberg, 2003, 2004, 2006; Girolametto, 
Weizman, Lefebvre & Greenberg, 2007; Rivera, Girolametto, Greenberg & 
Weizman, 2005). Resultatet av studierna visar att förskolepersonal som er-
hållit kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivfrämjande aktiviteter of-
tare använde utmanande språkbruk som stimulerade till diskussioner gäl-
lande känslor och barns tidigare upplevelser. De använde också mer läs- och 
skrivmaterial i aktiviteterna. Barnen i studierna visade också att de gav mer 
respons till personalens öppna frågor och använde mer läs- och skrivmaterial 
i aktiviteterna. Vidare var barnen mer engagerade i språklig kommunikation, 
ökade sitt ordförråd och förbättrade samspelet med kamrater.  

En studie har också gjorts specifikt för att studera om förskolepersonalen 
kunde lära sig strategier att stödja barns språklärande i förskolans lekaktivi-
teter (Girolametto, Weizman & Greenberg, 2004). Resultatet visar att perso-
nalen som deltagit i kompetensutvecklande insatser intog ett barnperspektiv 
och gav mer stöd för att uppmuntra språklig kommunikation i lekaktiviteter-
na vilket innebar att barnen tog mer initiativ till kamratinteraktioner än tidi-
gare.  

I en studie av Broström, Johansson, Sandberg och Frøkjær (2012) under-
söktes förskollärares beskrivningar av hur de uppfattar barns lärande och 
delaktighet i förskolan. Resultatet visar att svenska förskollärare hade skilda 
beskrivningar beroende på när de avslutade sina högskolestudier. Boström et 
al. (2012) menar att det delvis kan bero på den kontinuerliga utvecklingen av 
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läroplanerna och politiska budskap i samhället då det påverkar förskollärares 
praktik, förhållningssätt och förutsättningar. Williams, Sheridan och Sand-
berg (2014) har studerat personalens förhållningssätt till barns lärande i för-
skolan baserat på läroplanens lärande mål, Lpfö 98/10. Studien visar på två 
skilda förhållningssätt, socialt pedagogiskt förhållningssätt och lärar-inriktat 
förhållningssätt. De båda förhållningssätten får konsekvenser, anser Willi-
ams, Sheridan och Sandberg, för hur personalen i förskolan möter barn i 
deras sociala, emotionella och kognitiva lärandeprocesser. De påpekar att de 
båda förhållningssätten inte kan tillämpas var för sig, då tidigare forskning 
visar att förskollärare som kombinerar kognitivt och socialt lärande ger goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Forskning visar också att persona-
lens utbildning och antal år i yrket har betydelse för hur personalen beskriver 
sin kompetens. Förskolepersonal som har flera års yrkeserfarenhet skattade 
sin lek-kompetens högre än de som hade en nyare förskollärarutbildning och 
kortare erfarenheter i yrket (Sandberg, Lillvist, Sheridan & Williams, 2012). 
En förklarning till detta kan vara att personal som nyligen examinerats till 
förskollärare inte har den yrkeserfarenhet som förskolepersonal har med fler 
år i yrket. En ytterligare förklaring kan vara att de förskollärare som har en 
senare utbildning har erbjudits en mer fördjupad kunskap om lek och lärande 
i sin utbildning och är därmed mer kritiska till lekens betydelse för lärande 
och utveckling. Förklaringen baserar sig på resultat av intervjuer i samma 
studie där förskolepersonalen beskriver sina strategier gällande lek-
kompetens men inte knyter inte dessa beskrivningar till teoretiska antagan-
den (Sandberg et.al, 2012).    

Sammanfattningsvis varierar förskolepersonalens synsätt och strategier 
beroende på utbildning och vilka kompetenshöjande insatser som erbjudits 
och därmed tycks det ha betydelse för hur de möter barns språk, läs- och 
skrivprocesser i förskolan. Således kan det vara betydelsefullt om personalen 
erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling gällande barns lärande för att 
tillsammans sträva mot ett gemensamt förhållningssätt som är i enlighet med 
läroplanens intentioner om barns lärande och delaktighet i den samtid vi 
lever i. 

2.4.3 Samspel 
Språkligt samspel mellan barn och barn i förskolan har också betydelse för 
barns meningsskapande. I till exempel lekaktiviteter leker barn det som de 
upplevt vid tidigare erfarenheter. Eftersom barn har varierade erfarenheter 
kan kamraters erfarenheter i en gemensam kommunikation i leken bidra till 
nya perspektiv på omvärlden. Barn reflekterar och blir medvetna att det går 
att tänkta på olika sätt om ett fenomen, de utövar egenarbete i sin process att 
lära, förstå och vidga sina perspektiv. 

I tidigare forskning synliggörs framförallt två begrepp i dialogen mellan 
barn och personal i förskolan, metakognitivt tänkande och metakognitivt 
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språk. Metakognitivt tänkande innebär de processer som sker inom en indi-
vid, alltså individens inre tankar ”internal thinking and internalize” (Vygot-
sky, 1978), till exempel när ett barn lärt sig något och reflekterar och tänker 
om sitt lärande och försöker sätta det i ett sammanhang. Barnet tänker tyst 
för sig själv men små barn kan ibland ”tänka högt”, det vill säga att de pratar 
med sig själv. När kunskapen har fått mening och förståelse hos barnet finns 
det där, för att tillämpas när barnet hamnar i en situation där kunskapen kan 
behövas. Barnet utövar då sin kunskap men på sitt eget sätt (erövrar språket 
och kommunikationen) beroende på erfarenheter, kultur och miljön (se av-
snitt 2.3.4). Finns det en vuxen som uppmärksammar barnets tillämpning, 
kunnande samt utmanar barnet med frågor av berättande karaktär som, hur 
tänkte du? hur förstår du? hur kan du det här? vad tror du? möjliggör den 
vuxne barnets metakognitiva språk, det vill säga barnet erbjuds möjlighet att 
"sätta ord" på sina tankar ”external thinking”, (Vygotsky, 1978).  Båda be-
greppen i samspel med miljön, kultur och språk har betydelse för barns prox-
imala processer och utvecklingszon (Bronfenbrenner, 1999; Vygotsky, 
1978). Pelletier och Astington (2004) menar att metakognitiva frågor är vik-
tiga för att utmana barns förståelse av berättelser. Genom att ställa metakog-
nitiva frågor kan barn lära sig att förstå händelser som sker men också hän-
delser som kan komma att ske (nutid och dåtid). Det möjliggör också att 
barn tänker om sitt eget lärande, vilket har betydelse för deras processer i 
läs-aktiviteter. Resultaten i Pelletier och Astingtons (2004) studie visade att 
barn som fick möjlighet till metakognitiva frågor var mer benägna att förstå 
handlingen i berättelser samt karaktärerna och författarens syfte med berät-
telserna. Utifrån sina resultat föreslår de vidare forskning att undersöka hur 
bilderböcker utan text och personalens metakognitiva frågor kan utmana 
barns lärande och förståelse ”in real-world action and mental life” (s.18). 

Harle och Rudeau (2006) har i sin studie undersökt hur förskolepersonal 
kan stödja barn att reflektera över sitt eget läs-och skrivlärande genom att 
ställa öppna frågor (metakognitivt språk) till barnen i bokläsningsaktiviteter.  
Resultatet visade fyra främjande strategier som stödjer barns reflektiva tan-
kar. Två strategier som möjliggör barns tänkande om sitt eget och kamrater-
nas lärande är tid för barnen att reflektera över det som praktiseras (ämnet 
som boken handlar om) och reflekterande praktiker (vad är det vi gör och 
vad lär vi oss). De två andra strategierna, att ställa frågor som utmanar barns 
eget tänkande och att identifiera specifika strategier som behövs för reflekt-
ion, kan enligt Harle och Rudeau möjliggöra att barn själva lär sig strategier 
för reflektion.  

Jacobs studie (2004) visar att barn som får möjlighet till återkoppling och 
reflektiva frågor utvecklar ett rikt ordförråd och framförallt ett metakognitivt 
språk samt lär sig själva att ställa reflektiva frågor till sina kamrater. Jacob 
observerade videoinspelningar där förskolebarn i skrivaktiviteter (skriva 
egna berättelser) fick öppna frågor från personalen om sitt skrivande. I bör-
jan upplevde barnen att det var svårt att svara på frågorna då de inte var vana 
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vid reflektiva frågor. De svarade oftast ”jag vet inte” men efter någon månad 
började de berätta vad de tänkte, vad berättelsen skulle handla om, och hur 
de skulle utveckla berättelsen vidare samt tillämpade metakognitivt språk 
som ”jag tänker att”, ”därför att” och ”jag kommer ihåg”. Därefter läste de 
sina berättelser för varandra och barnen återkopplade då till varandra med 
reflektiva frågor.  

Sammanfattningsvis är dessa strategier exempel på hur barn i förskolan 
kan introduceras i ett metakognitivt språk för att synliggöra lärandeproces-
sen. Barns metakognitiva tänkande och meningsskapande i den skriftspråk-
liga aktiviteten möjliggör tillfällen att utöva egenarbete samt tänka om sitt 
eget skrivlärande för att därefter återkoppla till sina kamrater. Men för att 
detta ska ske behövs personal som kan utmana barn i dessa metakognitiva 
dialoger. Barton (2007) menar att ”tänkandet” inte kan ses om en aktivitet 
som man tar förgivet eftersom barn behöver någon vuxen eller kamrat som 
kommunicerar och utmanar barnets tänkande om skrivandet. Det är alltså 
enligt Barton den sociala aktiviteten som skapar skrivpraktiker inte tvärtom. 

2.4.4 Förhållningssätt till läs- och skrivpraktiker 
Barn som är i början av sin läsutveckling tar ofta hjälp av bilder för att skapa 
en mening i sin skrivna text. Barn behöver en språkmiljö som skapar förut-
sättningar som samtal och reflektion om bilderna. Fast (2008) anser att det 
ibland kan ges dubbla budskap till barn då de ofta uppmanas att hålla sig till 
texten och inte till bilden. Det finns idag en tradition i förskolan att de äldsta 
barnen ”ska lära sig att lyssna utan bilder”. Men det blir motsägelsefullt, 
menar Fast då barnen i andra situationer uppmanas att producera bilder och 
illustrera berättelsen. Det är vanligt förekommande i förskolan att barn upp-
manas att illustrera en bild på den aktiviteten/utflykt de deltagit i. Det kan 
tolkas som att personalen i förskolan anser att det är betydelsefullt att barn 
illustrerar aktiviteten de deltagit i. För att skapa motivation till läs- och 
skrivaktiviteter samt erbjuda en meningsfull skrivpraktik, tycks det vara 
betydelsefullt om personalen är medveten om bilders betydelse för barns 
meningsskapande i den tidiga läs- och skrivprocessen. Möjligheter till soci-
ala aktiviteter i förskolan där det finns tillgång till böcker, bilder och skriv-
material har således betydelse för barns intresse och för motivation till läs- 
och skrivpraktiker. Hur dessa aktiviteter tillämpas eller erbjuds beror på 
personalens förhållningssätt och intresse för barns skriftspråkslärande (Bar-
ton, 2007; Clay, 1991; Björklund, 2008; Fast, 2007; Pramling & Asplund 
Carlsson, 2008). 

2.4.5 Förhållningssätt till barns erfarenheter 
Barn behöver känna mening och motivation i sitt skrivande, det är de flesta 
forskare eniga om (se t ex Barton, 2007; Björklund, 2008; Clay, 1991). 
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ställa öppna frågor (metakognitivt språk) till barnen i bokläsningsaktiviteter.  
Resultatet visade fyra främjande strategier som stödjer barns reflektiva tan-
kar. Två strategier som möjliggör barns tänkande om sitt eget och kamrater-
nas lärande är tid för barnen att reflektera över det som praktiseras (ämnet 
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vad lär vi oss). De två andra strategierna, att ställa frågor som utmanar barns 
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reflektiva frågor utvecklar ett rikt ordförråd och framförallt ett metakognitivt 
språk samt lär sig själva att ställa reflektiva frågor till sina kamrater. Jacob 
observerade videoinspelningar där förskolebarn i skrivaktiviteter (skriva 
egna berättelser) fick öppna frågor från personalen om sitt skrivande. I bör-
jan upplevde barnen att det var svårt att svara på frågorna då de inte var vana 
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vid reflektiva frågor. De svarade oftast ”jag vet inte” men efter någon månad 
började de berätta vad de tänkte, vad berättelsen skulle handla om, och hur 
de skulle utveckla berättelsen vidare samt tillämpade metakognitivt språk 
som ”jag tänker att”, ”därför att” och ”jag kommer ihåg”. Därefter läste de 
sina berättelser för varandra och barnen återkopplade då till varandra med 
reflektiva frågor.  

Sammanfattningsvis är dessa strategier exempel på hur barn i förskolan 
kan introduceras i ett metakognitivt språk för att synliggöra lärandeproces-
sen. Barns metakognitiva tänkande och meningsskapande i den skriftspråk-
liga aktiviteten möjliggör tillfällen att utöva egenarbete samt tänka om sitt 
eget skrivlärande för att därefter återkoppla till sina kamrater. Men för att 
detta ska ske behövs personal som kan utmana barn i dessa metakognitiva 
dialoger. Barton (2007) menar att ”tänkandet” inte kan ses om en aktivitet 
som man tar förgivet eftersom barn behöver någon vuxen eller kamrat som 
kommunicerar och utmanar barnets tänkande om skrivandet. Det är alltså 
enligt Barton den sociala aktiviteten som skapar skrivpraktiker inte tvärtom. 

2.4.4 Förhållningssätt till läs- och skrivpraktiker 
Barn som är i början av sin läsutveckling tar ofta hjälp av bilder för att skapa 
en mening i sin skrivna text. Barn behöver en språkmiljö som skapar förut-
sättningar som samtal och reflektion om bilderna. Fast (2008) anser att det 
ibland kan ges dubbla budskap till barn då de ofta uppmanas att hålla sig till 
texten och inte till bilden. Det finns idag en tradition i förskolan att de äldsta 
barnen ”ska lära sig att lyssna utan bilder”. Men det blir motsägelsefullt, 
menar Fast då barnen i andra situationer uppmanas att producera bilder och 
illustrera berättelsen. Det är vanligt förekommande i förskolan att barn upp-
manas att illustrera en bild på den aktiviteten/utflykt de deltagit i. Det kan 
tolkas som att personalen i förskolan anser att det är betydelsefullt att barn 
illustrerar aktiviteten de deltagit i. För att skapa motivation till läs- och 
skrivaktiviteter samt erbjuda en meningsfull skrivpraktik, tycks det vara 
betydelsefullt om personalen är medveten om bilders betydelse för barns 
meningsskapande i den tidiga läs- och skrivprocessen. Möjligheter till soci-
ala aktiviteter i förskolan där det finns tillgång till böcker, bilder och skriv-
material har således betydelse för barns intresse och för motivation till läs- 
och skrivpraktiker. Hur dessa aktiviteter tillämpas eller erbjuds beror på 
personalens förhållningssätt och intresse för barns skriftspråkslärande (Bar-
ton, 2007; Clay, 1991; Björklund, 2008; Fast, 2007; Pramling & Asplund 
Carlsson, 2008). 

2.4.5 Förhållningssätt till barns erfarenheter 
Barn behöver känna mening och motivation i sitt skrivande, det är de flesta 
forskare eniga om (se t ex Barton, 2007; Björklund, 2008; Clay, 1991). 
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Skriftspråket måste precis som talspråket bygga på barns erfarenheter som 
de bär med sig till förskolan (Dahlgren et al., 2006).  Björklund (2008) me-
nar att en textmiljö uppmuntrar barn att utifrån sina egna erfarenheter för-
söka tolka, förstå och läsa meddelanden. Förskolans miljö kan utformas på 
ett sådant sätt att det finns texter och bilder som uppmuntrar barn till samspel 
och problemlösning.   

Leken liknar ett laboratorium för barn att utforska och bearbeta det de har 
upplevt och lärt sig. En varierad lekmiljö av material inbjuder barn till lek 
och för att kunna laborera behövs verktyg som till exempel olika rekvisita 
som passar just för den lek som barnen tillämpar (Saracho, 2001). Finns det 
personal som uppmärksammar barns intressen och erbjuder rekvisita som är 
kopplat till barns erfarenheter erbjuds många intressanta möjligheter att 
praktisera och pröva olika begrepp i leken. Barn idag lär sig tidigt att symbo-
ler och texter är något som ständigt tillämpas i vårt samhälle. De följer till 
exempel med någon vuxen på promenader, åker bil eller cyklar, där de ser 
skyltar, texter och symboler (Fast, 2010). Mobiltelefonerna erbjuder olika 
appar, symboler och textmeddelanden. Således innehåller barns vardag 
många aktiviteter där text och symboler har en betydande roll. Om barn får 
tillgång till läs- och skrivmaterial i lekaktiviteter kan det bidra till att skapa 
mening och motivation till att utforska olika sätt att kommunicera (Björk-
lund, 2008; Smidt, et al., 2012). Personalens förhållningssätt till lek och läs- 
och skrivmaterial har betydelse för vad som erbjuds i barns sociala språk-
miljö i förskolan (Björk-Willén, Hvit, Leijon, Sandberg & Sundling, 2010). 
Men det är inte bara materialet som bör vara tillgängligt, personalen har 
också en betydande roll att stödja barns lek i språk-, läs- och skrivprocessen. 
Saracho (2004) har i sin studie undersökt hur personalen i förskolan kan ge 
stöd i språk-,läs- och skriv relaterade lekar. Resultatet visade fem främjande 
strategier, stötta, bekräfta, berätta sagor, leda diskussioner och utmana 
barns lärande (öppna frågor). Det innebär att språk-, läs- och skrivprocesser 
kan ske i alla aktiviteter i förskolan, under förutsättning att personalen erbju-
der material och engagemang i aktiviteterna.      

I en studie av Connor McDonald, Morrison och Slominski (2006) har per-
sonalens förhållningssätt och barns intresse för språk-, läs- och skrivproces-
ser studerats och viken betydelse dessa faktorer har i relation till barns ökade 
ordförråd. De studerade också personalens intresse att ta tillvara på barns 
erfarenheter hemifrån, sociokulturella erfarenheter samt om det var någon 
specifik aktivitet som särskilt stimulerade barns språk-, läs- och skrivut-
veckling. Resultaten visade att små grupper och läs- och lekaktiviteter som 
var relaterade till barns erfarenheter ökade barns ordförråd, ordförståelse och 
bokstavsförståelse. 

Sammanfattningsvis har personalens intresse för barns erfarenheter både i 
hemmiljö och förskolemiljö betydelse gällande barns motivation till språk, 
läs- och skrivlärande. 
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2.4.6 Sammanfattning  
I inledningen i den här kappan beskriver personalen i förskolan vilken utma-
ning det kan vara att möta barn i vardagliga språkliga aktiviteter i förskolan. 
De sociala interaktionerna representerar en del av social språkmiljö i försko-
lan och hur de andra delarna tillförs beror delvis på miljöns utformning, per-
sonalens engagemang och i synnerhet personalens förhållningssätt till barns 
språk-, läs- och skrivprocesser. Vad är då social språkmiljö? Sammanställ-
ningen av tidigare forskning synliggör begreppet emergent literacy som är 
ett vidgat begrepp gällande språk-, läs- och skrivprocesser före formellt lä-
rande av skriftspråket. Barns språkliga och skriftspråkliga processer startar 
redan vid födseln och processerna sker i barnets olika domäner, det vill säga 
den variation av olika miljöer som barnet regelbundet vistas i. Förskolan är 
arenan och den sociala språkmiljö-domän som är fokus i den här avhand-
lingen och tidigare forskning visar att aktiviteter som kulturella och språk-
liga uttryck, multimodala skrivpraktiker, låtsats-läsning och leken är aktivi-
teter som är utvecklingsfrämjande och som möjliggör språk-, läs- och skriv-
händelser och praktiker. Det som främst lyfts fram i tidigare forskning är 
personalens förhållningssätt gällande lärandeklimat, betydelsen av kompe-
tensutveckling, samspel, språk-, läs- och skrivpraktiker och barns erfarenhet-
er. Således har personalens förhållningssätt en överordnad betydelse i social 
språkmiljö i förskolan då personalens förhållningssätt tycks påverka miljöns 
utformning av aktiviteter och möjligheter till samspel och interaktion i social 
språkmiljö. 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet beskrivs den teoretiska ram som ligger till grund för av-
handlingen. Inledningsvis beskrivs de teoretiska perspektiv som tillämpas i 
avhandlingen och därefter följer en diskussion om hur dessa förhåller sig till 
avhandlingens ansats och syfte samt hur de teoretiska perspektiven förhåller 
sig till forskningsfältet didaktik.  

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskys sociokulturella teori baserar sig på människans yttre lärandemiljö 
och de inre mentala processerna. Båda dimensionerna utvecklas ömsesidigt i 
en utvecklingsprocess i samspel mellan individer och miljön (se t ex Vygot-
sky, 1927/1997; 1986; 1995; Smagorinsky & O´Donnell-Allen, 2011; Sma-
gorinsky, 2011). Vygotskys teori utgår från konstruktivismen där människan 
ses som en individ som konstruerar sin egen kunskap utifrån en händelse 
eller företeelse. I processen av förståelse är individen själv aktiv som me-
ningsskapande subjekt (Partanen, 2007). Vygotsky betonar dock samspelet 
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mellan individen och miljön, det vill säga den sociala miljön och hur social 
miljö påverkar utvecklingen hos individen. I utbildningssammanhang kallas 
Vygotskys teorier social konstruktivism vilket kan förstås som lärares för-
hållningssätt till lärande och undervisning, där undersökande och samlärande 
i klassrumsmiljön har en central roll (Smagorinsky & O´Donnell-Allen, 
2011). Vygotskys tankar om språket som verktyg utgår från att språkets ut-
tryck inte är det centrala i sociala interaktioner. Det är innehållet av det som 
diskuteras som är i fokus och innehållet utgår ifrån individers kulturella erfa-
renheter, som Vygotsky (1927/1997) uttrycker det: “we want to know the 
content and not the language in which it is expressed (s. 327).” Vidare ansåg 
Vygotsky (1986) att en individs tänkande och ord samt deras relation till 
varandra är en process, där processen i sig förändras och kan uppfattas som 
utveckling. Men Vygotsky menade också att det sker många förändringar i 
tänkandet innan det omvandlas till ord. Tänkande och ord sker då i parallella 
processer där de inre processerna är tänkandet och meningsskapande, medan 
de yttre processerna är ord, skrift och kroppsliga uttryck. Processen och re-
lationen mellan de yttre och inre processerna som leder till utveckling, be-
tecknade Vygotsky internalisering (Lee & Smagorinsky, 2011).  

I förskolans sociala språkmiljö kan Vygotskys teori om internalisering 
tolkas som att barn, utifrån tidigare erfarenheter och i samspel med den soci-
ala miljön (barn och personal i förskolan) internaliserar det som sker i akti-
viteter för att sedermera pröva sina förvärvade kunskaper, där språket är ett 
kulturellt verktyg i processen av förståelse och mening. Språket används för 
att förhandla mellan barn-barn och personal-barn, där innehållet i kommuni-
kationen är i fokus för meningsskapande och utgångspunkt för ett gemen-
samt perspektiv. Begreppet har dock under senare tid utvecklats till appro-
priation och begreppet hänvisar till den process genom vilken en person 
”tillämpar” begrepp, dess förståelse och mening genom språk och gester 
(Lee & Smagorinsky, 2011; Smagorinsky, 2011). En översättning av be-
greppet appropriation i den här kappan översätts som tillämpning. Enligt 
Vygotskys teori är tillämpning en pågående utvecklingsprocess och sker 
därmed inte vid en viss ålder eller mognad (se t ex Smagorinsky, 2011). 
Vygotskys sociokulturella teori bygger därmed på individens tidigare erfa-
renheter (kulturella och historiska) och befintliga utvecklingsnivå vilket kal-
las den proximala utvecklingszonen, the zone of proximal development 
(ZPD). Vygotsky (1987) hävdade att ZPD är samspelet mellan de båda pro-
cesserna utveckling och lärande och beskriver processerna som ”between the 
child´s actual level of development and the level of performance that he 
achieves in collaboration with the adult” (s. 209). Begreppsutveckling är 
centralt gällande ZPD, lärande och utveckling och Vygotsky menar att lä-
randet sker när begrepp tillämpas i en social kontext i ett pedagogiskt sam-
manhang där det finns någon vuxen eller en kompetent kamrat (kamrat som 
har mer erfarenheter) som kan utmana tidigare kunskaper till nya. Vygotsky 
menar att hjärnan fungerar som ett ”gummiband” där det finns utrymme att 
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utmana och tillämpa de befintliga kunskaperna med nya. Smagorinsky 
(2011) beskriver betydelsen av begrepp så här:  

Concepts are fundamentally cultural as part of the frameworks for thinking 
that people appropriate through their social experiences, suggesting that 
bringing them to bear in settings guided by different motives and practices 
requires modification of their principles and thus of the concept (s. 47). 

 
Vygotsky betonar lärarens betydelse för lärandet och utveckling samt hur 
läraren kan utmana barns potentiella möjligheter. ”zonen av” är barns intel-
lektuella och kognitiva utveckling. Utveckling sker i samspel med läraren 
som utmanar barns lärande och barn kan då på egen hand tillämpa (appro-
priation) den förvärvade kunskapen (Smagorinsky, 2011). Detta kan kopplas 
till begreppet egenarbete som beskrivits tidigare i avhandlingen (se avsnitt 
2.3.3). Vygotskys sociokulturella teorier belyser det lärande samtalet, där 
dialogen och frågorna gör det möjligt att förstå barnets inre tänkande i sam-
spel med den yttre lärandemiljön (Lee & Smagorinsky, 2011). Det är en 
ömsesidig process mellan den yttre och inre lärandemiljön i barns utveckl-
ing, men för att förstå barnets handlingar i den yttre lärandemiljön och barns 
perspektiv är det betydelsefullt att förstå hur barn tänker. Språket blir ett 
kulturellt verktyg i kommunikationen mellan personal-barn och barn-barn i 
förskolan för att närma sig varandras perspektiv. Vygotskys beskrivning kan 
enligt mig tolkas som att jag inte kan beskriva vägen till en plats för någon 
om jag inte vet var personen befinner sig. Således kan en ömsesidig förstå-
else av den andres perspektiv utgöra grunden för förståelse och menings-
skapande i en kommunikation.  Vygotskys betoning på kulturella verktyg i 
sociokulturellt sammanhang tydliggör användningen av andra uttrycksmedel 
än det verbala språket. Vygotsky gör skillnad på fysisk och social miljö och 
menar att en plats (arena) i sig inte kan förmedla kunskap. Det är hur männi-
skor tänker och agerar i samspel med varandra (settings) som utgör grunden 
för lärande och utveckling. Skillnaden mellan arena och setting är att arena 
är en miljö som är beständig i den mening att miljön är fysisk det vill säga 
bord som är fastmonterade, bänkrader osv. Settings innebär en social miljö 
där aktiviteter sker utifrån hur deltagarna tillämpar språk och uttryck i situat-
ionen (Smagorinsky, 2011). 

I förskolans sociala språkmiljö sker ett ständigt samspel mellan den yttre 
och den inre språkmiljön. Barns lärandemiljö i förskolan innebär samspel 
med personal och kamrater i en social kontext, yttre processerna. Barn i 
förskolan utgår från kulturella och historiska erfarenheter de erfar utanför 
och i förskolan samt tillämpar språket, kroppsliga uttryck och symboler som 
verktyg för kommunikation och meningsskapande i pågående processer 
(ZPD) i språkmiljön. Tillsammans och i samspel med lärandemiljön som 
också kan vara böcker, symboler, leksaker, bilder, musik och drama (kultu-
rella verktyg) vidgas barns förståelse och mening genom möjligheten till nya 
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mellan individen och miljön, det vill säga den sociala miljön och hur social 
miljö påverkar utvecklingen hos individen. I utbildningssammanhang kallas 
Vygotskys teorier social konstruktivism vilket kan förstås som lärares för-
hållningssätt till lärande och undervisning, där undersökande och samlärande 
i klassrumsmiljön har en central roll (Smagorinsky & O´Donnell-Allen, 
2011). Vygotskys tankar om språket som verktyg utgår från att språkets ut-
tryck inte är det centrala i sociala interaktioner. Det är innehållet av det som 
diskuteras som är i fokus och innehållet utgår ifrån individers kulturella erfa-
renheter, som Vygotsky (1927/1997) uttrycker det: “we want to know the 
content and not the language in which it is expressed (s. 327).” Vidare ansåg 
Vygotsky (1986) att en individs tänkande och ord samt deras relation till 
varandra är en process, där processen i sig förändras och kan uppfattas som 
utveckling. Men Vygotsky menade också att det sker många förändringar i 
tänkandet innan det omvandlas till ord. Tänkande och ord sker då i parallella 
processer där de inre processerna är tänkandet och meningsskapande, medan 
de yttre processerna är ord, skrift och kroppsliga uttryck. Processen och re-
lationen mellan de yttre och inre processerna som leder till utveckling, be-
tecknade Vygotsky internalisering (Lee & Smagorinsky, 2011).  

I förskolans sociala språkmiljö kan Vygotskys teori om internalisering 
tolkas som att barn, utifrån tidigare erfarenheter och i samspel med den soci-
ala miljön (barn och personal i förskolan) internaliserar det som sker i akti-
viteter för att sedermera pröva sina förvärvade kunskaper, där språket är ett 
kulturellt verktyg i processen av förståelse och mening. Språket används för 
att förhandla mellan barn-barn och personal-barn, där innehållet i kommuni-
kationen är i fokus för meningsskapande och utgångspunkt för ett gemen-
samt perspektiv. Begreppet har dock under senare tid utvecklats till appro-
priation och begreppet hänvisar till den process genom vilken en person 
”tillämpar” begrepp, dess förståelse och mening genom språk och gester 
(Lee & Smagorinsky, 2011; Smagorinsky, 2011). En översättning av be-
greppet appropriation i den här kappan översätts som tillämpning. Enligt 
Vygotskys teori är tillämpning en pågående utvecklingsprocess och sker 
därmed inte vid en viss ålder eller mognad (se t ex Smagorinsky, 2011). 
Vygotskys sociokulturella teori bygger därmed på individens tidigare erfa-
renheter (kulturella och historiska) och befintliga utvecklingsnivå vilket kal-
las den proximala utvecklingszonen, the zone of proximal development 
(ZPD). Vygotsky (1987) hävdade att ZPD är samspelet mellan de båda pro-
cesserna utveckling och lärande och beskriver processerna som ”between the 
child´s actual level of development and the level of performance that he 
achieves in collaboration with the adult” (s. 209). Begreppsutveckling är 
centralt gällande ZPD, lärande och utveckling och Vygotsky menar att lä-
randet sker när begrepp tillämpas i en social kontext i ett pedagogiskt sam-
manhang där det finns någon vuxen eller en kompetent kamrat (kamrat som 
har mer erfarenheter) som kan utmana tidigare kunskaper till nya. Vygotsky 
menar att hjärnan fungerar som ett ”gummiband” där det finns utrymme att 
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utmana och tillämpa de befintliga kunskaperna med nya. Smagorinsky 
(2011) beskriver betydelsen av begrepp så här:  

Concepts are fundamentally cultural as part of the frameworks for thinking 
that people appropriate through their social experiences, suggesting that 
bringing them to bear in settings guided by different motives and practices 
requires modification of their principles and thus of the concept (s. 47). 

 
Vygotsky betonar lärarens betydelse för lärandet och utveckling samt hur 
läraren kan utmana barns potentiella möjligheter. ”zonen av” är barns intel-
lektuella och kognitiva utveckling. Utveckling sker i samspel med läraren 
som utmanar barns lärande och barn kan då på egen hand tillämpa (appro-
priation) den förvärvade kunskapen (Smagorinsky, 2011). Detta kan kopplas 
till begreppet egenarbete som beskrivits tidigare i avhandlingen (se avsnitt 
2.3.3). Vygotskys sociokulturella teorier belyser det lärande samtalet, där 
dialogen och frågorna gör det möjligt att förstå barnets inre tänkande i sam-
spel med den yttre lärandemiljön (Lee & Smagorinsky, 2011). Det är en 
ömsesidig process mellan den yttre och inre lärandemiljön i barns utveckl-
ing, men för att förstå barnets handlingar i den yttre lärandemiljön och barns 
perspektiv är det betydelsefullt att förstå hur barn tänker. Språket blir ett 
kulturellt verktyg i kommunikationen mellan personal-barn och barn-barn i 
förskolan för att närma sig varandras perspektiv. Vygotskys beskrivning kan 
enligt mig tolkas som att jag inte kan beskriva vägen till en plats för någon 
om jag inte vet var personen befinner sig. Således kan en ömsesidig förstå-
else av den andres perspektiv utgöra grunden för förståelse och menings-
skapande i en kommunikation.  Vygotskys betoning på kulturella verktyg i 
sociokulturellt sammanhang tydliggör användningen av andra uttrycksmedel 
än det verbala språket. Vygotsky gör skillnad på fysisk och social miljö och 
menar att en plats (arena) i sig inte kan förmedla kunskap. Det är hur männi-
skor tänker och agerar i samspel med varandra (settings) som utgör grunden 
för lärande och utveckling. Skillnaden mellan arena och setting är att arena 
är en miljö som är beständig i den mening att miljön är fysisk det vill säga 
bord som är fastmonterade, bänkrader osv. Settings innebär en social miljö 
där aktiviteter sker utifrån hur deltagarna tillämpar språk och uttryck i situat-
ionen (Smagorinsky, 2011). 

I förskolans sociala språkmiljö sker ett ständigt samspel mellan den yttre 
och den inre språkmiljön. Barns lärandemiljö i förskolan innebär samspel 
med personal och kamrater i en social kontext, yttre processerna. Barn i 
förskolan utgår från kulturella och historiska erfarenheter de erfar utanför 
och i förskolan samt tillämpar språket, kroppsliga uttryck och symboler som 
verktyg för kommunikation och meningsskapande i pågående processer 
(ZPD) i språkmiljön. Tillsammans och i samspel med lärandemiljön som 
också kan vara böcker, symboler, leksaker, bilder, musik och drama (kultu-
rella verktyg) vidgas barns förståelse och mening genom möjligheten till nya 
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perspektiv om fenomen i vår omvärld. Förskolebarns erfarenheter och ny-
förvärvad kunskap tillämpas genom egenarbete och utmanar barns tänkande, 
de inre processerna.  Sammanfattningsvis kan förskolans miljö utgöra en 
arena (fysisk miljö) för aktiviteter där deltagarna (personal och barn) tilläm-
par i settings (social miljö) språk som kulturellt verktyg för kommunikation 
och meningsskapande (Björklund, 2008; Fast; 2007; Smagorinsky, 2012). 

2.5.2 Utvecklingsekologiskt perspektiv 
Ekologi har sitt ursprung i biologin där förhållandet mellan organismen och 
dess omgivning studeras. När det gäller människor, studeras samspelet mel-
lan människan och hennes miljö. Inom samhällsvetenskaplig forskning har 
begreppet ”ekologi” sin grund i Gregory Bateson sätt att definiera ekologi i 
sitt verk, Steps to an ecology of mind (1972). Teorin bygger på ett systemteo-
retiskt synsätt vilket innebär att studera människor i samspel med miljön där 
miljön och människor utvecklas i ett ständigt flöde av förändringar och på-
verkansfaktorer. 

I ett utvecklingsekologiskt perspektiv finns ytterligare en dimension av 
människors samspel med miljön, den psykologiska idén om hur olika miljöer 
påverkar människans utveckling och lärande. Det utvecklingsekologiska 
synsättet har ursprungligen utvecklats av Bronfenbrenner (1979) och teorin 
utgår från olika påverkansnivåer i samhället och visualiseras i form av en 
rysk docka, där varje system påverkar en individs utveckling i samspel med 
miljön. Övergångarna mellan systemen i de olika nivåerna påverkar också en 
individs utveckling och Bronfenbrenner (1979) kallar dem de ekologiska 
övergångarna.  

The ecological environment is conceived topologically as a nested arrange-
ment of concentric structures, each contained within the next. These struc-
tures are referred to as the, micro, meso, exo, and macrosystems (Bron-
fenbrenner, 1979, s.22) 

 
Mikrosystemet (se figur 1) kan förklaras som en särskild miljö (social och 
fysisk) där den enskilda människan erfar och utvecklas tillsammans med 
andra i olika former av roller, samspel, aktiviteter och material. Mesosyste-
met (se figur 1) innebär människans övergångar mellan två eller flera aktivi-
teter det vill säga, mesosystemet är flera mikrosystem i olika miljöer som 
människor regelbundet vistas i, till exempel hemmet och förskolan. Exosy-
stemet är det system som den enskilda människan inte deltar i, men som 
ändå påverkar människans möjligheter till utveckling. Det kan exempelvis 
vara läroplanen för förskolan då barn i förskolan inte aktivt deltagit i ut-
formningen, men personalen i förskolans styrs av riktlinjerna vilket i sig kan 
påverka barns utveckling. Slutligen är makrosystemet ett övergripande sy-
stem för mikro, meso och exosystemet som påverkar människors samspel i 
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de olika systemen baserat på vanor, förhållningssätt, kultur, trossystem eller 
ideologiska antaganden. Bronfenberenners utvecklingsekologiska teorier och 
utvecklingsekologiska modell har under många år tillämpats av många fors-
kare (Lerner, 2005). Bronfenbrenner och hans kollegor har dock själva varit 
kritiska till den ursprungliga ekologiska modellen då de funnit svårigheter att 
studera personliga egenskaper (hos både individen och de personer som in-
dividen samspelar med i miljön) som påverkar en individvids utveckling (se 
t ex, Bryce, 2011; Bronfenbrenner & Ceci, 1993, 1994; Bronfenbrenner & 
Morris, 1998). I över ett decennium har Bronfenbrenner och hans kollegor 
försökt att tillföra utvecklingsdomäner i den ekologiska modellen som utgår 
från biologiska och psykologiska faktorer, proximal processes. Domänerna 
kom sedermera att bli de ”bioecological” perspektivet i Bronfenbrenners 
ursprungliga modell (Lerner, 2005). Utifrån det bioekologiska perspektivet 
har Bronfenbrenner omarbetat och reviderat den äldre definitionen av mikro-
systemet; 

A microsystem is a pattern of activities, roles and interpersonal relations ex-
perienced by the developing person in a given face-to –face setting with par-
ticular physical and material features and containing other persons with 
distinctive characteristics of temperament, personality, and systems of be-
lief (Bronfenbrenner, 1992/2005, s.148). 

 
Den kursiverade texten i fet stil har lagts till i originalversionen för att tyd-
liggöra förändringen av mikrosystemet vilket i den nuvarande versionen 
innefattar de personliga egenskaperna men också språket och symbolernas 
betydelse som påverkansfaktorer för individer i mikrosystemet. Meso- och 
exosystemet har behållit den ursprungliga betydelsen men makrosystemet 
reviderats och fått ett tillägg enligt den kursiverade texten nedan; 

The macrosystem consists of the overarching pattern of micro, meso, and ex-
osystems characteristic of a given culture, subculture, or other broader social 
context, with particular reference to the developmentally instigative belief 
systems, resources, hazards, lifestyles, opportunity structures, life course 
options, and patterns of social interchange that are embedded in each of 
these systems. The macrosystem may be thought of as a societal blueprint 
for a particular culture, subculture, or other broader social context (Bron-
fenbrenner, 1992/2005, s.148). 

 
Det tillägg som gjorts i förklaringen av makrosystemet synliggör Bronfen-
brenners bioekologiska perspektiv om betydelsen av social miljö, kulturella 
värderingar, kulturella redskap och skapandet av kultur som påverkar indivi-
dens utveckling i en pågående process mellan systemen. Det kursiverade 
tillägget är till synes likt Vygotskys (1987) sociokulturella teorier och Bron-
fenbrenner skriver i sin artikel Ecological system theory (1992/2005) att han 
har utvecklat teorierna om den kulturella och kognitiva utvecklingen influe-
rad av Vygotsky (1978), Luria (1979) och Leontiev (1932). Bronfenbrenner 
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perspektiv om fenomen i vår omvärld. Förskolebarns erfarenheter och ny-
förvärvad kunskap tillämpas genom egenarbete och utmanar barns tänkande, 
de inre processerna.  Sammanfattningsvis kan förskolans miljö utgöra en 
arena (fysisk miljö) för aktiviteter där deltagarna (personal och barn) tilläm-
par i settings (social miljö) språk som kulturellt verktyg för kommunikation 
och meningsskapande (Björklund, 2008; Fast; 2007; Smagorinsky, 2012). 

2.5.2 Utvecklingsekologiskt perspektiv 
Ekologi har sitt ursprung i biologin där förhållandet mellan organismen och 
dess omgivning studeras. När det gäller människor, studeras samspelet mel-
lan människan och hennes miljö. Inom samhällsvetenskaplig forskning har 
begreppet ”ekologi” sin grund i Gregory Bateson sätt att definiera ekologi i 
sitt verk, Steps to an ecology of mind (1972). Teorin bygger på ett systemteo-
retiskt synsätt vilket innebär att studera människor i samspel med miljön där 
miljön och människor utvecklas i ett ständigt flöde av förändringar och på-
verkansfaktorer. 

I ett utvecklingsekologiskt perspektiv finns ytterligare en dimension av 
människors samspel med miljön, den psykologiska idén om hur olika miljöer 
påverkar människans utveckling och lärande. Det utvecklingsekologiska 
synsättet har ursprungligen utvecklats av Bronfenbrenner (1979) och teorin 
utgår från olika påverkansnivåer i samhället och visualiseras i form av en 
rysk docka, där varje system påverkar en individs utveckling i samspel med 
miljön. Övergångarna mellan systemen i de olika nivåerna påverkar också en 
individs utveckling och Bronfenbrenner (1979) kallar dem de ekologiska 
övergångarna.  

The ecological environment is conceived topologically as a nested arrange-
ment of concentric structures, each contained within the next. These struc-
tures are referred to as the, micro, meso, exo, and macrosystems (Bron-
fenbrenner, 1979, s.22) 

 
Mikrosystemet (se figur 1) kan förklaras som en särskild miljö (social och 
fysisk) där den enskilda människan erfar och utvecklas tillsammans med 
andra i olika former av roller, samspel, aktiviteter och material. Mesosyste-
met (se figur 1) innebär människans övergångar mellan två eller flera aktivi-
teter det vill säga, mesosystemet är flera mikrosystem i olika miljöer som 
människor regelbundet vistas i, till exempel hemmet och förskolan. Exosy-
stemet är det system som den enskilda människan inte deltar i, men som 
ändå påverkar människans möjligheter till utveckling. Det kan exempelvis 
vara läroplanen för förskolan då barn i förskolan inte aktivt deltagit i ut-
formningen, men personalen i förskolans styrs av riktlinjerna vilket i sig kan 
påverka barns utveckling. Slutligen är makrosystemet ett övergripande sy-
stem för mikro, meso och exosystemet som påverkar människors samspel i 
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de olika systemen baserat på vanor, förhållningssätt, kultur, trossystem eller 
ideologiska antaganden. Bronfenberenners utvecklingsekologiska teorier och 
utvecklingsekologiska modell har under många år tillämpats av många fors-
kare (Lerner, 2005). Bronfenbrenner och hans kollegor har dock själva varit 
kritiska till den ursprungliga ekologiska modellen då de funnit svårigheter att 
studera personliga egenskaper (hos både individen och de personer som in-
dividen samspelar med i miljön) som påverkar en individvids utveckling (se 
t ex, Bryce, 2011; Bronfenbrenner & Ceci, 1993, 1994; Bronfenbrenner & 
Morris, 1998). I över ett decennium har Bronfenbrenner och hans kollegor 
försökt att tillföra utvecklingsdomäner i den ekologiska modellen som utgår 
från biologiska och psykologiska faktorer, proximal processes. Domänerna 
kom sedermera att bli de ”bioecological” perspektivet i Bronfenbrenners 
ursprungliga modell (Lerner, 2005). Utifrån det bioekologiska perspektivet 
har Bronfenbrenner omarbetat och reviderat den äldre definitionen av mikro-
systemet; 

A microsystem is a pattern of activities, roles and interpersonal relations ex-
perienced by the developing person in a given face-to –face setting with par-
ticular physical and material features and containing other persons with 
distinctive characteristics of temperament, personality, and systems of be-
lief (Bronfenbrenner, 1992/2005, s.148). 

 
Den kursiverade texten i fet stil har lagts till i originalversionen för att tyd-
liggöra förändringen av mikrosystemet vilket i den nuvarande versionen 
innefattar de personliga egenskaperna men också språket och symbolernas 
betydelse som påverkansfaktorer för individer i mikrosystemet. Meso- och 
exosystemet har behållit den ursprungliga betydelsen men makrosystemet 
reviderats och fått ett tillägg enligt den kursiverade texten nedan; 

The macrosystem consists of the overarching pattern of micro, meso, and ex-
osystems characteristic of a given culture, subculture, or other broader social 
context, with particular reference to the developmentally instigative belief 
systems, resources, hazards, lifestyles, opportunity structures, life course 
options, and patterns of social interchange that are embedded in each of 
these systems. The macrosystem may be thought of as a societal blueprint 
for a particular culture, subculture, or other broader social context (Bron-
fenbrenner, 1992/2005, s.148). 

 
Det tillägg som gjorts i förklaringen av makrosystemet synliggör Bronfen-
brenners bioekologiska perspektiv om betydelsen av social miljö, kulturella 
värderingar, kulturella redskap och skapandet av kultur som påverkar indivi-
dens utveckling i en pågående process mellan systemen. Det kursiverade 
tillägget är till synes likt Vygotskys (1987) sociokulturella teorier och Bron-
fenbrenner skriver i sin artikel Ecological system theory (1992/2005) att han 
har utvecklat teorierna om den kulturella och kognitiva utvecklingen influe-
rad av Vygotsky (1978), Luria (1979) och Leontiev (1932). Bronfenbrenner 
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använder begreppet proximal processes vilket påminner om Vygotskys zone 
of proximal development. Skillnaden mellan begreppen tolkar jag som att de 
proximala processerna beskriver en individs utveckling över tid i samspel 
med miljön, medan den proximala utvecklingszonen är mer komplex och 
beskriver att lärande och utveckling sker parallellt i dimensioner av inre- och 
yttre miljöer.  

2.5.3 Bioekologiskt perspektiv 
I Bronfenbrenners (2001/2005) bioekologiska perspektiv beskrivs utveckling 
som: 

The phenomenon of continuity and change in the biopsychological character-
istics of human beings both as individuals and as groups. The phenomenon 
extends over the life course across successive generations and through histor-
ical time, both past and present (s.3). 

 
Den bioekologiska modellen utgör en integrerad modell (se figur 1) i den 
ursprungliga utvecklingsekologiska modellen och består av fyra samman-
hängande domäner, process, person, kontext och tid (PPCT). Domänen pro-
cess innebär regelbundet samspel samt relationen mellan individen och mil-
jön. Person är de individuella egenskaperna, biologiska, kognitiva, känslo-
mässiga och det beteendemässiga hos en individ. Kontext beskrivs som olika 
specifika miljöer som en individ regelbundet deltar och vistas i. Slutligen 
innebär tid flera dimensioner av tidsaspekter som livscykeln, temporär tid, 
ögonblick, aktivitetstid och historisk tid. Tidsdomänen är också indelad i 
tidsdimensioner, mikrotid (kontinuitet eller avbrott vid tillfällen av proxi-
mala processer), mesotid (tidsperioden över ett intervall, t ex dagar eller 
veckor) och makrotid (förändringar gällande förväntningar, händelser ur ett 
samhällsperspektiv, generationer så som de kan påverka eller bli påverkade 
av individens utvecklingsprocess) (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Tudge 
et al., 2009). Tillsammans utgör de fyra domänerna bioekologiskt perspektiv 
samt en modell för utvecklingsekologiskt system i syfte att skapa en design 
för att undersöka miljöns betydelse för individers utveckling. Bronfenbren-
ner och Morris (1998) menar att integreringen av den bioekologiska mo-
dellen bidrar till en mer innehållsrik förståelse av miljöns betydelse för indi-
videns utveckling. Vidare menar Bronfenbrenner och Morris (2006) att de 
fyra domänerna tillsammans påverkar individers utveckling och därmed inte 
kan studeras som separata domäner. En välutvecklad forskningsdesign ka-
raktäriseras av de fyra domänerna och de proximala processer som sker över 
tid i en regelbunden kontext.  

Förskolan kan utifrån ett bioekologiskt perspektiv, utgöra personal och 
barns mikrosystem i vilket individerna deltar i samspel med olika kontexter 
och aktiviteter (proximala processer). Det är hur aktiviteter utformas i social 
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språkmiljö samt personalens profession och kompetensutveckling över tid 
som påverkar barns utveckling och lärande i förskolan. Personalens förhåll-
ningssätt till social språkmiljö påverkas också av de bioekologiska systemen, 
mikro, meso, exo och makro, då exempelvis beslut om den reviderade läro-
planen (exosystem) togs i bruk 2011 och därmed ändrades förutsättningarna 
för personalens arbetssätt. Utbildning, möjligheter till kompetensutveckling 
och kunskaper om barns språkmiljö (makrosystem) påverkar personalens 
utformning av språkfrämjande miljöer i förskolan (mikrosystem). Barn 
kommer till förskolan med språk-, läs- och skriverfarenheter, från hemmets 
eller annan miljö (mikrosystem) och beroende på hur personalen tar tillvara 
barns erfarenheter från de olika mikrosystemen (mesosystem) påverkar det 
barns utveckling och lärande i social språkmiljö. Fokus i den här avhand-
lingen är dock inte att studera barns sociala språkutveckling då syftet är att 
utveckla kunskap om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller kvali-
tetsfrämjande dimensioner, personalens engagemang, strategier och förhåll-
ningssätt vilket kan synliggöra barns möjligheter till lärande och utveckling i 
social språkmiljö. 

2.5.4 Social språkmiljö och bioekologi 
Barton (2007) sammanför literacybegreppet och ekologi i boken Literacy an 
introduction to the ecology of written language. Teorin bygger på ekologiskt 
samhällsvetenskapligt synsätt där lärandet sker i samspel med literacy miljön 
och där aktiviteter ständigt förändras och påverkas. Barton påpekar att akti-
viteter där läs- och skrivhändelser praktiseras har både kulturell och historisk 
påverkan på en individ, vilket innebär att en individs utveckling i literacy-
sammanhang utvecklas utifrån individens literacyerfarenheter i samspel med 
den sociala miljön där miljöerna kan ha olika historiska och kulturella ut-
tryck. Vidare menar Barton att språket är ett verktyg som förmedlar (medie-
rar) literacyhändelser och representerar vår syn på världen omkring oss. Bar-
ton (2007) sammanför den utvecklingsekologiska (se Bronfenbrenner, 1979; 
Gibson, 1979) och sociokulturella teorin (se Vygotsky, 1978; 1986) och 
menar att de går att tillämpa ömsesidigt då teorierna förenar både den sociala 
och den psykologiska idén om utvecklingsekologi. Ekologi studerar samspe-
let mellan organismen och dess miljö. När det gäller människor och literacy 
hävdar Barton att det handlar om samspelet mellan människors praktiker och 
miljön.  
Kress (2010) tillför begreppen multimodalitet och semiotik i social språk-
miljö, modalitet kan ses som de verktyg som tillämpas i relation till de fy-
siska artefakter och symboler som finns i den sociala miljön. Semiotik hand-
lar om de gester och uttryck som tillämpas regelbundet och meningsskap-
ande i en gemensam social miljö där människor tillsammans producerar och 
tillämpar kunskaper om representationer av kroppsliga uttryck. Kress anser 
att kunskapsprocessen (produktion och förståelse) innebär ett aktivt delta-
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använder begreppet proximal processes vilket påminner om Vygotskys zone 
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språkmiljö samt personalens profession och kompetensutveckling över tid 
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gande och engagemang hos den enskilda individen. Barton och Evans (2000) 
hävdar att engagemang är själva motorn för utveckling enligt ett bioekolo-
giskt perspektiv och Vygotsky (1978) betonar att meningsskapande sker i en 
process av inre och yttre lärandemiljöer (ZPD) där språket är det kulturella 
verktyget för förståelse.  

Inom social språkmiljö finns olika perspektiv på literacy.  I ett tidigare 
avsnitt i den här avhandlingen (2.2 social språkmiljö) definieras emergent 
literacy som en domän under den period som leder till skriftspråklighet (se t 
ex Whitehurst & Lonigan, 1998). Det finns dock skilda uppfattningar 
huruvida det verbala språket bör ingå som en dimension i konstruktionen av 
emergent literacy (Sénéchal, LeFevre, Smith-Chant, & Colton, 2001). Det 
finns tidigare forskning som har utvecklat teoretiska resonemang och klassi-
ficeringar kring emergent literacy, i syfte att utveckla instrument samt meto-
der att undersöka och analysera barns läs- och skrivprocesser (Sénéchal, 
LeFevre, Smith-Chant, & Colton, 2001, Mason & Stewart, 1990; Whitehurst 
& Lonigan, 1998).  

Mason och Stewart (1990) har utvecklat en klassificeringsmodell där fyra 
domäner ingår, innehåll och funktion, skriva och producera, bokstavskun-
skap och ordkunskap samt hör- och ordförståelse. Whitehurst och Lonigan 
(1998) har utvecklat en annan klassificeringsmodell, Components of emer-
gent literacy, som visualiserar tidigare forskningsresultat kring utvecklings-
främjande faktorer för läs- och skrivprocesser där två domäner ingår, out-
side-in och inside-out processes (yttre-lärandeprocesser och inre-
lärandeprocesser). Inom domänen yttre-lärandeprocessen finns fyra dimens-
ioner, det verbala språket, berättande, grundläggande kunskap om skriven 
text (t ex att läsning sker från höger till vänster, uppifrån och ned) och låtsats 
läsning. Domänen inre-lärandeprocesser innehåller fem dimensioner, kun-
skap om avkodning, fonologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, ljuda 
och avkodning samt lek-skrivande. Whitehurst och Lonigan (1998) belyser 
också andra faktorer som är utvecklingsfrämjande inom domänen inre-
lärandeprocesser som fonologiskt minne, inlärd upprepning så som alfabetet 
eller siffror samt inre motivation för läs- och skrivlärande. I Mason och Ste-
warts (1990) och Whitehurst och Lonigan (1998) klassificeringsmodeller 
ingår det verbala språket och metakognitiva färdigheter som en del i emer-
gent literacy konstruktionen. Sénéchal et al. (2001) kritiserar de två klassifi-
ceringsmodellerna och anser att de är för generella i arbetet med att analy-
sera vilka faktorer som stimulerar barns läs- och skrivutveckling och föreslår 
tre konstruktioner, språkliga processer, metakognitiva processer och emer-
gent literacy processer. Det innebär enligt Sénéchal et al. (2001) att det ver-
bala språket och metakognitiva processer inte bör ingå i konstruktionen av 
emergent literacy. Således menar Sénéchal att fokus endast ska riktas mot 
dimensioner gällande barns läs- och skrivpraktiker och inte andra dimens-
ioner som verbalt språkbruk eller barns tänkande om läs- och skrivprocessen. 
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De här två förhållningssätten påvisar olika förhållningssätt till barns lä-
rande och utveckling av läs- och skrivlärande. Det innebär att forskning 
inom området kan variera beroende på vilket perspektiv som är i fokus. 
Därmed ska resultat betraktas utifrån vilket perspektiv som tillämpats gäl-
lande emergent literacy forskning. I det här avhandlingsarbetet har jag valt 
att utgå från Whitehurst och Lonigans (1998) modell Components of emer-
gent literacy, där det verbala språket ingår i konstruktionen av social språk-
miljö (se artikel I). De båda domänerna (inre-processer) och (yttre-processer) 
är nära relaterade till Vygotskys (1987) zone of proximal development 
(ZPD) då de inre-processerna är kognitiva dimensioner och de yttre-
processerna tillämpning och praktiker som sker i kommunikation i en social 
miljö. Sammanfattningsvis kan Vygotskys teorier om språk som redskap och 
kulturella uttryck samt de parallella processerna mellan den inre och yttre 
miljön skapa förutsättningar att analysera förskolepersonalens beskrivningar 
av social språkmiljö, det vill säga vilka dimensioner av språk som redskap, 
både inre och yttre som erbjuds barn i förskolan. Men för att dessa processer 
ska ske spelar i synnerhet den bioekologiska teorin en betydande roll för att 
studera de förutsättningar som ges i social språkmiljö i förskolan. Således är 
förskolan det mikrosystem där processer av socialt samspel, personal och 
barn, kontext och tid studeras och de båda teorierna kan gemensamt bidra till 
en sociokulturell bioekologisk ram för social språkmiljö där Whitehurst och 
Lonigans (1998) modell Components of emergent literacy används för att 
synliggöra det innehåll som ingår i förskolans sociala språkmiljö (se artikel 
I). De sociokulturella och bioekologiska teorierna utgör ramen för metod och 
tolkning av analyser gällande barns förutsättningar och personalens förhåll-
ningssätt till lärande och utveckling i social språkmiljö. Teorierna utgör 
också ramen för forskningsfrågorna i avhandlingen samt observationsin-
strumentet och de frågor som ställs i enkäter och fokusgruppsintervjuer. 

2.5.5 De teoretiska perspektivens bidrag till avhandlingens 
syfte, ansatser och forskningsfältet didaktik 

Under 1900-talets utveckling av pedagogikämnet var det främst två veten-
skaper, psykologi och sociologi som dominerade och endast kvantitativa 
metoder som tillämpades. Under 1970-talet utmanades dock de kvantitativa 
metoderna med kvalitativa metoder (Marton, 1970) då metoderna möjliggör 
problematisering och producerande av kunskapsprocesser vilket var begrän-
sat i tillämpningen av kvantitativa metoder (Rosengren & Öhngren, 1997; 
Englund, 2004). Englund illustrerar en figur som beskriver pedagogiken som 
vetenskap och där forskningsfältet är indelat i tre inriktningar med respektive 
ämnen som tillhörighet nämligen individuella förutsättningar (psykologi), 
mål och riktlinjer (filosofi och didaktik) samt sociala förutsättningar (socio-
logi).  Utifrån den här beskrivningen av pedagogik som vetenskap är forsk-
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warts (1990) och Whitehurst och Lonigan (1998) klassificeringsmodeller 
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ningsfältet i den här avhandlingen riktad mot individuella förutsättningar 
samt mål och innehåll där psykologi och didaktik ömsesidigt söker svar på 
forskningsfrågorna. Det handlar om sociala språkmiljö-dimensioner och 
innehåll i den pedagogiska verksamheten där personalen beskriver didak-
tiska tillämpningar. Men det handlar också om deskriptiva analyser där soci-
okulturella och bioekologiska processer studeras i samspel med miljön det 
vill säga personal och barn i förskolan. Enligt Rosengren och Öhngren 
(1997) finns det två skilda sätt att studera didaktiska implikationer inom 
skolforskning, lärandeprocesser (Lundgren, 1977) samt begrepp och inne-
håll (Marton, 1970). De skilda perspektiven har dock ibland lett till motstri-
diga åsikter gällande ämnet didaktik. Under senare tid har den kvalitativa 
ansatsen varit forskningstradition inom pedagogikämnet (Rosengren & 
Öhngren, 1997; Englund, 2004; Kvale; 2009). Inom samhällsvetenskaplig 
forskning och inom forskningsfältet pedagogik börjar dock metodkombinat-
ion av kvalitativ och kvantitativ ansats tillämpas då ansatserna har ett ge-
mensamt syfte men bearbetas på olika sätt och kan ge möjligheter till att 
komplettera varandras starka eller svaga sidor (Denscombe, 2009). 

Inom forskningsområdet emergent literacy är etnografisk ansats en tradit-
ionell tillämpning och är inspirerad av symbolisk interaktionism och antro-
pologi (Björklund, 2008; Barton, 2007; Clay, 1991). Med en etnografisk 
ansats menas att miljön och objektet studeras inom en viss kontext och under 
en längre period. Metoder som oftast tillämpas är observationer, anteckning-
ar, video och bandinspelningar, informella och formella intervjuer. Den et-
nografiska forskaren försöker skapa förutsättningar att förstå de processer 
som sker i den specifika kontexten, vilket innebär att resultaten kan ge en 
sådan tillförlitlig bild av det som studeras som möjligt (Björklund, 2008; 
Barton, 2007). 

Eftersom avhandlingsarbetets observationer utgår från ett observation-
schema där förutbestämda språkfrämjande dimensioner i miljön skattas, är 
etnografisk ansats inte lämplig i syftet att skatta språkfrämjande dimensioner 
i miljön. I den här avhandlingen kan syftet inte enbart besvaras med kvalita-
tiv ansats och därför tillämpas både kvantitativ och kvalitativ ansats som 
metodkombination i förhållande till forskningsfrågorna och hur datamateri-
alet analyseras. Den kvalitativa metod som tillämpas är manifest innehållsa-
nalys (Graneheim & Lundman, 2004) vilket syftar till att finna de menings-
bärande innehåll som personalen beskriver gällande social språkmiljö i för-
skolan. Det kvantitativa analysarbetet utgår från deskriptiv analys av enkäter 
och observationer. Syftet med metodkombination i den här avhandlingen är 
att det kvantitativa materialet bidrar till  att synliggöra olika dimensoner av 
social språkmiljö och de kvalitativa metoderna möjliggör en fördjupad ana-
lys om innehåll, kunskap och didaktiska tillämpningar.  

Enligt Bjerg (1997) har forskning kring barndom, barns utveckling och 
förskola varit koncentrerad kring tre perspektiv, kognitiv utveckling (t ex 
Piaget och Vygotsky), analyser av språkutveckling (t ex Bernstein) och ut-
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vecklingsekologi (t ex Bronfenbrenner, Gibson). Det här avhandlingsarbetet 
utgår från ett utvecklingsekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner & Evans, 
2000) med fokus på bioekologi (processer) vilket innebär att metodkombi-
nation är möjligt i den här avhandlingen då de kvantitativa analyserna bidrar 
till att hitta mönster hur personalen stödjer barns språkprocesser i förskolans 
språkmiljö och de kvalitativa analyserna kan tillföra en fördjupad förståelse, 
om vilka dimensioner av förhållningssätt som personalen beskriver att de 
tillämpar i förskolans sociala språkmiljö. 

Avhandlingens ansats förhåller sig till det utvecklingsekologiska perspek-
tivet och forskningsfrågor vilket innebär möjligheter att förhålla mig till 
ämnet didaktik där både lärandeprocesser (studie I, II, III), begrepp och in-
nehåll (studie IV) studeras. Syftet och forskningsfrågorna i avhandlingsar-
betet besvaras utifrån en deskriptiv karaktär då syftet är att utveckla kunskap 
om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande di-
mensioner, personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. 

Avhandlingen utgår från social konstruktivism där sociokulturellt och 
bioekologiskt perspektiv utgör förutsättningarna för metodkombination och 
teoretisk ram i den här avhandlingen. Avhandlingen innehåller fyra delstu-
dier redovisade i fyra artiklar. Den första studien handlar om vilka dimens-
ioner av förhållningssätt som personalen beskriver att de tillämpar i försko-
lans sociala språkmiljö. Den andra studien beskriver utifrån sju kvalitets-
främjande dimensioner hur personalen stödjer barns engagemang, lärande 
och utveckling i den sociala språkmiljön. Den tredje studien behandlar per-
sonalens förhållningssätt gällande utomhusmiljöns betydelse och vilken soci-
al språkmiljö som erbjuds barnen. Slutligen handlar den fjärde studien om 
vilka främjande strategier personalen tillämpar för att stödja barns begrepps-
utveckling och hur de tillämpar dem i text- och symbolrelaterade lekaktivite-
ter. 
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ningsfältet i den här avhandlingen riktad mot individuella förutsättningar 
samt mål och innehåll där psykologi och didaktik ömsesidigt söker svar på 
forskningsfrågorna. Det handlar om sociala språkmiljö-dimensioner och 
innehåll i den pedagogiska verksamheten där personalen beskriver didak-
tiska tillämpningar. Men det handlar också om deskriptiva analyser där soci-
okulturella och bioekologiska processer studeras i samspel med miljön det 
vill säga personal och barn i förskolan. Enligt Rosengren och Öhngren 
(1997) finns det två skilda sätt att studera didaktiska implikationer inom 
skolforskning, lärandeprocesser (Lundgren, 1977) samt begrepp och inne-
håll (Marton, 1970). De skilda perspektiven har dock ibland lett till motstri-
diga åsikter gällande ämnet didaktik. Under senare tid har den kvalitativa 
ansatsen varit forskningstradition inom pedagogikämnet (Rosengren & 
Öhngren, 1997; Englund, 2004; Kvale; 2009). Inom samhällsvetenskaplig 
forskning och inom forskningsfältet pedagogik börjar dock metodkombinat-
ion av kvalitativ och kvantitativ ansats tillämpas då ansatserna har ett ge-
mensamt syfte men bearbetas på olika sätt och kan ge möjligheter till att 
komplettera varandras starka eller svaga sidor (Denscombe, 2009). 

Inom forskningsområdet emergent literacy är etnografisk ansats en tradit-
ionell tillämpning och är inspirerad av symbolisk interaktionism och antro-
pologi (Björklund, 2008; Barton, 2007; Clay, 1991). Med en etnografisk 
ansats menas att miljön och objektet studeras inom en viss kontext och under 
en längre period. Metoder som oftast tillämpas är observationer, anteckning-
ar, video och bandinspelningar, informella och formella intervjuer. Den et-
nografiska forskaren försöker skapa förutsättningar att förstå de processer 
som sker i den specifika kontexten, vilket innebär att resultaten kan ge en 
sådan tillförlitlig bild av det som studeras som möjligt (Björklund, 2008; 
Barton, 2007). 

Eftersom avhandlingsarbetets observationer utgår från ett observation-
schema där förutbestämda språkfrämjande dimensioner i miljön skattas, är 
etnografisk ansats inte lämplig i syftet att skatta språkfrämjande dimensioner 
i miljön. I den här avhandlingen kan syftet inte enbart besvaras med kvalita-
tiv ansats och därför tillämpas både kvantitativ och kvalitativ ansats som 
metodkombination i förhållande till forskningsfrågorna och hur datamateri-
alet analyseras. Den kvalitativa metod som tillämpas är manifest innehållsa-
nalys (Graneheim & Lundman, 2004) vilket syftar till att finna de menings-
bärande innehåll som personalen beskriver gällande social språkmiljö i för-
skolan. Det kvantitativa analysarbetet utgår från deskriptiv analys av enkäter 
och observationer. Syftet med metodkombination i den här avhandlingen är 
att det kvantitativa materialet bidrar till  att synliggöra olika dimensoner av 
social språkmiljö och de kvalitativa metoderna möjliggör en fördjupad ana-
lys om innehåll, kunskap och didaktiska tillämpningar.  

Enligt Bjerg (1997) har forskning kring barndom, barns utveckling och 
förskola varit koncentrerad kring tre perspektiv, kognitiv utveckling (t ex 
Piaget och Vygotsky), analyser av språkutveckling (t ex Bernstein) och ut-
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vecklingsekologi (t ex Bronfenbrenner, Gibson). Det här avhandlingsarbetet 
utgår från ett utvecklingsekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner & Evans, 
2000) med fokus på bioekologi (processer) vilket innebär att metodkombi-
nation är möjligt i den här avhandlingen då de kvantitativa analyserna bidrar 
till att hitta mönster hur personalen stödjer barns språkprocesser i förskolans 
språkmiljö och de kvalitativa analyserna kan tillföra en fördjupad förståelse, 
om vilka dimensioner av förhållningssätt som personalen beskriver att de 
tillämpar i förskolans sociala språkmiljö. 

Avhandlingens ansats förhåller sig till det utvecklingsekologiska perspek-
tivet och forskningsfrågor vilket innebär möjligheter att förhålla mig till 
ämnet didaktik där både lärandeprocesser (studie I, II, III), begrepp och in-
nehåll (studie IV) studeras. Syftet och forskningsfrågorna i avhandlingsar-
betet besvaras utifrån en deskriptiv karaktär då syftet är att utveckla kunskap 
om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande di-
mensioner, personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. 

Avhandlingen utgår från social konstruktivism där sociokulturellt och 
bioekologiskt perspektiv utgör förutsättningarna för metodkombination och 
teoretisk ram i den här avhandlingen. Avhandlingen innehåller fyra delstu-
dier redovisade i fyra artiklar. Den första studien handlar om vilka dimens-
ioner av förhållningssätt som personalen beskriver att de tillämpar i försko-
lans sociala språkmiljö. Den andra studien beskriver utifrån sju kvalitets-
främjande dimensioner hur personalen stödjer barns engagemang, lärande 
och utveckling i den sociala språkmiljön. Den tredje studien behandlar per-
sonalens förhållningssätt gällande utomhusmiljöns betydelse och vilken soci-
al språkmiljö som erbjuds barnen. Slutligen handlar den fjärde studien om 
vilka främjande strategier personalen tillämpar för att stödja barns begrepps-
utveckling och hur de tillämpar dem i text- och symbolrelaterade lekaktivite-
ter. 
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Tabell 1.  Översikt av delstudiernas syfte, forskningsfrågor, teoretisk ram, datain-
samlingsmetod och deltagare. 
Studie I II III IV 

Syfte Att undersöka 
förskolepersona-
lens förhållnings-
sätt och beskriv-
ningar av social 
språkmiljö i den 
svenska förskolan. 

Att undersöka 
kvalitetsfrämjande 
dimensioner i den 
svenska förskolan 
som är specificerade 
i CLASS instrumen-
tet: (se syfte). 

Att utforska, 
analysera och 
beskriva hur 
förskolepersonal 
uppfattar utom-
husmiljön som 
en främjande 
språkmiljö. 

Att undersöka 
förskolepersona-
lens främjande 
strategier för att 
stödja barns 
begreppsutveckl-
ing i text- och 
symbolrelaterade 
lekaktiviteter. 

Forsknings- 
frågor 

Hur beskriver och 
förklarar persona-
len sitt tillväga-
gångssätt och 
insatser i försko-
lans sociala 
språkmiljö? 

a) Vad visar skatt-
ning gällande för-
skolans kvalitet av 
social språkmiljö 
baserat på de 7 
kvalitetsfrämjande 
dimensionerna?  
(se s.11) 
 
b) Hur stor del av 
variationen av barns 
engagemang i 
sociala språkmiljö-
praktiker inom och 
mellan avdelningar-
na kan förklaras av 
de sju kvalitetsdi-
mensionerna? 
 

På vilket sätt 
kan utomhus-
miljön vara en 
språkstimule-
rande miljö? 

a) Hur stödjer 
personalen barns 
begreppsutveckl-
ing i språk-, läs- 
och skrivrelate-
rade lekar? 
 
b) Vad är karak-
täristiskt i språk-, 
läs- och skriv 
händelserna och 
vilka begrepp 
diskuteras i 
samspelssituat-
ionerna?  

Teoretisk ram Vygotskys socio-
kulturella teori 
Bronfenbrenners 
bioekologiska teori 
Whitehurst och 
Lonigans teori 
Components of 
emergent literacy 

Vygotskys socio-
kulturella teori 
Bronfenbrenners 
bioekologiska teori 
Bartons literacy 
teorier 

Vygotskys 
socio-kulturella 
teori 
Bronfenbren-
ners bioekolo-
giska teori 
Bartons literacy 
teorier 

Vygotskys socio-
kulturella teori 
Bronfenbrenners 
bioekologiska 
teori 
Bartons literacy 
teorier 

Data-
insamlings- 
metod 

Fokusgrupps-
intervju, halvstruk-
turerad. 
Social språkmiljö- 
enkät med 
bakrunds-
information. 

Observations-
instrument, skattning 
av kvalitets-
dimensioner. 
Social språkmiljö- 
enkät med bak-
grundsinformation. 

Fokusgrupps-
intervju, halv-
strukturerad. 
Social språkmil-
jöenkät med 
bakgrunds-
information. 

Videoinspelning i 
förskolans sociala 
språkmiljö. 

Deltagare Förskolepersonal 
N = 165 fördelat 
på N = 55 försko-
leavdelningar. 

N = 165 förskole-
personal fördelat på 
N = 55 förskoleav-
delningar 

Förskoleperso-
nal N = 165/138 
fördelat på N = 
55/47 förskole-
avdelningar. 

Förskolepersonal 
N = 17 fördelat på 
N = 6 förskoleav-
delningar 
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3 Metod 

People have different literacies which 

they make use of, associated with different 

domains of life. These differences are in-

creased across different cultures or his-

torical periods (Barton, 2007, s. 37). 

I de fyra delstudier som ingår i avhandlingen utgår datamaterialet från enkä-
ter till personal, skattningsobservationer gällande social språkmiljö, fokus-
gruppsintervjuer samt videosekvenser av personal. Vidare ingår artiklar från 
tidigare forskning inom området som baserar sig på en systematisk litteratur-
sökning som gjorts inför avhandlingsarbetet. I det här kapitlet beskrivs del-
studiernas design, metoder, hur datamaterialet analyserats, den systematiska 
litteratursökningen, studiernas trovärdighet samt etiska ställningstaganden. 

3.1 Delstudiernas design, metoder och analys 
Avhandlingens övergripande syfte är att utveckla kunskap om den sociala 
språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande dimensioner så som 
personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. De fyra delstudier-
na i avhandlingen är både på generell och specifik nivå, det vill säga att re-
sultaten från delstudie I och II har bidragit till nya och specifika forsknings-
frågor som undersökts i studie III och IV gällande social språkmiljö. En mul-
tidimensionell ansats och mixad metoddesign har valts för att kunna synlig-
göra personalens förhållningssätt, beskrivningar, kvalitetsfrämjande faktorer 
och främjande strategier i förskolans sociala språkmiljö. Social språkmiljö är 
ett komplext begrepp och behöver belysas med flera metoder för att erhålla 
en utförlig och berikande information om miljön på både generell och speci-
fik nivå. Deltagarna i de fyra delstudierna är personal i förskolan med varie-
rad utbildningsbakgrund som förskollärare, lärare mot tidigare år, barnskö-
tare eller någon annan utbildning. I videosekvenserna är det ett specifikt 
fokus på personalen och de barn som personalen samspelar med i den sociala 
språkmiljön. Eftersom Vetenskapsrådets finansierade forskningsprojekt, 
vilket den här avhandlingen är en del av, studerar förskolans språkmiljö över 
tid är det samma personal som har studeras men barngruppen har varierat då 
vissa barn har slutat och nya barn har tillkommit. Det har varit personal vid 
några förskoleavdelningar som har slutat under datainsamlingsperioden men 
ny personal har inte erbjudits att delta. Således är det personallaget som hel-
het som har studeras och inte enskild personal. Inför datainsamlingen gjordes 
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Tabell 1.  Översikt av delstudiernas syfte, forskningsfrågor, teoretisk ram, datain-
samlingsmetod och deltagare. 
Studie I II III IV 

Syfte Att undersöka 
förskolepersona-
lens förhållnings-
sätt och beskriv-
ningar av social 
språkmiljö i den 
svenska förskolan. 

Att undersöka 
kvalitetsfrämjande 
dimensioner i den 
svenska förskolan 
som är specificerade 
i CLASS instrumen-
tet: (se syfte). 

Att utforska, 
analysera och 
beskriva hur 
förskolepersonal 
uppfattar utom-
husmiljön som 
en främjande 
språkmiljö. 

Att undersöka 
förskolepersona-
lens främjande 
strategier för att 
stödja barns 
begreppsutveckl-
ing i text- och 
symbolrelaterade 
lekaktiviteter. 

Forsknings- 
frågor 

Hur beskriver och 
förklarar persona-
len sitt tillväga-
gångssätt och 
insatser i försko-
lans sociala 
språkmiljö? 

a) Vad visar skatt-
ning gällande för-
skolans kvalitet av 
social språkmiljö 
baserat på de 7 
kvalitetsfrämjande 
dimensionerna?  
(se s.11) 
 
b) Hur stor del av 
variationen av barns 
engagemang i 
sociala språkmiljö-
praktiker inom och 
mellan avdelningar-
na kan förklaras av 
de sju kvalitetsdi-
mensionerna? 
 

På vilket sätt 
kan utomhus-
miljön vara en 
språkstimule-
rande miljö? 

a) Hur stödjer 
personalen barns 
begreppsutveckl-
ing i språk-, läs- 
och skrivrelate-
rade lekar? 
 
b) Vad är karak-
täristiskt i språk-, 
läs- och skriv 
händelserna och 
vilka begrepp 
diskuteras i 
samspelssituat-
ionerna?  

Teoretisk ram Vygotskys socio-
kulturella teori 
Bronfenbrenners 
bioekologiska teori 
Whitehurst och 
Lonigans teori 
Components of 
emergent literacy 

Vygotskys socio-
kulturella teori 
Bronfenbrenners 
bioekologiska teori 
Bartons literacy 
teorier 

Vygotskys 
socio-kulturella 
teori 
Bronfenbren-
ners bioekolo-
giska teori 
Bartons literacy 
teorier 

Vygotskys socio-
kulturella teori 
Bronfenbrenners 
bioekologiska 
teori 
Bartons literacy 
teorier 

Data-
insamlings- 
metod 

Fokusgrupps-
intervju, halvstruk-
turerad. 
Social språkmiljö- 
enkät med 
bakrunds-
information. 

Observations-
instrument, skattning 
av kvalitets-
dimensioner. 
Social språkmiljö- 
enkät med bak-
grundsinformation. 

Fokusgrupps-
intervju, halv-
strukturerad. 
Social språkmil-
jöenkät med 
bakgrunds-
information. 

Videoinspelning i 
förskolans sociala 
språkmiljö. 

Deltagare Förskolepersonal 
N = 165 fördelat 
på N = 55 försko-
leavdelningar. 

N = 165 förskole-
personal fördelat på 
N = 55 förskoleav-
delningar 

Förskoleperso-
nal N = 165/138 
fördelat på N = 
55/47 förskole-
avdelningar. 

Förskolepersonal 
N = 17 fördelat på 
N = 6 förskoleav-
delningar 
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3 Metod 

People have different literacies which 

they make use of, associated with different 

domains of life. These differences are in-

creased across different cultures or his-

torical periods (Barton, 2007, s. 37). 

I de fyra delstudier som ingår i avhandlingen utgår datamaterialet från enkä-
ter till personal, skattningsobservationer gällande social språkmiljö, fokus-
gruppsintervjuer samt videosekvenser av personal. Vidare ingår artiklar från 
tidigare forskning inom området som baserar sig på en systematisk litteratur-
sökning som gjorts inför avhandlingsarbetet. I det här kapitlet beskrivs del-
studiernas design, metoder, hur datamaterialet analyserats, den systematiska 
litteratursökningen, studiernas trovärdighet samt etiska ställningstaganden. 

3.1 Delstudiernas design, metoder och analys 
Avhandlingens övergripande syfte är att utveckla kunskap om den sociala 
språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande dimensioner så som 
personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. De fyra delstudier-
na i avhandlingen är både på generell och specifik nivå, det vill säga att re-
sultaten från delstudie I och II har bidragit till nya och specifika forsknings-
frågor som undersökts i studie III och IV gällande social språkmiljö. En mul-
tidimensionell ansats och mixad metoddesign har valts för att kunna synlig-
göra personalens förhållningssätt, beskrivningar, kvalitetsfrämjande faktorer 
och främjande strategier i förskolans sociala språkmiljö. Social språkmiljö är 
ett komplext begrepp och behöver belysas med flera metoder för att erhålla 
en utförlig och berikande information om miljön på både generell och speci-
fik nivå. Deltagarna i de fyra delstudierna är personal i förskolan med varie-
rad utbildningsbakgrund som förskollärare, lärare mot tidigare år, barnskö-
tare eller någon annan utbildning. I videosekvenserna är det ett specifikt 
fokus på personalen och de barn som personalen samspelar med i den sociala 
språkmiljön. Eftersom Vetenskapsrådets finansierade forskningsprojekt, 
vilket den här avhandlingen är en del av, studerar förskolans språkmiljö över 
tid är det samma personal som har studeras men barngruppen har varierat då 
vissa barn har slutat och nya barn har tillkommit. Det har varit personal vid 
några förskoleavdelningar som har slutat under datainsamlingsperioden men 
ny personal har inte erbjudits att delta. Således är det personallaget som hel-
het som har studeras och inte enskild personal. Inför datainsamlingen gjordes 
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också en systematisk litteratursökning i syfte att undersöka hur social 
språkmiljö definieras och tillämpas, men också för att få en inblick i vilka 
områden som har studerats. Sökningen genomfördes vårterminen 2009 och 
de inkluderade artiklarna ligger delvis till grund för tidigare forskning inom 
området samt refereras till i avhandlingens kappa och delstudier. 

Det empiriska datamaterialet har samlats in vid två tillfällen med sex må-
naders mellanrum höstterminen 2009 samt vårterminen 2010, och videoob-
servationerna har samlats in en gång, höstterminen 2010. Datamaterialet i 
första och andra datainsamlingen har genomförts av mig och en forskarstu-
derande i projektet. Vid fokusgruppsintervjuerna var också två seniora fors-
kare med som observatörer. Videoobservationerna har genomförts av mig 
och en till forskarstuderande samt en seniora forskare i projektet. I den här 
avhandlingen har data vid första insamlingen (studie I, II, III), andra in-
samlingen (studie III) och videoobservation (studie IV) analyserats (se tabell 
2). 

Tabell 2. Översikt, datainsamling i forskningsprojektet 

 Delstudie 

Datainsamlingsmetod I II III IV 

     
Ht 2009     
Enkät X X X X 
Observation  X   
Fokusgruppsintervju X  X  
     
Vt 2010     
Enkät     
Observation     
Fokusgruppsintervju   X  
     
Vt 2010 & Ht 2011     
Videoobservation    X 

 
De kryssade fälten visar vilken del av datamaterialet som ligger till grund för 
analyser i den här avhandlingen. 

Förskolechefer i respektive stad har informerats om forskningsprojektet i 
sin helhet och därefter blev personalen vid respektive förskola informerade 
och tillfrågade om det fanns intresse att delta i projektet. Förskolecheferna 
kontaktade ansvariga forskare i projektet och meddelade vilka förskoleav-
delningar som kunde tänkas delta i studien. Slutligen gjordes ett urval av 
förskolor, baserat på variation av upptagningsområden, en fördelning mellan 
tre medelstora städer i Sverige och 20 avdelningar i respektive stad. Anled-
ningen till urvalet var att sträva efter representativitet av materialet, det vill 
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säga en strävan om variation av insamlad data (Denscombe, 2009). Min del i 
urvalsprocessen har varit att kontakta hälften av de förskoleavdelningar som 
anmält intresse att delta i studien, personligen besöka avdelningarna för att 
muntligen informera om projektet samt dela ut missivbrev gällande inform-
ation om projektet till personal och föräldrar vars barn vistades vid respek-
tive förskoleavdelning. Att få tillträde till förskoleavdelningarna var inte 
något bekymmer då många förskolor visade intresse för projektet. Ett flertal 
förskolor tyckte det var spännande samtidigt som de beskrev att de upplevde 
deltagandet i projektet som en möjlighet att diskutera och reflektera tillsam-
mans i arbetslaget om språkmiljön. Som nämnts i inledningen till den här 
avhandlingen är språkmiljön högst aktuell i förskolan då en ny läroplan för 
förskolan formaliserades med riktlinjer specifikt gällande språkmiljön för 
lärande och utveckling. Därför sågs möjligheter att få ta del av forsknings-
frågor för att kunna diskutera dem i arbetslaget även efter datainsamlingen. 
Eftersom jag har flera års erfarenhet i förskolläraryrket kändes det naturligt 
att få tillträde till förskoleavdelningarnas miljö. Det innebar att jag kände 
mig trygg i miljön vilket jag tror kan ha haft en betydelse då det oftast var en 
avslappnad och trevlig atmosfär vid de tillfällen jag var där. 

Jag kom till avdelningarna i god tid för att bekanta mig med barn och per-
sonal och jag blev väl mottagen. 

Barnen fick information om varför jag var där samt att det var personalen 
jag ”tittade på” och inte specifikt barnen. Det var en strategi för att minska 
barnens eventuella oro eller misstänksamhet inför mina observationsanteck-
ningar. Vid den senare datainsamlingen (videoobservation) informerades 
barnen ännu en gång samt att barnen tillfrågades om tillåtelse att filma dem i 
förskolans aktiviteter. Vid fokusgruppsintervjuerna var endast personal och 
inga barn närvarande. Personalen bestämde själva var fokusgruppsintervju-
erna genomfördes till exempel i personalrummet eller på avdelningen. An-
ledningen till att fokusgruppintervjuerna genomfördes vid respektive för-
skola var att fokusgruppsintervjuerna skulle vara i den miljö som var i fokus 
för forskningsfrågorna samt att miljön var bekant för personalen. Vid de 
flesta tillfällena var det personal vid respektive avdelning som deltog vid 
varje fokusgruppsintervju men vid några tillfällen ville personalen genom-
föra fokusgruppsintervjun tillsammans med en annan avdelning som de sam-
arbetade med.   

3.1.1 Systematisk litteratursökning 
Syftet med den systematiska litteratursökningen är att undersöka tidigare 
forskning kring området social språkmiljö, dels för att undersöka hur social 
språkmiljö definieras och tillämpas, dels för att få en inblick i vilka områden 
som har studerats. En djupare analys av resultaten från studierna i litteraturs-
ökningen synliggör dimensioner av social språkmiljö och utgör delvis grun-
den för tidigare forskning inom området i den här avhandlingen. 
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också en systematisk litteratursökning i syfte att undersöka hur social 
språkmiljö definieras och tillämpas, men också för att få en inblick i vilka 
områden som har studerats. Sökningen genomfördes vårterminen 2009 och 
de inkluderade artiklarna ligger delvis till grund för tidigare forskning inom 
området samt refereras till i avhandlingens kappa och delstudier. 

Det empiriska datamaterialet har samlats in vid två tillfällen med sex må-
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första och andra datainsamlingen har genomförts av mig och en forskarstu-
derande i projektet. Vid fokusgruppsintervjuerna var också två seniora fors-
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och en till forskarstuderande samt en seniora forskare i projektet. I den här 
avhandlingen har data vid första insamlingen (studie I, II, III), andra in-
samlingen (studie III) och videoobservation (studie IV) analyserats (se tabell 
2). 

Tabell 2. Översikt, datainsamling i forskningsprojektet 

 Delstudie 

Datainsamlingsmetod I II III IV 

     
Ht 2009     
Enkät X X X X 
Observation  X   
Fokusgruppsintervju X  X  
     
Vt 2010     
Enkät     
Observation     
Fokusgruppsintervju   X  
     
Vt 2010 & Ht 2011     
Videoobservation    X 

 
De kryssade fälten visar vilken del av datamaterialet som ligger till grund för 
analyser i den här avhandlingen. 

Förskolechefer i respektive stad har informerats om forskningsprojektet i 
sin helhet och därefter blev personalen vid respektive förskola informerade 
och tillfrågade om det fanns intresse att delta i projektet. Förskolecheferna 
kontaktade ansvariga forskare i projektet och meddelade vilka förskoleav-
delningar som kunde tänkas delta i studien. Slutligen gjordes ett urval av 
förskolor, baserat på variation av upptagningsområden, en fördelning mellan 
tre medelstora städer i Sverige och 20 avdelningar i respektive stad. Anled-
ningen till urvalet var att sträva efter representativitet av materialet, det vill 
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säga en strävan om variation av insamlad data (Denscombe, 2009). Min del i 
urvalsprocessen har varit att kontakta hälften av de förskoleavdelningar som 
anmält intresse att delta i studien, personligen besöka avdelningarna för att 
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lärande och utveckling. Därför sågs möjligheter att få ta del av forsknings-
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Eftersom jag har flera års erfarenhet i förskolläraryrket kändes det naturligt 
att få tillträde till förskoleavdelningarnas miljö. Det innebar att jag kände 
mig trygg i miljön vilket jag tror kan ha haft en betydelse då det oftast var en 
avslappnad och trevlig atmosfär vid de tillfällen jag var där. 
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ökningen synliggör dimensioner av social språkmiljö och utgör delvis grun-
den för tidigare forskning inom området i den här avhandlingen. 
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Forsberg och Wengström (2003) menar att en systematisk litteraturöversikt 
bör ha en tydligt formulerad fråga som systematiskt identifieras, väljs, värde-
ras och analyseras i relevant forskning. Forskningsfrågan i den här litteratur-
sökningen utgår från det övergripande syftet i den här avhandlingen och har 
formulerats i syfte att definiera hur social språkmiljö i förskolan beskrivs 
internationellt samt synliggöra vilka dimensioner av social språkmiljö som 
tillämpas. Forskningsfrågan som ligger till grund för sökningen var: Hur 
beskrivs social språkmiljö i förskolan i relation till personalens strategier, 
förhållningssätt och barns språkanvändning?  

Efter ett antal provsökningar i olika databaser tillsammans med en biblio-
tekarie från Mälardalens högskola identifierades sökorden, Preschool* and 
language, Child-care* and language, Kindergarten* and language, Nursery 
school* and language och slutligen Early childhood settings* and language. 
De identifierade sökorden kombinerades med 20 identifierade språkmiljöbe-
grepp (se bilaga 1) och söktes mellan år 2000−2009 i de tre databaserna Web 
of Science, social Sciences citation Index (SSCI), Psych INFO/ ERIC och 
EBSCO. Anledningen till tidsperioden är att sökningen ska vara hanterbar 
samt att studierna inte ska vara äldre än tio år då resultat av inkluderade stu-
dier ska ligga till grund för den här avhandlingens referenser. Antalet ab-
strakt-träffar redovisas i ett protokoll (se bilaga 1) och har skrivits ut för att 
genomgå en första granskning. De inklusionskriterier som ligger till grund 
för urval är att artiklarna ska basera sig på empiriska studier samt ha fokus 
på barns språkmiljö i förskolan. Det ska också finnas en explicit koppling 
mellan språkmiljö, barns och personals språkanvändning och samspel. Stu-
dierna som beskrivs i artiklarna ska ha genomförts i förskolans miljö vilket 
innebär personal som arbetar med barn i förskolan och förskolebarn 0−5 år 
som medverkat i studier i förskolan. Studier som är av karaktären intervent-
ionsstudier gällande språkmiljön ska ha ett tydligt mål beskrivet. Inkluderade 
studier som refereras till i den här avhandlingen och dess delstudier, ska det 
finnas en noggrann metodbeskrivning samt relevant datainsamling som är 
relaterad till studiernas ansats (metodologisk kvalitet). Vidare ska studierna 
ha en tydlig forskningsfråga som beskivs i abstrakt. I figur 2 illustreras ex-
klusion- och inklusionsprocessen av den systematiska litteratursökning som 
är genomförd inför avhandlingsarbetet. 
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Figur 2. Metodkarta systematisk litteratursökning.  

Totalt är det 1 252 träffar av abstrakt i databaserna. Alla abstrakt har skrivits 
ut för att genomgå den första granskningen som innebär noteringar om bias 
samt inklusion- och exklusionsnotering. Noteringarna har skrivits på respek-
tive utskrivet abstract och är arkiverade. De inkluderade artiklarna söktes, 
och har hämtats i fulltext samt beställts vid biblioteket (n=94). Artiklarna 
lästes i sin helhet och därefter har en en ytterligare exkluderings och inklude-
ringsgranskning genomförts. Exklusions och inklusionsförklaringar har skri-
vits i respektive matris. De resterande artiklarna (n=72) kodades (se matris 
bilaga 3) och granskades utifrån ett kvalitetsbedömningsformulär (se bilaga 
2). De exkluderade artiklarna fördes in i en annan matris med exkluderings-
förklaring.  

De återstående studierna (n= 33) lästes och analyserades för att kunna 
finna beskrivningar av social språkmiljö i förskolan och hur de relaterar till 
personalens strategier, förhållningssätt och barns språkanvändning. Artiklar-
na (n= 33) har delvis används i avhandlingens kappa (n=12) samt i de 
delstudier som ingår i avhandlingen. Hur mycket respektive artikel refererats 
till beror på delstudiernas syften, det vill säga vissa artiklar refereras till mer 
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som exempelvis i delstudie I (n=14) men i mindre utsträckning i delstudie II 
(n=3), III (n=3) och IV (n= 3). Alla studier (n=33) har dock lästs och grans-
kats samt bidrar till analys för att besvara forskningsfrågan i den systema-
tiska litteratursökningen. 

3.1.2 Studie I, personalens beskrivningar om social språkmiljö 
I studien har främst en kvalitativ datainsamlingsmetod använts bestående av 
fokusgruppsintervjuer som baserades på öppna frågor (se bilaga 4). Fokus-
gruppsintervjuer kan användas på olika sätt beroende på vad som ska under-
sökas. Om forskarens syfte är att undersöka innehåll av det ämne som stude-
ras, används fokusgruppen som settings för människors åsikter, tankar, atti-
tyder, erfarenheter och uppfattningar. Fokusgruppsintervjun kan också an-
vändas som metod att undersöka människors interaktion i samtalet och då är 
det hur kunskaper utbyts och utvecklas i en viss miljö som studeras (Wibeck, 
2000). Den här studien handlar om social språkmiljö och det innehåll som 
personalen beskriver. Därför har fokusgruppintervju valts som metod för att 
få tillgång till ett rikt material av data gällande personalens beskrivningar. 
Dessutom kan fokusgruppsintervjun som metod kombineras med andra 
forskningsmetoder (Fontana & Frey, 1994; Wibeck, 2000; Russel-Bernard, 
2002). Fördelen med fokusgruppsintervjuer är att innehållet kan bli mer in-
nehållsrikt än separata intervjuer då deltagarna är mer aktiva i diskussionen 
och kan stimulera varandra till att uttrycka sina tankar (Kreuger, 1994 och 
Morgan 1996,1998). Enligt Wibeck (2000) är nackdelen med fokusgruppsin-
tervju att deltagarna kan prata i munnen på varandra samt att någon i grup-
pen kan vara mer dominant i sina uttalanden.  Det är tidskrävande att tran-
skribera det inspelade materialet, och det kan vara svårt att urskilja respek-
tive deltagares röst. Följaktligen föreslår Wibeck att det inte ska vara fler än 
sex personer i en fokusgrupp samt att det finns en observatör som gör note-
ringar gällande deltagarnas uttalanden.  

En språkmiljöenkät (se bilaga 5) har också bidragit med bakgrundsin-
formation till studien. Språkmiljöenkäten bestod av bakgrundsfrågor samt 40 
skattningsbara frågor varav 20 handlade särskilt om social språkmiljö och 
skattades av 165 personal fördelade på 55 avdelningar. Personalen skattade i 
enkäten var för sig hur de uppfattade arbetet med social språkmiljö vid re-
spektive avdelning. Skalan på skattningen är 1−7 där 1 motsvarar låg skatt-
ning och 7 hög skattning. Skattningen av enkäterna har inte används i den 
här studien men det kan vara betydelsefullt att ge en beskrivning av enkäten 
då enkäten kan ha haft betydelse i fokusgruppsintervjuerna då jag återkopp-
lade enkätskattningen innan fokusgruppsintervjun. 

Från början var det 60 förskoleavdelningar som anmält intresse att delta i 
studien men tyvärr var det två avdelningar som fick förhinder och avsade sitt 
deltagande i projektet samt att det var tre avdelningar som gjorde fokus-
gruppsintervjun tillsammans och tre inspelningar som blev ohörbara.  Fo-
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kusgruppsintervjuerna ägde rum vid respektive personals förskola och ar-
betslagen varierade mellan två till sex deltagare. De flesta deltagare var 
kvinnor och bara två män deltog. Personalens utbildningsbakgrund varie-
rade, förskollärare och lärare mot tidigare år 68 %, banskötare 28 % och en 
annan eller ingen utbildning 4 %. Erfarenheter av arbete i förskolan varie-
rade mellan mindre än ett år upp till 20 år och mer.  

Tidpunkten för fokusgruppsintervjuerna varierade då vissa av personalen 
ville genomföra dem under verksamhetens planeringstid och dagtid, medan 
några av personalen tyckte det var lämpligast på kvällstid. Fokusgruppsin-
tervjuerna varade cirka 60−90 minuter och inleddes med en feedback från 
mig gällande min observationsskattning och personalens skattning i enkäter-
na. Det var en öppning inför fokusgruppsintervjun för att komma in på om-
rådet som skulle diskuteras, det vill säga språkmiljön i förskolan generellt 
för att därefter specifikt diskutera begreppet social språkmiljö. Det var också 
en strategi att försäkra mig om personalens förståelse vad som menades med 
social språkmiljö. Den öppna fråga som ställdes var Vad tycker ni är viktigt 
gällande den sociala språkmiljön i förskolan? Fontana och Frey (1994) me-
nar att fokusgruppsintervjuer kan ge möjlighet att diskutera ett ämne och 
genom reflektion tillsammans med andra komma till nya tankar och kun-
skaper. Under fokusgruppsintervjuernas genomförande var jag lyhörd inför 
personalens beskrivningar samt ställde expansiva frågor för att möjliggöra 
vidare utveckling av tankar och reflektioner. I den här studien är det arbets-
lagen i förskolan som är respondenter i fokusgrupperna. I fokusgruppsinter-
vjuer är det möjligt att använda redan existerade personalgrupper i förskolan. 
Det kan vara en fördel då forskaren vill att samtalet ska utgå från en gemen-
sam kontext (Kreuger, 1994; Morgan 1998a; Wibeck, 2000). I denna studie 
var det 2−6 personal som deltog i fokusgruppsintervjuerna vilket kan tyckas 
vara en liten fokusgrupp. Wibeck (2000) menar att det finns en risk att någon 
kan dominera i fokusgruppsintervjun om den är för liten. Dock menar Font-
ana och Frey (1994) att det går bra med liten fokusgrupp om moderatorn är 
observant och skicklig på att låta alla i gruppen komma till tals samt att initi-
era och uppmuntra till att allas uppfattningar lyfts fram. Det kan vara bety-
delsefullt om det finns en observatör med i fokusgruppsintervjun då modera-
torn ska vara lyhörd och kunna följa upp det som sägs i intervjun. I den här 
studien fanns en observatör med som antecknade det som sades för att av-
sluta med en återkoppling på vad som sagts under fokusgruppsintervjun. 
Syftet med återkopplingen var att förtydliga eventuella beskrivningar eller 
missuppfattningar vid fokusgruppsintervjun. De 55 fokusgruppsintervjuerna 
spelades in och 52 transkriberades i sin helhet. Jag har transkriberat 18 fo-
kusgruppsintervjuer och två deltagare i projektet har transkriberat resterande, 
dock har allt transkriberat material används till avhandlingens delstudier. 

Texten av transkriptionerna består av cirka 500 sidor vilket krävde en 
noggrann strategi för att analysera materialet. All text lästes systematiskt där 
beskrivande strategier gällande social språkmiljö markerades. Eftersom 
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som exempelvis i delstudie I (n=14) men i mindre utsträckning i delstudie II 
(n=3), III (n=3) och IV (n= 3). Alla studier (n=33) har dock lästs och grans-
kats samt bidrar till analys för att besvara forskningsfrågan i den systema-
tiska litteratursökningen. 
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tyder, erfarenheter och uppfattningar. Fokusgruppsintervjun kan också an-
vändas som metod att undersöka människors interaktion i samtalet och då är 
det hur kunskaper utbyts och utvecklas i en viss miljö som studeras (Wibeck, 
2000). Den här studien handlar om social språkmiljö och det innehåll som 
personalen beskriver. Därför har fokusgruppintervju valts som metod för att 
få tillgång till ett rikt material av data gällande personalens beskrivningar. 
Dessutom kan fokusgruppsintervjun som metod kombineras med andra 
forskningsmetoder (Fontana & Frey, 1994; Wibeck, 2000; Russel-Bernard, 
2002). Fördelen med fokusgruppsintervjuer är att innehållet kan bli mer in-
nehållsrikt än separata intervjuer då deltagarna är mer aktiva i diskussionen 
och kan stimulera varandra till att uttrycka sina tankar (Kreuger, 1994 och 
Morgan 1996,1998). Enligt Wibeck (2000) är nackdelen med fokusgruppsin-
tervju att deltagarna kan prata i munnen på varandra samt att någon i grup-
pen kan vara mer dominant i sina uttalanden.  Det är tidskrävande att tran-
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Från början var det 60 förskoleavdelningar som anmält intresse att delta i 
studien men tyvärr var det två avdelningar som fick förhinder och avsade sitt 
deltagande i projektet samt att det var tre avdelningar som gjorde fokus-
gruppsintervjun tillsammans och tre inspelningar som blev ohörbara.  Fo-
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kusgruppsintervjuerna ägde rum vid respektive personals förskola och ar-
betslagen varierade mellan två till sex deltagare. De flesta deltagare var 
kvinnor och bara två män deltog. Personalens utbildningsbakgrund varie-
rade, förskollärare och lärare mot tidigare år 68 %, banskötare 28 % och en 
annan eller ingen utbildning 4 %. Erfarenheter av arbete i förskolan varie-
rade mellan mindre än ett år upp till 20 år och mer.  

Tidpunkten för fokusgruppsintervjuerna varierade då vissa av personalen 
ville genomföra dem under verksamhetens planeringstid och dagtid, medan 
några av personalen tyckte det var lämpligast på kvällstid. Fokusgruppsin-
tervjuerna varade cirka 60−90 minuter och inleddes med en feedback från 
mig gällande min observationsskattning och personalens skattning i enkäter-
na. Det var en öppning inför fokusgruppsintervjun för att komma in på om-
rådet som skulle diskuteras, det vill säga språkmiljön i förskolan generellt 
för att därefter specifikt diskutera begreppet social språkmiljö. Det var också 
en strategi att försäkra mig om personalens förståelse vad som menades med 
social språkmiljö. Den öppna fråga som ställdes var Vad tycker ni är viktigt 
gällande den sociala språkmiljön i förskolan? Fontana och Frey (1994) me-
nar att fokusgruppsintervjuer kan ge möjlighet att diskutera ett ämne och 
genom reflektion tillsammans med andra komma till nya tankar och kun-
skaper. Under fokusgruppsintervjuernas genomförande var jag lyhörd inför 
personalens beskrivningar samt ställde expansiva frågor för att möjliggöra 
vidare utveckling av tankar och reflektioner. I den här studien är det arbets-
lagen i förskolan som är respondenter i fokusgrupperna. I fokusgruppsinter-
vjuer är det möjligt att använda redan existerade personalgrupper i förskolan. 
Det kan vara en fördel då forskaren vill att samtalet ska utgå från en gemen-
sam kontext (Kreuger, 1994; Morgan 1998a; Wibeck, 2000). I denna studie 
var det 2−6 personal som deltog i fokusgruppsintervjuerna vilket kan tyckas 
vara en liten fokusgrupp. Wibeck (2000) menar att det finns en risk att någon 
kan dominera i fokusgruppsintervjun om den är för liten. Dock menar Font-
ana och Frey (1994) att det går bra med liten fokusgrupp om moderatorn är 
observant och skicklig på att låta alla i gruppen komma till tals samt att initi-
era och uppmuntra till att allas uppfattningar lyfts fram. Det kan vara bety-
delsefullt om det finns en observatör med i fokusgruppsintervjun då modera-
torn ska vara lyhörd och kunna följa upp det som sägs i intervjun. I den här 
studien fanns en observatör med som antecknade det som sades för att av-
sluta med en återkoppling på vad som sagts under fokusgruppsintervjun. 
Syftet med återkopplingen var att förtydliga eventuella beskrivningar eller 
missuppfattningar vid fokusgruppsintervjun. De 55 fokusgruppsintervjuerna 
spelades in och 52 transkriberades i sin helhet. Jag har transkriberat 18 fo-
kusgruppsintervjuer och två deltagare i projektet har transkriberat resterande, 
dock har allt transkriberat material används till avhandlingens delstudier. 

Texten av transkriptionerna består av cirka 500 sidor vilket krävde en 
noggrann strategi för att analysera materialet. All text lästes systematiskt där 
beskrivande strategier gällande social språkmiljö markerades. Eftersom 
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materialet är rikt på beskrivningar och strategier gällande social språkmiljö 
är det nödvändigt att tillämpa en systematisk strategi för att synliggöra resul-
tat på ett transparent och rättvist sätt. Jag fann att manifest innehållsanalys 
(Downe-wamboldt, 1992; Kondacki, Wellman & Amundson, 2002) var ett 
sätt att systematiskt undersöka de meningsbärande enheter som svarade på 
vad personalen anser vara viktigt samt vad de gör för att främja en social 
språkmiljö i förskolan (se figur 3). Systematiskt gick jag igenom de marke-
rade områdena i den transkriberade texten och ”kopierade” alla meningsbä-
rande enheter som svarade på ”vad” frågan (Morgan, 1998) en så kalllad 
horisontal analys (Wibeck, 2000), till ett analysschema. Enligt Wibeck 
(2000) kan det vara en god strategi i analysarbetet om det är många fokus-
gruppsintervjuer inom samma yrkesgrupp med liknande innehåll. I den här 
studien var yrkesgruppen förskolepersonal samt att den öppna inledande 
frågan var liknande och utgick från ämnet social språkmiljö. De meningsbä-
rande enheterna kondenserades (se artikel I. figur 1.) och kodades efter en så 
kallad deduktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2008; Kondracki, Wellman & 
Amundson, 2002; Lundman & Graneheim, 2008) inspirerad av Whitehurst 
och Lonigans (1998) modell, Components of emergent literacy (outside- in 
and inside- out processes). Begreppet inre-strategier utgår från Vygotskys 
beskrivning av ”internal thinking processes,” det vill säga individens tän-
kande och utveckling. Begreppet yttre-strategier kan likställas med Vygot-
skys beskrivning av ”external processes” (Vygotsky, 1987). Modellen har 
omarbetats något då den ursprungliga modellen utgår från barns processer i 
syftet att studera barns utvecklingsprocess i social språkmiljö. Syftet med 
den här studien var dock att synliggöra personalens beskrivningar av förhåll-
ningssätt och vad för strategier de tillämpar i social språkmiljö. Det innebär 
att begreppet processer har gjorts om till tillvägagångssätt/strategier (ap-
proches) i social språkmiljö. Domänerna yttre språkmiljö och inre språk-
miljö och språkdimensionerna i modellen har samma betydelse som i den 
ursprungliga modellen. Dock har två dimensioner, lek och stöd för kommu-
nikation (se artikel I) lagts till i den modifierade modellen. Anledningen till 
att de två dimensionerna har tillkommit är att tidigare forskning visar att 
leken spelar en betydande roll för barns sociala språkutveckling (Nyland, 
2009: Saracho, 2004) samt stödjande och emotionella strategier kan vara 
betydelsefulla för barns engagemang (Thomason & La Paro, 2009). Enlig 
Kvale och Brinkman (2009) kan en sådan här reflektion över forskarens 
produktion av kunskap kallas reflexiv objektivitet. 

I fokusgruppsintervjuerna framkom flera beskrivningar om lekens bety-
delse och stödjande kommunikativa strategier i social språkmiljö. En ytterli-
gare orsak till att modellen utökades var att utifrån ett forskningsetiskt för-
hållningssätt tillvarata all data då analysen av transkriptionerna visade att 
personalen beskriver dessa strategier och förhållningssätt. Slutligen utökades 
modellen för att analysen skulle bli överförbar och trovärdig (Elo & 
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Kyngäs, 2008), det vill säga resultatet bidrar till ett nytt sätt att synliggöra 
personalens strategier och förhållningssätt (Kondracki et al., 2002).  

3.1.3 Studie II, kvalitetsfrämjande dimensioner i social 
språkmiljö relaterat till barns och personals engagemang 

I studien har en kvantitativ datainsamlingsmetod använts som har utarbetats 
med inspiration från ett observationsinstrument, Classroom Assessment Sco-
ring System (CLASS; Pianta et al., 2006) samt bakgrundsdata från språkmil-
jöenkäten (se bilaga 5). Anledningen till att det här observationsinstrumentet 
har används var dels för att det var tillämpbart på en större grupp deltagare, 
dels att det var mindre tidskrävande än kvalitativa observationer, men även 
för att det möjliggjorde en kartläggning av den sociala språkmiljöns kvalitet 
över tid. Instrumentet har också använts vid ett flertal amerikanska förskolor 
(se t ex Howes et al., 2008) och en omarbetad version inspirerad av CLASS 
instrumentet har pilottestats i Sverige (Sandberg, 2007). Eftersom syftet med 
den här studien är att beskriva kvalitetsfrämjande dimensioner i social 
språkmiljö relaterade till barns och personals engagemang uppfyllde instru-
mentet de kriterier som behövdes, det vill säga kvalitetsfrämjande dimens-
ioner relaterade till barns engagemang. Ett ytterligare argument för att an-
vända instrumentet är att tidigare studier har visat att engagemang har bety-
delse för barns sociala språkmiljö (se t ex Poniz & Rimm-Kaufman, 2011).  
Observationsinstrumentet CLASS består ursprungligen av fyra domäner, 
emotionellt stöd (emotional support), organisering av lärandemiljön 
(classroom organization), stöd för lärande (instructional support) och barns 
engagemang (student outcomes). Den sistnämnda domänen students 
outcomes har modifierats i den här studien till barns engagemang då det pas-
sar till den svenska förskolans miljö samt att förskolebarn inte tillskrivs 
elevperspektivet och dimensionen till domänen students outcome endast 
bestod av en dimension, students engagement. De fyra domänerna består 
således av tio dimensoner, positivt klimat (positive climate), negativt klimat 
(negative climate), lyhördhet (sensitivity), barns perspektiv (regard for stu-
dents perspective), beteendehantering (behaviour management), effektivitet 
(productivity), utforming av lärandesituationer (instructional learning for-
mats), begreppsutveckling (concept development), återkoppling (quality of 
feedback) och språkmönster (language modeling). För att få en översikt över 
instrumentets domäner och dimensioner, se studie II, figur 1. Instrumentet är 
baserat på litteraturstudier och observationsresultat gällande lärandemiljöns 
kvalitet och av de kvalitetsdomäner och dimensioner som finns i instrumen-
tet. CLASS bygger på utvecklingsteori (se t ex Vygotsky, 1978; 1991) som 
utgår från att samspel mellan barn och vuxna är den främsta mekanismen för 
barns utveckling och lärande (Pianta et al., 2006; 2010). Instrumentet an-
vänds för att undersöka samspelet mellan personal och barn och vad perso-
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nalen gör med det material som finns i lärandemiljön. Under mitt avhand-
lingsarbete har Pianta et al. (2008) omarbetat observationsinstrumentet och 
domänen, barns engagemang har exkluderats vilket kan förstås då hela in-
strumentet i sin helhet visar utfall av barns engagemang gällande kvalitet i 
lärandemiljön. Dock har resterande domäner och dimensioner samma inne-
håll och instrumentet fungerar på samma sätt.  

I den här studien har jag inspirerats av den äldre versionen, CLASS 
(2006). I studien har alla domäner och sju av de tio dimensionerna använts. 
Anledningen att jag exkluderade de tre dimensionerna (negativt klimat, bete-
enden och effektivitet) är att positivt klimat gav tillräckligt med information 
då låg skattning visar att det positiva klimatet är lågt. Dessutom kan det vara 
känsligt att bedöma personalens beteenden under den korta tid jag var där 
samt att effektivitet mellan olika aktiviteter är svårt att skatta i den svenska 
förskolans miljö då den svenska förskolan inte har undervisningstider för 
aktiviteter på liknande sätt som exempelvis amerikanska förskolor. En ytter-
ligare anledning är att de exkluderade dimensionerna inte nämnvärt bidrar 
till delstudiens syfte. 

Det är 165 personal som har observerats fördelat över tre städer i Sverige 
(se tidigare beskrivning gällande urval, 3.1.1 samt delstudie II) samt 188 
personal som har svarat på språkmiljöenkäten. Bortfallet av personal vid 
observationerna beror på sjukdom, byte av tjänst, annat uppdrag just den 
dagen eller ledighet. Eftersom det var många förskoleavdelningar som deltog 
i studien och tider för observationerna var bokade i förväg var det svårt att 
återkomma en annan dag, dock kunde jag vid några tillfällen återkomma för 
att genomföra observationerna. Hälften av de 165 observationerna har ge-
nomförts av mig och de resterande observationerna genomfördes av en an-
nan doktorand i projektet. För att allt material skulle kunna användas och för 
att säkra trovärdigheten och reliabiliteten i materialet gjordes en pilotom-
gång av observationer vid två förskoleavdelningar som ej deltog i projektet 
för att försäkra att skattningarna har genomförts likvärdigt. Därefter diskute-
rades med den andra doktoranden eventuella likheter och olikheter och uti-
från diskussionen kom vi överens hur vi skulle göra skattningen i fortsätt-
ningsvis. Observationerna har genomförts vid respektive förskoleavdelning 
och vid den tid på dagen då barnen deltog vid olika aktiviteter i verksamhet-
en. Anledningen till val av denna strategi baserar sig på de teoretiska ut-
gångspunkterna i avhandlingen (se figur 1) i vilket lärandeprocesser sker i 
samspel med miljön i en återkommande kontext, i både den inre och yttre 
lärandemiljön (Bronfenbrenner, 1999; Vygotsky, 1986) samt att händelser 
och praktiker i social språkmiljö kan ske när som helst och inte vid en speci-
fik aktivitet eller tidpunkt (Barton, 2007; Clay, 1991).  Fokus för observat-
ionstillfällena är personalen och hur de bemöter och samspelar med barnen 
som exempelvis genom gester, beröring, uppmärksammar när barn behöver 
stöd, aktiviteter anpassade efter barns önskan och behov, främjande av sam-
spel med andra barn, användning av olika uttrycksmedel, användning av 
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material som stöd för lärande samt personalens engagemang. Barngruppens 
respons i aktiviteten, till exempel aktivt deltagande, motivation och engage-
mang har också observerats. Personal vid respektive avdelning har observe-
rats enskilt i 20 minuter och antalet personal vid varje förskoleavdelning 
varierade mellan två och fyra personer. Inför varje observationstillfälle gjor-
des kortare minnesanteckningar som underlag för skattningen av observat-
ionstillfället. Skattningsskalan i observationsinstrumentet var 1−7 där 1 mot-
svarar låg kvalitet och 7 hög kvalitet. Personalen observerades på individ-
nivå men inför återkoppling till personalen beräknades skattningarna på av-
delningsnivå eftersom det var barns språkmiljö som studerades och det 
innebär att personalens förhållningssätt tillsammans påverkar barns språk-
miljö. Pianta et al. (2006) menar att observationens fokus ska vara på den 
vuxna som är aktiv i aktiviteten och hur samspel sker i aktiviteten mellan 
barn och vuxen. Är det fler vuxna på avdelningen ska varje person observe-
ras för att ge en helhetsbild av lärandemiljön. 

Analyser har gjorts på dimensionsnivå för att kunna ge en övergripande 
bild av den sociala språkmiljöns kvalitet och för att kunna beskriva vilka 
kvalitetsfrämjande dimensioner av strategier som påverkar barns engage-
mang i social språkmiljö i förskolan. Analyser gjordes också för att beskriva 
variationer av kvalitet samt kvalitetsfrämjande dimensioner av strategier i 
den sociala språkmiljön vid de respektive förskoleavdelningarna. Analyserna 
är gjorda med hjälp av programmet SPSS 17,0.  

3.1.4 Studie III, personalens beskrivningar av utomhusmiljön 
som en främjande språkmiljö 

Data i studie III omfattar främst kvalitativ data bestående av fokusgrupps-
intervjuer (bilaga 4, 6) samt bakgrundsdata från språkmiljöenkäten (bilaga 
5). Projektet är i sin helhet designat med flera forskningsmetoder och delta-
garna i förskolan har fått återkoppling i fokusgruppsintervjun från de tidigare 
datainsamlingarna som omfattade enkäter, observationer och den första fo-
kusgruppsintervjun. Det innebär att forskningsfrågan är öppen med följdfrå-
gor utifrån personalens beskrivningar vid första fokusgruppsintervjun. Vid 
den andra fokusgruppsintervjun är forskningsfrågorna fler, halvstrukturerade 
och öppna i sin karaktär. Fontana och Frey (1994) menar att det är möjligt 
med halvstrukturerade frågor i en fokusgruppsintervju men forskaren måste 
ta hänsyn till ämnet och vilken sorts data som forskaren söker. I den här 
studien är det betydelsefullt att personalen får återkoppling till de data som 
samlats in till tidigare studier inom projektet (enkäter och observationer) för 
att kunna utveckla sina uppfattningar och tankar kring språkmiljön med sär-
skilt fokus på utomhusmiljön som språkmiljö på avdelningen.  Datamateri-
alet omfattar 55 förskoleavdelningar vid första tillfället och 47 avdelningar 
vid andra tillfället. Anledningen till bortfallet av deltagande förskolepersonal 
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nalen gör med det material som finns i lärandemiljön. Under mitt avhand-
lingsarbete har Pianta et al. (2008) omarbetat observationsinstrumentet och 
domänen, barns engagemang har exkluderats vilket kan förstås då hela in-
strumentet i sin helhet visar utfall av barns engagemang gällande kvalitet i 
lärandemiljön. Dock har resterande domäner och dimensioner samma inne-
håll och instrumentet fungerar på samma sätt.  

I den här studien har jag inspirerats av den äldre versionen, CLASS 
(2006). I studien har alla domäner och sju av de tio dimensionerna använts. 
Anledningen att jag exkluderade de tre dimensionerna (negativt klimat, bete-
enden och effektivitet) är att positivt klimat gav tillräckligt med information 
då låg skattning visar att det positiva klimatet är lågt. Dessutom kan det vara 
känsligt att bedöma personalens beteenden under den korta tid jag var där 
samt att effektivitet mellan olika aktiviteter är svårt att skatta i den svenska 
förskolans miljö då den svenska förskolan inte har undervisningstider för 
aktiviteter på liknande sätt som exempelvis amerikanska förskolor. En ytter-
ligare anledning är att de exkluderade dimensionerna inte nämnvärt bidrar 
till delstudiens syfte. 

Det är 165 personal som har observerats fördelat över tre städer i Sverige 
(se tidigare beskrivning gällande urval, 3.1.1 samt delstudie II) samt 188 
personal som har svarat på språkmiljöenkäten. Bortfallet av personal vid 
observationerna beror på sjukdom, byte av tjänst, annat uppdrag just den 
dagen eller ledighet. Eftersom det var många förskoleavdelningar som deltog 
i studien och tider för observationerna var bokade i förväg var det svårt att 
återkomma en annan dag, dock kunde jag vid några tillfällen återkomma för 
att genomföra observationerna. Hälften av de 165 observationerna har ge-
nomförts av mig och de resterande observationerna genomfördes av en an-
nan doktorand i projektet. För att allt material skulle kunna användas och för 
att säkra trovärdigheten och reliabiliteten i materialet gjordes en pilotom-
gång av observationer vid två förskoleavdelningar som ej deltog i projektet 
för att försäkra att skattningarna har genomförts likvärdigt. Därefter diskute-
rades med den andra doktoranden eventuella likheter och olikheter och uti-
från diskussionen kom vi överens hur vi skulle göra skattningen i fortsätt-
ningsvis. Observationerna har genomförts vid respektive förskoleavdelning 
och vid den tid på dagen då barnen deltog vid olika aktiviteter i verksamhet-
en. Anledningen till val av denna strategi baserar sig på de teoretiska ut-
gångspunkterna i avhandlingen (se figur 1) i vilket lärandeprocesser sker i 
samspel med miljön i en återkommande kontext, i både den inre och yttre 
lärandemiljön (Bronfenbrenner, 1999; Vygotsky, 1986) samt att händelser 
och praktiker i social språkmiljö kan ske när som helst och inte vid en speci-
fik aktivitet eller tidpunkt (Barton, 2007; Clay, 1991).  Fokus för observat-
ionstillfällena är personalen och hur de bemöter och samspelar med barnen 
som exempelvis genom gester, beröring, uppmärksammar när barn behöver 
stöd, aktiviteter anpassade efter barns önskan och behov, främjande av sam-
spel med andra barn, användning av olika uttrycksmedel, användning av 
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material som stöd för lärande samt personalens engagemang. Barngruppens 
respons i aktiviteten, till exempel aktivt deltagande, motivation och engage-
mang har också observerats. Personal vid respektive avdelning har observe-
rats enskilt i 20 minuter och antalet personal vid varje förskoleavdelning 
varierade mellan två och fyra personer. Inför varje observationstillfälle gjor-
des kortare minnesanteckningar som underlag för skattningen av observat-
ionstillfället. Skattningsskalan i observationsinstrumentet var 1−7 där 1 mot-
svarar låg kvalitet och 7 hög kvalitet. Personalen observerades på individ-
nivå men inför återkoppling till personalen beräknades skattningarna på av-
delningsnivå eftersom det var barns språkmiljö som studerades och det 
innebär att personalens förhållningssätt tillsammans påverkar barns språk-
miljö. Pianta et al. (2006) menar att observationens fokus ska vara på den 
vuxna som är aktiv i aktiviteten och hur samspel sker i aktiviteten mellan 
barn och vuxen. Är det fler vuxna på avdelningen ska varje person observe-
ras för att ge en helhetsbild av lärandemiljön. 

Analyser har gjorts på dimensionsnivå för att kunna ge en övergripande 
bild av den sociala språkmiljöns kvalitet och för att kunna beskriva vilka 
kvalitetsfrämjande dimensioner av strategier som påverkar barns engage-
mang i social språkmiljö i förskolan. Analyser gjordes också för att beskriva 
variationer av kvalitet samt kvalitetsfrämjande dimensioner av strategier i 
den sociala språkmiljön vid de respektive förskoleavdelningarna. Analyserna 
är gjorda med hjälp av programmet SPSS 17,0.  

3.1.4 Studie III, personalens beskrivningar av utomhusmiljön 
som en främjande språkmiljö 

Data i studie III omfattar främst kvalitativ data bestående av fokusgrupps-
intervjuer (bilaga 4, 6) samt bakgrundsdata från språkmiljöenkäten (bilaga 
5). Projektet är i sin helhet designat med flera forskningsmetoder och delta-
garna i förskolan har fått återkoppling i fokusgruppsintervjun från de tidigare 
datainsamlingarna som omfattade enkäter, observationer och den första fo-
kusgruppsintervjun. Det innebär att forskningsfrågan är öppen med följdfrå-
gor utifrån personalens beskrivningar vid första fokusgruppsintervjun. Vid 
den andra fokusgruppsintervjun är forskningsfrågorna fler, halvstrukturerade 
och öppna i sin karaktär. Fontana och Frey (1994) menar att det är möjligt 
med halvstrukturerade frågor i en fokusgruppsintervju men forskaren måste 
ta hänsyn till ämnet och vilken sorts data som forskaren söker. I den här 
studien är det betydelsefullt att personalen får återkoppling till de data som 
samlats in till tidigare studier inom projektet (enkäter och observationer) för 
att kunna utveckla sina uppfattningar och tankar kring språkmiljön med sär-
skilt fokus på utomhusmiljön som språkmiljö på avdelningen.  Datamateri-
alet omfattar 55 förskoleavdelningar vid första tillfället och 47 avdelningar 
vid andra tillfället. Anledningen till bortfallet av deltagande förskolepersonal 
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vid andra tillfället är att några avsade sig att delta i projektet, avdelningen 
fanns inte kvar, flera av personalen hade slutat samt att det var för hög ar-
betsbelastning på förskolan. Datainsamlingarna skedde med ca sex månaders 
mellanrum. 

Tillvägagångssättet är det samma som i studie I då studiens forsknings-
frågor har ställts till förskolepersonalen vid samma tillfälle. Utöver detta har 
ytterligare en fokusgruppintervju bidragit med data till den här studien. Inför 
den andra fokusgruppsintervjun fick personalen en kort beskrivning av vad 
som sagts vid den första fokusgruppintervjun samt tid för frågor och diskuss-
ion. Den andra fokusgruppsintervjun varade i ca 60−90 minuter och spelades 
in och transkriberades. Det transkriberade materialet omfattade cirka 450 
sidor. Vid den andra omgångens fokusgruppsintervju utvecklades frågan om 
utomhusmiljön mer specifikt och utökades med tre följdfrågor (se bilaga 6) 
med avseende att förstå och tolka personalens tidigare utsagor gällande hur 
utemiljön kan vara en främjande språkmiljö. Jag fann det värdefullt att an-
vända båda fokusgruppsintervjuernas transkriberade material då personalen 
vid första fokusgruppsintervjutillfället uttryckte att de inte tidigare reflekte-
rat över på vilket sätt utemiljön kan vara en stimulerande utomhusmiljö. 
Således kunde det vara betydelsefullt att återkoppla till frågan samt ställa 
följdfrågor för att personalen skulle ges möjlighet att förtydliga eller tillägga 
något som de inte reflekterade över vid första tillfället. Det transkriberade 
materialet (datainsamling 1 och 2) lästes generellt i sin helhet med fokus på 
personalens beskrivningar om hur utemiljön kan vara en främjande språk-
miljö. Därefter markerades personalens utsagor och inför analysarbetet har 
Vygotskys sociokulturella teori och Bronfenbrenners bioekologiska teori 
varit grunden för tolkning och kategorisering av personalens utsagor. Ef-
tersom utemiljön är en miljö i ständig förändring (process) av fenomen och 
de personer som vistas (person) där (mikrosystem) påverkas av förändring-
en. Ett fenomen uppstår och kommunikation och språkliga samspel sker 
(yttre lärandemiljö) i den miljö där barn och personal vistas i detta fall ute-
miljön. Hur utvecklingsfrämjande det är för barns språk kan bero på hur 
personalen främjar språket och kommunikationen just då (händelse och tid) 
och återkopplingen till barns tidigare erfarenheter av till exempel fenomenet 
regn och artefakter som kan kopplas (meningsskapande) till begreppet regn 
(inre lärandemiljö). Således är utomhusmiljön som språkmiljö en komplex 
miljö, fysisk och social där erfarenheter och lärande sker på olika nivåer, i 
samspel med omgivningen i en återkommande kontext, kommunikation, inre 
och yttre lärandemiljöer. 

Analysen av datamaterialet är baserad på latent innehållsanalys (Grane-
heim & Lundman, 2004). Analysarbetets fokus är att finna relationen mellan 
utsagorna och de underliggande meningarna av beskrivningar kring utom-
husmiljöns betydelse som en främjande språkmiljö (se figur 2). De marke-
rade utsagorna i det transkriberade materialet har överförts till ett kodnings-
schema och lästes flera gånger för att finna karaktäristiska beskrivningar och 
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mönster om vad som beskrivs som språkfrämjande i utomhusmiljön. Grane-
heim och Lundman (2004) menar att kategorier får en tydlig mening när det 
gäller människors beskrivningar om de kan svara på ”vad frågan”. Vidare 
fortsatte analysen med kategorisering där likheter och olikheter mellan per-
sonalens utsagor synliggjordes. 

3.1.5 Studie IV, förskolepersonalens strategier för att stödja 
barns begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade 
lekaktiviteter. 

I den här studien omfattar det empiriska materialet cirka 11 timmars vi-
deoobservationer samt bakgrundsdata från språkmiljöenkäten (bilaga 2). 
Enligt Heikkilä (2006) kan man genom videoobservationer fånga aspekter av 
barns vardagliga kommunikation som inte alltid uttrycks i ord. Videoobser-
vationerna har gjort det möjligt för mig att uppmärksamma barnens samspel 
och kommunikation med personalen. Barnens kroppsspråk och gester till-
förde den förståelse som behövs för att kunna förstå helheten i dialogen som 
till exempel när barn ignorerar personalens frågor, när barn försöker upp-
märksamma personalen genom att peka på bilder samt barns försök att pröva 
begrepp där blickar och bekräftelse är väsentligt i kommunikationen.  

Inför den här studien gjordes ett strategiskt urval i forskargruppen baserat 
på datainsamling i del 1 i projektet. Kriterierna för urvalet av videoinspel-
ning är förskolor som visade hög skattning av kvalitet i språkmiljön från 
enkätstudien och observationsstudien samt att de i fokusgruppsintervjuerna 
specifikt beskrev konkreta strategier hur de arbetade med social språkmiljö. 
Anledningen till att dessa förskolor valdes är att forskargruppen generellt är 
intresserad av att undersöka hur personalen tillämpade språkfrämjande stra-
tegier vid olika aktiviteter i verksamheten för att synliggöra hur dessa aktivi-
teter kan tillämpas i förskolans språkmiljö. De utvalda förskolorna har kon-
taktats per telefon och några avdelningar gav sitt samtycke att delta medan 
andra avstod då de tyckte att det var obehagligt att bli videofilmade samt att 
de ansåg att det var svårt att få tillstånd av föräldrarna. Slutligen kvarstod 
sex avdelningar fördelade över tre städer i Sverige. Personalens utbildning 
varierade; 14 var förskollärare och tre lärare mot tidigare år. Avdelningarna 
bestod av 15−24 barn i åldern 1−5 år. Personligen har ett kuvert delats ut 
med skriftlig information om projektets syfte samt blanketter för godkän-
nande av videoobservationer till deltagande personal. Därefter informerade 
personalen barnens föräldrar om del två i forskningsprojektet och förfrågan 
om samtycke till videofilmning. Min insats i delstudie två var att genomföra 
videoobservationer vid två av de sex avdelningarna som deltog i projektet. 

Inför videoobservationerna kom jag och mina kollegor (som videoobser-
verade de andra avdelningarna) i god tid. De flesta barnen kände igen oss 
sedan tidigare och personalen var vi också bekanta med då vi träffat dem vid 



 58

vid andra tillfället är att några avsade sig att delta i projektet, avdelningen 
fanns inte kvar, flera av personalen hade slutat samt att det var för hög ar-
betsbelastning på förskolan. Datainsamlingarna skedde med ca sex månaders 
mellanrum. 

Tillvägagångssättet är det samma som i studie I då studiens forsknings-
frågor har ställts till förskolepersonalen vid samma tillfälle. Utöver detta har 
ytterligare en fokusgruppintervju bidragit med data till den här studien. Inför 
den andra fokusgruppsintervjun fick personalen en kort beskrivning av vad 
som sagts vid den första fokusgruppintervjun samt tid för frågor och diskuss-
ion. Den andra fokusgruppsintervjun varade i ca 60−90 minuter och spelades 
in och transkriberades. Det transkriberade materialet omfattade cirka 450 
sidor. Vid den andra omgångens fokusgruppsintervju utvecklades frågan om 
utomhusmiljön mer specifikt och utökades med tre följdfrågor (se bilaga 6) 
med avseende att förstå och tolka personalens tidigare utsagor gällande hur 
utemiljön kan vara en främjande språkmiljö. Jag fann det värdefullt att an-
vända båda fokusgruppsintervjuernas transkriberade material då personalen 
vid första fokusgruppsintervjutillfället uttryckte att de inte tidigare reflekte-
rat över på vilket sätt utemiljön kan vara en stimulerande utomhusmiljö. 
Således kunde det vara betydelsefullt att återkoppla till frågan samt ställa 
följdfrågor för att personalen skulle ges möjlighet att förtydliga eller tillägga 
något som de inte reflekterade över vid första tillfället. Det transkriberade 
materialet (datainsamling 1 och 2) lästes generellt i sin helhet med fokus på 
personalens beskrivningar om hur utemiljön kan vara en främjande språk-
miljö. Därefter markerades personalens utsagor och inför analysarbetet har 
Vygotskys sociokulturella teori och Bronfenbrenners bioekologiska teori 
varit grunden för tolkning och kategorisering av personalens utsagor. Ef-
tersom utemiljön är en miljö i ständig förändring (process) av fenomen och 
de personer som vistas (person) där (mikrosystem) påverkas av förändring-
en. Ett fenomen uppstår och kommunikation och språkliga samspel sker 
(yttre lärandemiljö) i den miljö där barn och personal vistas i detta fall ute-
miljön. Hur utvecklingsfrämjande det är för barns språk kan bero på hur 
personalen främjar språket och kommunikationen just då (händelse och tid) 
och återkopplingen till barns tidigare erfarenheter av till exempel fenomenet 
regn och artefakter som kan kopplas (meningsskapande) till begreppet regn 
(inre lärandemiljö). Således är utomhusmiljön som språkmiljö en komplex 
miljö, fysisk och social där erfarenheter och lärande sker på olika nivåer, i 
samspel med omgivningen i en återkommande kontext, kommunikation, inre 
och yttre lärandemiljöer. 

Analysen av datamaterialet är baserad på latent innehållsanalys (Grane-
heim & Lundman, 2004). Analysarbetets fokus är att finna relationen mellan 
utsagorna och de underliggande meningarna av beskrivningar kring utom-
husmiljöns betydelse som en främjande språkmiljö (se figur 2). De marke-
rade utsagorna i det transkriberade materialet har överförts till ett kodnings-
schema och lästes flera gånger för att finna karaktäristiska beskrivningar och 
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mönster om vad som beskrivs som språkfrämjande i utomhusmiljön. Grane-
heim och Lundman (2004) menar att kategorier får en tydlig mening när det 
gäller människors beskrivningar om de kan svara på ”vad frågan”. Vidare 
fortsatte analysen med kategorisering där likheter och olikheter mellan per-
sonalens utsagor synliggjordes. 

3.1.5 Studie IV, förskolepersonalens strategier för att stödja 
barns begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade 
lekaktiviteter. 

I den här studien omfattar det empiriska materialet cirka 11 timmars vi-
deoobservationer samt bakgrundsdata från språkmiljöenkäten (bilaga 2). 
Enligt Heikkilä (2006) kan man genom videoobservationer fånga aspekter av 
barns vardagliga kommunikation som inte alltid uttrycks i ord. Videoobser-
vationerna har gjort det möjligt för mig att uppmärksamma barnens samspel 
och kommunikation med personalen. Barnens kroppsspråk och gester till-
förde den förståelse som behövs för att kunna förstå helheten i dialogen som 
till exempel när barn ignorerar personalens frågor, när barn försöker upp-
märksamma personalen genom att peka på bilder samt barns försök att pröva 
begrepp där blickar och bekräftelse är väsentligt i kommunikationen.  

Inför den här studien gjordes ett strategiskt urval i forskargruppen baserat 
på datainsamling i del 1 i projektet. Kriterierna för urvalet av videoinspel-
ning är förskolor som visade hög skattning av kvalitet i språkmiljön från 
enkätstudien och observationsstudien samt att de i fokusgruppsintervjuerna 
specifikt beskrev konkreta strategier hur de arbetade med social språkmiljö. 
Anledningen till att dessa förskolor valdes är att forskargruppen generellt är 
intresserad av att undersöka hur personalen tillämpade språkfrämjande stra-
tegier vid olika aktiviteter i verksamheten för att synliggöra hur dessa aktivi-
teter kan tillämpas i förskolans språkmiljö. De utvalda förskolorna har kon-
taktats per telefon och några avdelningar gav sitt samtycke att delta medan 
andra avstod då de tyckte att det var obehagligt att bli videofilmade samt att 
de ansåg att det var svårt att få tillstånd av föräldrarna. Slutligen kvarstod 
sex avdelningar fördelade över tre städer i Sverige. Personalens utbildning 
varierade; 14 var förskollärare och tre lärare mot tidigare år. Avdelningarna 
bestod av 15−24 barn i åldern 1−5 år. Personligen har ett kuvert delats ut 
med skriftlig information om projektets syfte samt blanketter för godkän-
nande av videoobservationer till deltagande personal. Därefter informerade 
personalen barnens föräldrar om del två i forskningsprojektet och förfrågan 
om samtycke till videofilmning. Min insats i delstudie två var att genomföra 
videoobservationer vid två av de sex avdelningarna som deltog i projektet. 

Inför videoobservationerna kom jag och mina kollegor (som videoobser-
verade de andra avdelningarna) i god tid. De flesta barnen kände igen oss 
sedan tidigare och personalen var vi också bekanta med då vi träffat dem vid 
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datainsamling del 1 i projektet. Nyheten inför den här datainsamlingsom-
gången var videokameran och därför kändes det viktigt att berätta för barnen 
om syftet med videoobservationen samt att de när som helst kunde säga ifrån 
om de inte ville medverka. Vid de tillfällen där barnen sade eller visade med 
sitt kroppsspråk att de inte ville vara med, stängdes videokameran av. Vi-
deoobservationerna har genomförts i två omgångar vid varje avdelning och 
varade i cirka 20−30 minuter vid varje aktivitet. 

I den här studien har material från alla sex avdelningarna varit tillgängligt 
för analysen. Eftersom syftet med denna studie är att visa på förskoleperso-
nalens strategier för att stödja barns begreppsutveckling i text- och symbol-
relaterade lekaktiviteter är det betydelsefullt att göra ett urvalschema (se 
artikel IV, appendix 1) inför analysen av videosekvenserna. Urvalschemat 
bygger på ett sociokulturellt och bioekologiskt perspektiv (Barton, 2007; 
Bronfenbrenner, 1999; Vygotsky, 1978) samt tidigare forskning om utveckl-
ingsfrämjande strategier och aktiviteter i text- och symbolrelaterade lekar i 
förskolan (Pianta & Hamre, 2009; Whitehurst & Lonigan, 1998).  Vidare var 
kriteriet att det är minst en personal med i videoobservationen då fokus för 
analysen är personalens strategier och samspel med barnen i text och sym-
bolrelaterade lekaktiviteter. De videoobservationer som uppfyllde alla krite-
rierna har valts ut för att genomgå en detaljerad analys av mig och seniora 
medforskaren i studien. Vidare har två minuter av tillfällen valts ut som upp-
fyllde alla kriterier i analysschemat. Denna strategi har valts för att det är ett 
omfattande material och för att möjliggöra en transparant analys. De video-
sekvenser som valdes ut för en djupare analys blev noggrant granskade och 
programmet Movie maker har används för att sortera videosekvenserna. 
Videosekvenserna på två minuter resulterade i N= 39 sekvenser totalt vilket 
representerar 10,5 % av hela videomaterialet. Videoobservationer gör det 
möjligt i analysen att titta på filmerna flera gånger för att kunna studera 
barns och personals kommunikativa uttalanden (Williams, 2001). De 39 
videosekvenserna har studerats flera gånger och analyserades med fokus på 
personalens strategier att främja barns användning av begrepp och barnens 
respons i text och symbolrelaterade lekar. Videosekvenserna transkriberades 
och manifest innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992; Kondacki, Wellman 
& Amundson, 2002) har används för att finna meningsbärande enheter gäl-
lande lekhändelser och de begrepp som uppstod i lekhändelserna (se studie 
IV, appendix 1). De transkriberade videosekvenserna analyserades (se figur 
2) och kategoriserades systematiskt utifrån de meningsbärande enheterna 
händelser och begrepp för att finna de teman som utgör resultatet i studien. 
Manifest innehållsanalys har används för att systematiskt söka de menings-
bärande enheterna som svarade på vad för lekhändelser som tillämpades 
samt vad för begrepp som tillämpades i lekhändelserna. Analysen möjlig-
gjorde en abstraktion (Lundman & Graneheim, 2008) av lekhändelserna på 
en högre nivå för att få syn på de teman av lekhändelser som utgör beskriv-
ning av hur personalen i förskolan stödjer barns begreppsutveckling i text 
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och symbolrelaterade lekaktiviteter. Vidare har analysen bidragit till att finna 
kategorier som svarade på frågan om vad som kan var karaktäristiskt i social 
språkmiljö och vad för begrepp som diskuteras. Videosekvenserna studera-
des åter igen för att försäkra att teman och kategorier är tillförlitliga och 
överförbara till den kontext som studerats.  

Figur 3 visar sammanfattningsvis analysprocessen gällande de kvalitativa 
studierna I, III, och IV. 
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datainsamling del 1 i projektet. Nyheten inför den här datainsamlingsom-
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och symbolrelaterade lekaktiviteter. Vidare har analysen bidragit till att finna 
kategorier som svarade på frågan om vad som kan var karaktäristiskt i social 
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överförbara till den kontext som studerats.  
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I figuren nedan illustreras innehållsanalysprocessen i delstudierna I,III & IV. 
Figuren är inspirerad av Elo och Kyngäs (2008). 

 
Figur 3. Förberedelse, organisering och resultatfasen i innehållsanalysprocessen 
inspirerad av Elo och Kyngäs (2008) modell. 

3.2 Studiernas trovärdighet, reliabilitet och validi-
tetKan studierna i den här avhandlingen genomföras på ett liknande 

sätt? Svaret på frågan kan möjligtvis besvaras utifrån läsaren och betrakta-
rens bedömning, beroende på hur tydlig jag varit att beskriva kontexten och 

 63

de deltagare som deltagit i studien, det vill säga hur överförbara resultaten är 
i en liknande miljö. I kvalitativ forskning används begrepp som går att rela-
tera till den kontext som studeras. Flera forskare inom kvalitativ forskning 
(se t ex Miles & Huberman, 1994, Mertens, 1998, Byman, 2002, Graneheim 
& Lindman, 2004, Elo & Kyngäs, 2008) utgår från Guba och Lincolns 
(1989) begrepp credibility, transferability, dependability, confirmability och 
authenticiy gällande bedömning och trovärdighet (trustworthiness) av kvali-
tativa studier. Giltighet (credibility) innebär hur respondenterna uppfat-
tar/upplever det som studeras och hur väl forskaren beskriver deras syn-
punkter. Överförbarhet (transferability) menas på vilket sätt resultatet i stu-
dien är redovisade och möjligheten att göra en bedömning om hur överför-
bara resultaten är till en annan miljö (Byman, 2002). Pålitlighet 
(dependability) är relaterat till hur väl forskningsprocessen är beskriven det 
vill säga, hur tydligt forskaren beskriver steg för steg i datainsamling och 
analys samt de eventuella förändringar som sker under forskningsprocessens 
gång (Mertens, 1994). Bekräfta data (confirmability) handlar om forskarens 
objektivitet och hur väl data kan spåras till källan samt en tydlig beskrivning 
hur datamaterialet tolkats (Mertens, 1994). Slutligen används begreppet äkt-
het (authenticiy) som innebär hur forskaren ger en rättvis bild av det som 
studerats samt de åsikter och uppfattningar som finns hos respondenterna 
och hur väl forskningen bidrar till en bild av hur andra personer kan uppleva 
den miljö som studerats (Byman, 2002). 

3.2.1 Trovärdighet 
 Begreppet trovärdighet kan skilja sig beroende på om det är kvantitativ eller 
kvalitativ forskning. I kvantitativ forskning används oftast begrepp som till-
förlitlighet, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kvalitativ inne-
hållsanalys används fortfarande dessa begrepp. Under senare tid har dock 
begrepp relaterat till trovärdighet tillämpats (Graneheim & Lindman, 2004). 
I den här avhandlingen har jag valt att använda begreppen giltighet, pålitlig-
het och överförbarhet gällande de kvalitativa studierna och begreppen som 
reliabilitet och tillförlitlighet i den kvantitativa studien. Enligt Elo och 
Kyngäs (2008) och Graneheim och Lindman (2004) kan trovärdighet gäl-
lande innehållsanalys endast nås genom hur väl kategoriseringsprocessen 
beskrivs. De utsagor som använts i delstudierna har översatts till engelska 
men eftersom risken finns att meningen går förlorad vid översättning till 
engelska har deltagarnas utsagor på svenska varit bifogade som underlag vid 
artiklarnas språkgranskning. Jag har också försökt att vara tydlig i redovis-
ning av analysarbetet vilket visas i figur 2 i kappan respektive figur 1, 
delstudie I och i blockcitaten i delstudie III och IV för att synliggöra katego-
riernas giltighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004) Vad det 
gäller studiernas överförbarhet ställs frågor som: Har de rätta frågorna ställts 
det vill säga, är de giltiga i förhållande till syftet med studien? Kan resultatet 
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återkopplas till den kontext och det innehåll som diskuterats? Dessa frågor 
har jag försökt att uppmärksamma i analysprocessen (se t ex Elo & Kyngäs, 
2008; Kvale & Brinkman, 2009; Miles & Huberman, 1994). I figur 2 illu-
streras processen av innehållsanalys av studie I, III och IV. De tre studierna 
har analyserats utifrån innehållsanalys men med olika tillvägagångsätt, in-
duktivt och deduktivt. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdig-
heten i innehållsanalys kännetecknas av att kategorierna bör ge svar på vad, 
och för att kategoriernas sammanhang skall kunna förstås av andra bör det 
finnas en noggrann beskrivning av deltagarna och den kontext som studerats. 
I den här avhandlingen har strävan varit, att vara objektiv det vill säga vara 
medveten om mina förutfattade meningar och således ”öppna dörren” för 
nya intryck som kan utmana mina tidigare uppfattningar. För att synliggöra 
för läsaren analysens pålitlighet, har jag försökt att göra rikliga beskrivning-
ar av den kontext och deltagare som har deltagit i studierna. Dock har det 
varit en tolkning från min sida att beskriva det som studeras och det kan 
finnas risk att något har förbisetts.  

Enligt Schlosser, Wendt och Sigafoos (2007) bör protokoll skrivas när en 
systematisk litteraturöversikt genomförs. En tydlig plan underlättar och tyd-
liggör de urval som görs under processen. Under processens gång av den 
systematiska litteratursökningen har jag gjort egna anteckningar och proto-
koll samt arkiverat dem för att kunna ”spåra” mina strategier. Matriserna 
med inkludering och exkluderingsförklaringar synliggör också mina val av 
artiklar vilket är en förutsättning för att sökningen skall vara överförbar och 
giltig. Det bör dock uppmärksammas att urvalet av artiklar baserade sig på 
de kriterier som jag fastställt utifrån den förförståelse jag hade kring social 
språkmiljö. Kriterierna var ”snäva” för att specificera sökningen och därmed 
finna de artiklar som var relevanta till forskningsområdet. Metodkartan för 
sökningen (se figur 2) är ett försök att illustrera och visa ”transparens” och 
överförbarhet (se bilaga 3) av urval i den systematiska sökningen. 

Studiernas trovärdighet beror på giltigheten av teman och kategorier och 
Graneheim och Lundman (2004) menar att forskaren tolkar data utifrån ett 
subjektivt perspektiv och interbedömning av andra forskare kan bidra med 
ett nytt sätt att tolka data. I de kvalitativa studierna i den här avhandlingen 
har interna diskussioner gällande kategoriseringsarbetet varit en kontinuerlig 
process och nya sätt att tolka data har varit till nytta i analysarbetet. I exem-
pelvis studie I där analysen först gjordes induktivt men efter en diskussion 
med handledare beslutades att pröva ett deduktivt tillvägagångssätt vilket 
genererade ett nytt perspektiv att tolka data samt att resultatet av studien 
bidrog till ett nytt sätt att synliggöra personalens strategier och förhållnings-
sätt (se artikel I).  

I studie III visade första analysen att det fanns utsagor som var svåra att 
tolka dels för att personalen beskrev att de inte reflekterat över, på vilket sätt 
utemiljön kan vara en stimulerande språkmiljö samt att det var ett nytt sätt 
att reflektera över utomhusmiljön som en språkfrämjande miljö. Den första 
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datainsamlingen återkopplades till personalen och utökades med några följd-
frågor för att förtydliga tolkningar av datamaterialet. Inför studie IV gjordes 
ett urvalschema för att välja ut de filmer som skulle ingå i den djupare ana-
lysen. Urvalschemat presenterades i forskningsgruppen, Barn och unga i 
skola och samhälle (BUSS) vid Mälardalens högskola för att diskutera ur-
valskriterier samt om instrumentet var användbart i förhållande till syftet 
med studien.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att man kan presentera resultat i 
en grupp som motsvarar den grupp man studerat för att kontrollera studiens 
överförbarhet det vill säga, skulle motsvarande resultat kunna bli liknande i 
en annan grupp i en liknande kontext? Resultaten av samtliga studier i den 
här avhandlingen har presenterats vid ett flertal konferenser för både perso-
nal och forskare samt att personalen har fått återkommande respons av resul-
tat under datainsamlingsperioden. Personalen fick också återkoppling gäl-
lande observationstillfällena utifrån mina minnesanteckningar för att för-
säkra mig om skattningens tillförlitlighet.  Under dessa tillfällen har det varit 
möjligt att diskutera relevansen av resultat tillsammans med personalen. 
Men inga garantier kan ges att personalen har varit kritiska till resultaten då 
det finns en risk att personalen av artighet eller av någon annan anledning 
inte ifrågasatt de resultat som de uppfattat orealistiska eller felaktiga. 

För att kunna besvara syftet i den här avhandlingen var det viktigt att få 
en blid av hur språkmiljön ser ut, vilket innebar att flera datainsamlingsme-
toder har använts för att betrakta fenomen ur flera perspektiv, triangulering 
(Denscombe, 2009; Miles & Huberman, 1994). Triangulering kan tillämpas 
på fler sätt, olika datakällor, olika metoder eller olika forskare. I den här 
avhandlingen har data och metodtriangulering används (bakgrundsfakta en-
käter, observationer, fokusgruppsintervjuer, videoobservationer) för att för-
stå och tolka social språkmiljö både generellt och specifikt. Enkäterna bidrog 
till förståelsen om utbildning, antal år i förskolan, ålder och kön som repre-
senterar deltagarna i studien. Metod och observationsdata synliggjorde ett 
generellt perspektiv gällande barns engagemang i social språkmiljö. Gene-
rellt riktade fokusgruppsintervjudata och metod, fokus på vilka strategier av 
sociala språkmiljödimensioner som tillämpas i förskolan. Vidare kunde fo-
kusgruppsintervjudata och metod bidra till specifikt perspektiv på hur för-
skolepersonal beskriver utomhusmiljön som en främjande språkmiljö. Vide-
ofilmsekvenserna som data och metod har synliggjort ett specifikt perspektiv 
på förskolepersonalens strategier för att stödja barns begreppsutveckling i 
text och symbol relaterade lekaktiviteter. 

3.2.2 Reliabilitet 
Tillförlitlighet är synonymt med begreppet reliabilitet och används främst i 
kvantitativ forskning för att bedöma datainsamlingens kvalitet. Frågor som 
ställs är: Kan mätningen/observationen göras igen? Visar resultatet det-
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samma? När exempelvis flera personer observerar bör intern överensstäm-
melse (interrater reliability) genomföras för att kontrollera att observationer-
na är likvärdiga. Det kan göras på två sätt, dels genom att slumpvis välja ut 
två observationer som beräknas av två oberoende observatörer och dels ge-
nom att observatörerna gör gemensamma observationer och beräknar deras 
samstämmighet i procent (Mertens, 1998). I delstudie II genomfördes ge-
mensamma observationer, så kallad intersubjektivitet (Kvale & Brinkman, 
2009), vid nio avdelningar som deltar i studien och överensstämmelsen visar 
att skattningen av emotionellt stöd var 92,6 %, lärandemiljön, 85,4 %, stöd 
för lärande, 85,1 % och 91,8 % för barns engagemang. 

Analysen av delstudie II visade att det inte gick att analysera data på do-
männivå dels för att tre dimensioner var exkluderade i observationsinstru-
mentet och dels för att varje dimension påverkade resultatet, det vill säga 
barns engagemang. För att visa tillförlitlighet till data genomfördes en signi-
fikansanalys. Tillförlitlighet det vill säga reliabilitet, relaterar till de faktorer 
som mäts och hur de är förenliga med varandra (Pallant, 2010). Statistisk 
signifikans indikerar inte korrelationen mellan två variabler men det visar 
vilken tilltro man kan ha till resultatet som helhet. Finns ett större urval av 
data ökar chansen att resultatet visar statistisk signifikans fast det är liten 
korrelation mellan variablerna. Test av multikollineraritet gjordes för att 
undersöka om det fanns någon korrelation mellan de oberoende variablerna 
(Pallant, 2010). Den starkaste korrelationen var mellan dimensionerna åter-
koppling och lärarens lyhördhet r =. 71** Då dimensionernas korrelation 
kunde innebära en risk att inte kunna särskilja effekterna av dem samt att de 
inte var teoretiskt helt separerade, exkluderades dimensionen lärarens ly-
hördhet och endast dimensionen återkoppling tillämpades i regressionsmo-
dellen. En multipel regressionsanalys gjordes för att kunna förutsäga den 
oberoende variabelns värde det vill säga alla de sju språkdimensionerna, 
positivt klimat, lärarens lyhördhet, barnperspektiv, begreppsutveckling, lä-
rande stöd, återkoppling och främjande av språkanvändning i förhållande till 
barns engagemang (beroende variabel) det vill säga, 1= lågt engagemang och 
2= högt engagemang (se resultat studie II).   

3.2.3 Validitet  
Enligt Kvale och Brinkman (2009) kännetecknas en god validitet med fors-
karens hantverksskicklighet det vill säga hur forskaren ”kontrollerar ifråga-
sätter och teoretiskt tolkar sina resultat” (s. 266). I delstudierna i den här 
avhandlingen har jag försökt att tolka datamaterialet utifrån den teoriram 
som ligger till grund för avhandlingen. De teorier som ligger till grund har 
dock tolkats av mig och hur jag ”ser på världen” således beror validiteten på 
hur jag har skapat länken som kan föra samman teori och data till en helhets-
förståelse av det som studerats, det vill säga social språkmiljö i förskolan. 
Mitt syfte har varit att skapa en stabil länk mellan teori och data men i en 
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gemensam värld, finns det många uppfattningar samt variationer av tolk-
ningar mot en helhetsförståelse vilket innebär att det kan finnas andra per-
spektiv som jag inte har tagit hänsyn till i den här avhandlingen. Syftet har 
dock varit att vara tydlig med mina tolkningar, analys av data och göra 
”hantverket” i länken så hållbar som möjligt i strävan att utveckla kunskap 
om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande di-
mensioner, personalens engagemang, strategier och förhållningssätt.  

3.3 Etiska ställningstaganden 
Den här avhandlingen är en del av språkprojektet Förskolan som barns 
språkmiljö och inför datainsamlingen gjordes en ansökan vid etikprövnings-
nämnden i Linköping. Ansökan godkändes (Dnr: 76-09) i maj 2009 vilket 
innebär att datainsamlingsmetoderna, analysprocessen och publicering har 
etiskt granskats för att det inte ska finnas risk att deltagarna lider någon 
skada genom att medverka i forskningsprojektet (Denscombe, 2009; Kvale 
& Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Vetenskapsrådet (2011)  
finns det två begrepp att beakta forskningsetik och forskaretik. Forskningse-
tik innebär överväganden av etiska frågor och innefattar dem som medverkar 
i forskningen. Forskaretik handlar om hantverket och forskarens ansvar i 
förhållande till forskningen och forskarsamhället. Det här avsnittet avser i 
första hand att beskriva hänsyn till forskningsetiska ställningstaganden men 
forskaretiska ställningstaganden har också beaktats i hela processen av av-
handlingsarbetet.  Principerna för forskningsetik utgår från fyra punkter, 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet (Vetenskapsrådet, 2011). Etiska ställningstaganden är betydelsefulla 
under hela forskningsprocessen, det vill säga att etiska problemområden bör 
uppmärksammas och reflekteras över under projektets gång (Denscombe, 
2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Informationskra-
vet innebär att de tilltänkta undersökningspersonerna får information om 
syftet med undersökningen och vilka risker eller fördelar det kan innebära att 
delta i forskningsprojektet. Inför den här avhandlingen har personalen i för-
skolan blivit informerade muntligt och skriftligt om syftet med forsknings-
projektet samt vilka forskningsfrågor som var i fokus. De har också blivit 
informerade att det var frivilligt deltagande samt att de hade möjlighet att 
ångra sig under projektets gång. Inför godkännande av deltagande (samtyck-
ekravet) har personal och föräldrar fått skriftlig information om forsknings-
projektet och vilka övergripande forskningsfrågor som har varit i fokus (se 
bilaga 7). Inför videoinspelningarna vid respektive förskola har personal och 
föräldrar fått ytterligare information om syftet och vad som har varit fokus 
för videofilmningen. De föräldrar som har medgivit sitt samtycke skrev på 
en bifogad blankett om samtycke (se bilaga 8). Barnen som har varit med vid 
videoinspelningarna har blivit tillfrågade om deltagande den aktuella dagen 
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då inspelningen har skett. Jag har varit lyhörd för barnens kroppsliga och 
verbala uttryck, det vill säga om jag har kunnat urskilja att något barn var 
obekväm i situationen eller att barnet inte gav tillåtelse slutade jag filma. Vid 
den andra omgången datainsamling var det en personal som inte ville delta i 
observationen. De andra i arbetslaget ville dock fortsätta att delta och jag 
diskuterade med dem om det gick bra att fortsätta med fokusgruppsintervju-
erna trots att deras kollega inte var med i observationen. Anledningen till 
min fråga var att det var viktigt för mig att försäkra mig om att kollegorna 
förstod att min återkoppling och skattning av observationerna skulle basera 
sig på deras insatser, vilket kunde innebära en risk att de kunde känna sig 
utpekade inför sin kollega som inte deltog i observationen. Det här är ett 
exempel på vilka problem man kan ställas inför under forskningsprocessens 
gång vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar att man bör uppmärksamma 
och reflektera över, det vill säga vilka ”osäkerhetsområden” (s. 85) forskaren 
kan ställas inför. Innan fokusgruppsintervjuerna genomfördes har forskar-
gruppen diskuterat huruvida personalens chefer skulle ges möjlighet att delta 
vid fokusgruppsintervjuerna. Det beslutades att cheferna inte skulle delta då 
forskargruppen ansåg att chefernas maktposition skulle kunnat påverka per-
sonalens uttalanden samt att det skulle varit känsligt gällande återkopplingen 
av personalens skattningar av enkätfrågorna samt observationsskattningarna. 
Konfidentialitetskravet innebär att privata data som kan kopplas till deltagare 
i projektet inte får avslöjas, samt att frågor ska tas i beaktande gällande vil-
ken information av data som ska vara tillgänglig och till vilka (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). I den här avhandlingens delstu-
dier har allt material kodats och förvaras inlåst samt att alla namn som 
nämnts är figurerade. Videomaterialet har endast använts och visats för fors-
kare i projektet och det transkriberade materialet är avidentifierat i syfte att 
skydda den enskilde deltagarens integritet. Eftersom det var flera av cheferna 
som ville ha återkoppling av resultat beslutades att återkoppling skulle ges 
till cheferna i formella sammanhang som till exempel erbjudande att delta på 
en informationsträff gällande forskningsresultat generellt och inte specifikt 
individ eller personallagnivå. Alla resultat som har presenterats har varit på 
avdelningsnivå till respektive personallag och på generell nivå inför delta-
gande personal, chefer och allmänhet. Anledningen till att resultatet åter-
kopplades på avdelningsnivå till personalen var att ingen skulle känna sig 
utpekad då observationerna var ett skattningsinstrument och kunde ha upp-
fattas som bedömning av den enskilde individen. Om återkoppling skulle ges 
på individnivå skulle risken finnas att det skulle kunna vålla skada för den 
enskilda personen eller risk för osämja i arbetslaget. Vidare rapporterades 
resultat på generell nivå till allmänheten då det inte fanns något syfte att 
rapportera på avdelningsnivå samt att det skulle kunna finas risk att det 
skapade oro och osämja mellan olika personallag. Dessutom var syftet att 
studera barns språkmiljö vilket har inneburit att ”hela” personallaget har 
varit i fokus och är en del av barns språkmiljö i förskolan och således inte på 
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individnivå. Konfidentialitetskravet innebär också att publicera data på ett 
forskningsmässigt sätt det vill säga vetenskaplig kvalitet där analys av data 
tydligt redovisas samt att utsagor skrivs på ett sådant sätt att de är representa-
tiva för forskningsområdet (Kvale & Brinkman, 2009). Etiska ställningsta-
ganden skrivs i syftet att förtydliga mina ställningstaganden då jag i den här 
avhandlingen har strävat efter ett etiskt förhållningssätt under hela proces-
sen, det vill säga att beskriva mina moraliska och etiska val i beskrivningar 
gällande till exempel urval, analys, resultatredovisning, personalens utsagor 
samt i mötet med personal och barn i förskolan. Syftet har således varit att 
synliggöra den etiska processen i alla delar av avhandlingen. Slutligen bör 
hänsyn tas till nyttjandekravet vilket innebär att resultat ska presenteras i 
syfte att vara representativt inom forskningsområdet. Datamaterialet i den 
här avhandlingen ska således inte användas i något annat syfte än i utbild-
ning gällande förskolan, forskning om social språkmiljö samt att utveckla 
kunskap om den sociala språkmiljön i förskolan.  
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4 Resultat 

Barnets lek är inte en enkel hågkomst av 

det upplevda, utan en kreativ bearbetning 

av upplevda intryck, ett sätt att kombinera 

dem och därav skapa en ny verklighet 

som motsvarar barnets egna behov och 

intressen. På samma sätt som leken är 

barns strävan till litterärt skapande ett ut-

tryck för fantasins aktivitet (Vygotskij, 

1995. s.15). 

4.1 Övergripande analys av resultat, social språkmiljö 
I den tidigare forskning som har beskrivits i den här avhandlingen har speci-
ellt två övergripande dimensioner beskrivits som väsentliga i social språk-
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figur 4 illustreras social språkmiljö och hur de tre dimensionerna sker i sam-
spel med barn och personal i förskolan. 

 
Figur 4. Dimensioner av strategier i social språkmiljö 

4.1.1 Lekstrategier 
I fokusgruppsintervjuerna beskrevs leken som den övergripande dimension-
en och verktyget för barns sociala språkmiljö. Leken uppfattas inte som en 
del av en aktivitet utan beskrevs mer som en dimension som genomsyrar alla 
aktiviteter i förskolan. De flesta uttryckte att alla aktiviteter i verksamheten 
ska vara lustfyllda med inslag av lek. Vidare menar personalen att leken är 
motorn i sociala relationer mellan barn och kamrater. I beskrivningarna 
framkom att de försöker uppmuntra till samspel och de ser sig själva som 
observatörer eller handledare för att förhindra eventuella konflikter. Det 
fanns dock skillnader mellan personalens beskrivningar hur de ser på sitt 
deltagande i leken. Det fanns de som anser att leken är en möjlighet för barn 
att lära sig lösa konflikter utan personalens inblandning medan det fanns 
andra som beskriver att de finns till hands och att de observerar barn för att 
stötta dem i samspelssituationer, främja språkbruk och kamratrelationer. I 
citatet nedan ges ett exempel på hur dessa strateger tillämpas i verksamhet-
en. 

I dockvrån till exempel, sitter man med som vuxen och lagar lite mat och frå-
gar, vad lagar du för mat? Och då berättar de och det blir liksom naturligt i 
barnens lek [med naturligt menas här att frågorna kommer utifrån barnens 
lek]. 
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Citatet visar att personalen försökte vara delaktig i leken genom att vara 
engagerad i matlagningen och samtidigt uppmuntra till språkbruk, genom att 
ställa frågor som utgår från lekens begrepp och innehåll. De flesta anser att 
leken var viktig i social språkmiljö och beskrev att de delade in barnen i 
mindre grupper för att främst främja samspel och kamratrelationer. Vid ob-
servationstillfällena uppfattade jag olika tillvägagångssätt gällande leken. 
Det fanns avdelningar där vuxna deltog i leken och särskilt vid småbarnsav-
delningarna. Det fanns även avdelningar där personalen inte var lika aktiva i 
leken och framförallt lekte oftast de äldre barnen (4−5 år) utan vuxnas delta-
gande. Vid de förskoleavdelningar där jag genomförde observationerna ut-
omhus gick personalen runt och observerade barns lek men vid andra avdel-
ningar var personalen engagerade i leken där de till exempel lekte i sandlå-
dan eller var med i någon grupplek. Således fanns det skillnader gällande hur 
personalen beskrev lekstrategier (delstudie 1) och hur de tillämpade lekstra-
tegierna. 

Vid utomhuslek beskrev personalen att barn kan leka mer fritt utomhus än 
inomhus och att barn har möjligheter att vara mer högljudda. De beskrev 
också att de har mer distans till barn utomhus då de har uppfattningen att 
barn ska få leka fritt utan vuxnas deltagande men också att de inte hinner 
med längre samtal då de behöver ha en överblick över alla barn. Vidare gav 
de uttryck för att lek utomhus innebar möjligheter att leka med äldre eller 
yngre barn vid andra avdelningar, vilket ansågs främjande för barns språk. I 
delstudie III framkom att det fanns olika uppfattningar gällande tillgången 
till leksaker utomhus och språkfrämjande strategier. Därav väcktes frågan 
gällande leksaker i utomhusmiljön: Vad händer med språket när barnen inte 
har leksaker utomhus? Personalen beskrev att barn i bland behöver vara utan 
leksaker på gården för att undvika konflikter om populära leksaker, till ex-
empel cyklar, men också för att stimulera barn ”att använda sin fantasi”. 
Flera ansåg att det kunde vara språkfrämjande för barn att vara utan leksaker 
dels för att utmana barn att använda andra material, dels för att utmana barn 
att använda språket mer.      

Leken ansågs som en social dimension som utmanar barns språk då per-
sonalen menade att de lär sig turtagning, regler och möjligheter till att till-
lämpa sitt språk. En ytterligare strategi som synliggjordes vid observationer-
na och specifikt videoinspelningarna var att det fanns personal som aktivt 
deltog i leken genom att ”starta upp” en lek utifrån barns intresse och däref-
ter följa barnens initiativ. Det fanns också barn som "bjöd in" personalen till 
lek genom gester, språkligt samspel eller öppna frågor som engagerade per-
sonalen i leken. Personalens utsagor i fokusgrupperna och mina iakttagelser 
vid observationstillfällena gjorde mig nyfiken på hur lekstrategier tillämpa-
des som språkfrämjande dimension i verksamheten. Således undersöktes 
lekstrategier mer specifikt i delstudie IV då syftet var att undersöka försko-
lepersonalens främjande strategier för att stödja barns begreppsutveckling i 
text- och symbolrelaterade lekaktiviteter. Analysen visade att barnen främst 
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sökte bekräftelse gällande språkliga begrepp för att skapa mening och förstå-
else utifrån erfarenheter och i det sammanhang som leken handlade om. I 
leken prövade barnen olika begrepp där de i interaktion med kamrater be-
kräftade varandras begrepp och meningsskapande. Det intressanta var att i 
vissa situationer i lekaktiviteterna försökte personalen ställa öppna frågor för 
att återkoppla och uppmuntra till samtal men det visade sig att det inte alltid 
var de lämpligaste tillfällena då barnen tillsynes inte var intresserade av sam-
tal just då. Min tolkning av detta var att barnen ville få bekräftelse på sin 
praktik i handling och de begrepp som tillämpades för att fortsätta med le-
ken. De var inte öppna för frågor just då. Vid andra tillfällen, då personalen 
ställde öppna frågor var barnen mer mottagliga och verkade ivriga att svara 
på dem. En tolkning av de olika situationerna är att när barn tar initiativ till 
bekräftelse vill de fortsätta i det ”tänket” och de är inte mottagliga just då att 
vidga sina perspektiv med nya begrepp. De behöver tid att bearbeta, tillämpa 
och bekräfta i processen innan de är öppna för nya begrepp. När personalen 
är lyhörd för blickar, gester och barns process av förståelse möjliggör det att 
finna ”de rätta tillfällena” och att vidga barns perspektiv. Vidare visade 
delstudie IV att multimodala verktyg som bilder, foton, surfplattor, interak-
tiva tavlor och material som är kopplat till barns erfarenheter är betydelse-
fulla för barns språk i lekaktiviteterna. Studien visade att barnen använde de 
multimodala verktygen i leken för att tillämpa tidigare erfarenheter, i för-
handlingar med varandra och personalen för att skapa mening och förståelse. 
Studien visade också att små barn tidigt lär sig skillnaden mellan kontext 
”här och nu” och det som ”hänt” dekontext. Med hjälp av bilder och i sam-
spel med personal som bekräftar och återkopplar, underlättades barns be-
skrivningar och tillämpning av språkliga begrepp i leksammanhang.  

4.1.2 Emotionella strategier 
Emotionella strategier beskrevs i fokusgrupperna som att personalen var 
lyhörd för barns behov, intressen och erfarenheter. De beskrev också att de i 
samtal med barnen försökte böja sig/sätta sig i nivå med barnet för att möj-
liggöra ögonkontakt och lyssna. De beskrev också att kramar, lägga en hand 
på axeln eller hålla i en hand var strategier för att skapa kontakt och upp-
märksamhet i den sociala språkmiljön. Vidare uppmuntrade de barnen till 
samspel och de flesta ansåg att de försökte se till att alla barn blev sedda och 
fick komma till tals. Ett tillåtande klimat där barnen kunde känna sig trygga 
och våga samtala var också en viktig strategi. Exemplet nedan från fokus-
gruppsintervjuerna är en beskrivning av emotionella strategier. 

Ett tillåtande klimat, att barnen får prata färdigt och att de blir lyssnade på, att 
de ska våga säga saker och inte vara rädda för att uttrycka sig. 
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I observationsinstrumentet som användes i delstudie II definierades emot-
ionellt stöd som en av de tre kvalitetsdomänerna för lärande i förskolemiljön. 
De dimensioner som inrymdes var positivt klimat, lyhördhet och hänsyn till 
barnperspektiv. I den här studien visade resultatet att emotionellt stöd var 
den dimension som skattades högst vid de respektive förskoleavdelningarna. 
Resultatet visade också att det inte fanns någon variation i skattning mellan 
förskoleavdelningarna vilket kan tolkas som att det emotionella klimatet 
generellt är mycket gott hos alla förskoleavdelningar.  

Tabellen nedan visar resultat av skattning av emotionellt stöd hos delta-
gande förskolepersonal. 

Tabell 3. Deskriptiv analys av observerade kvalitetsdimensioner, emotionellt stöd. 

Emotionellt stöd  m sd 
Positivt klimat  5.37 .89 
Lärares lyhördhet  5.87 .87 
Hänsyn till barnperspektiv  5.72 .86 

 
Skattning 1−7 Där 1 motsvarar låg skattning och 7 hög skattning 

 
En analys av tabellen visar att personalens lyhördhet var högst skattad och 
därefter hänsyn till barnperspektiv och slutligen positivt klimat. Vidare gjor-
des en analys av hur dimensionerna var relaterade till barns engagemang. 
Resultatet visade att personalens lyhördhet var den dimension som var signi-
fikant relaterad till barns engagemang i språkmiljön. Resultatet i delstudie II 
visade att barns engagemang var relativt högt skattat (m=5,86) men variat-
ionen (Sd= 1,86) av skattning visar att det var skillnader i barns engagemang 
hos de respektive förskoleavdelningarna. Detta kan tolkas som att barns en-
gagemang var relaterat till vilken personal och förskoleavdelning förskole-
barnen vistades i. 

4.1.3 Kommunikativa strategier 
Inom den här dimensionen var främst strategier som främjar kommunikation 
och verbalt språk i fokus. Kommunikation avser här användning av multi-
modala (t ex surfplattor, bilder och sång) och semiotiska (t ex gester och 
stödtecken) verktyg. Med verbalt språk menas personalens strategier att 
uppmuntra tillämpning av språket, det vill säga öppna frågor, variation av 
språkbruk (avancerat språk), bekräftelse, återkoppling, hänvisning och stöd 
för språkliga utmaningar så som begreppsutveckling, analys och reflektion. 
Men också läs- och skrivstrategier som att läsa böcker eller skrivaktiviteter. I 
delstudie I framkom att personalen uppmuntrade barnen till att prata genom 
att ställa frågor eller när barnen pekade på något be dem att försöka berätta 
vad de menar. Personalen beskrev att de bekräftade och upprepade det bar-
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nen sade för att barnen skulle få återkoppling till sitt språkbruk. De beskrev 
också att de försöker variera språket med olika ord för samma sak: 

Att det inte blir utarmat….att det liksom….att barnen får olika ord för samma 
sak, att det kan heta smörgås, macka och så men som skor, brukar vi skoja 
ibland och säga; har du dojorna på dig? Eller pjucken och sådana saker, lite 
slang men ändå tycker barnen att det är skojigt och så skojar vi med de orden. 
Man kan liksom få olika ord på samma sak. 

 
Utsagan är en beskrivning av hur personalen försöker uppmuntra barnen på 
ett lustfyllt sätt att skoja med ord och samtidigt visa att det finns flera ord 
som har samma betydelse. I beskrivningarna framkom också att läsa böcker 
var en möjlighet att använda svårare och mer avancerat språk. Exemplet 
nedan illustrerar tillämpning av kommunikativa strategier vid sagoläsning. 

Ibland kan man tänka att man ska hoppa över en del ord när man läser saga. 
Man tänker att det här förstår inte barnen. Då får man förklara sig varje gång 
vad det är för någonting, så de förstår. Som den lilla, lilla gumman och hen-
nes lilla, lilla stäva. Det är nästan inga barn som vet vad stäva är för någon-
ting. Men man kan ändå fortsätta att använda det ordet för tillslut så vet de 
det, att man inte tror att man måste förenkla orden. 

 
Citatet visar att det finns en medveten strategi att utmana barns förståelse av 
ord och i utsagan synliggörs hennes/hans medvetenhet om sin möjliga förut-
fattade mening (att det kan vara för svåra ord) men hon/han utmanar den 
genom att tro på barns möjligheter att förstå, genom stödjande insatser. Per-
sonalen är lyhörd för barnens förförståelse men förenklar inte eller tar bort 
svåra ord. De försöker förklara ordens betydelse genom att läsa sagan flera 
gånger. Flera av personalen beskrev att de använder rekvisita till sagorna 
som förtydligar ordens betydelse vilket ibland kallas bordssagor. Det här var 
personalens beskrivningar i fokusgruppsintervjuerna gällande sagoläsning; 
dock skiljde sig dessa beskrivningar i jämförelse med mina iakttagelser, då 
jag vid mina observationsbesök sällan såg att dessa strategier tillämpades. 

Flera förskoleavdelningar använder stödtecken som stöd vid kommunikat-
ion. Uppfattningarna var att stödtecken kan öka barns delaktighet då flera 
barn var flerspråkiga eller hade språksvårigheter. De menade att stödtecken 
blev som ett gemensamt språk oavsett barnens förutsättningar. Det framkom 
också i fokusgruppsintervjuerna att det var svårt att finna tid för längre sam-
tal med barnen. Stora barngrupper gjorde att det var svårt att fokusera på ett 
eller två barn i samtal eftersom de andra barnen sökte uppmärksamhet och 
samtalen blev avbrutna.  

I delstudie II visade resultatet av observationerna att kommunikativa stra-
tegier generellt var högt skattade. Däremot visade resultatet att begreppsut-
vecklande strategier var lågt skattade. Således överensstämmer personalens 
beskrivningar gällande begreppsutvecklande strategier inte med det observe-
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rade resultatet då de inte verkar tillämpa strategierna i den utsträckning som 
de beskriver. I tabell 4 visas skattning av kommunikativa strategier. 

Tabell 4. Deskriptiv analys av observerade kommunikativa strategier (n=165). 

Kommunikativa strategier  m sd 
Multimodala och semiotiska verktyg  5.30 1.13 
Begreppsutveckling  3.70 1.38 
Återkoppling  5.22 .98 
Språkmönster  5.30 1.03 

Skattning 1− 7 där 1 motsvarar låg skattning och 7 högskattning 
 
Standardavvikelsen (sd) visar att tillämpning av kommunikativa strategier 
varierar vid respektive förskoleavdelning. Det innebär att strategier som 
främjar begreppsutveckling är lägre skattat än vad tabellen visar vid vissa 
förskoleavdelningar och högre skattat vid andra avdelningar. Återkoppling i 
kommunikation är dock generellt likvärdig över alla förskoleavdelningarna. I 
delstudie III tyder resultatet på att kommunikativa strategier varierar i ute-
miljön och multimodala verktyg som bilder och foton användes inte. Enligt 
personalen begränsades tillgången av leksaker i utemiljön för att de ansåg att 
det utmanade barn att använda språket mer. Personalen beskrev att det blev 
andra samtal i utemiljön eftersom utemiljön var föränderlig i den mening att 
fenomen som varmt, kallt, hård, mjuk kunde upplevas mer konkret i utom-
husmiljön. Resultatet i båda fokusgruppsintervjuerna tyder på att utemiljön 
som främjande språkmiljö var en oreflekterad miljö. Det var ett nytt sätt att 
tänka om utemiljön som en del av barns språkmiljö och framförallt persona-
lens engagemang i språklig kommunikation i utomhusmiljön. 

I delstudie IV studerades specifikt personalens strategier för att stödja 
barns begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade lekaktiviteter. Multi-
modala och semiotiska verktyg användes i syftet att förtydliga och konkreti-
sera händelserna. Barnen använde också dessa verktyg i samspel med kamra-
ter och vuxna. De multimodala verktygen stimulerade till språklig kommu-
nikation och stimulerade till förhandling om och bekräftelse av begrepp mel-
lan barn och vuxna. Personalen som deltog i videoinspelningarna (se 
urvalskriterier) visade att det finns många olika tillvägagångsätt att tillämpa 
kommunikativa strategier i social språkmiljö. Resultatet visade sex teman av 
innehåll i de händelser där personalen använde kommunikativa strategier för 
att stödja barns begreppsutveckling. Teman av innehåll var: färger/mönster, 
ord/bokstäver, bilder/foton, konstruktion/funktion, berättelser och söka/hitta. 
Begrepp som tillämpades vid dessa händelser var begrepp som uttrycker 
handlingar, konkreta föremål, beskrivande begrepp, rumsliga begrepp och 
specifika namnbegrepp. Resultatet visar att personalens kommunikativa stra-
tegier var stödjande för barns möjligheter att lära sig och förstå nya begrepp. 
Strategierna möjliggjorde också att barnens begreppsliga och språkliga kun-
skaper synliggjordes samt att de gavs möjligheter till nya perspektiv genom 
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interaktion med personal och kamrater.  Resultaten från delstudie III och IV 
visar följaktligen olika strategier och uppfattningar gällande barns tillgång 
till multimodala verktyg (t ex leksaker, rekvisita) i social språkmiljö.  

4.1.4 Systematisk litteraturstudie 
Resultatet av den systematiska litteratursökningen genererade n=33 artiklar i 
vilket n=18 artiklar har används och refererats till i den här avhandlingen 
och dess delstudier. I tabell 5 redovisas de kodade artiklarna som refererats 
till i respektive delstudie och kappa. 

Tabell 5. Refererade artiklar i avhandlingen. 

Avhandling Refererade artiklar (kod) Antal 

Kappa 3   17 19 22 24  32 34  50   58 66 70 73 12 

Delstudie I 3  9  19 22 24  32  39 50 52 57 58 66 70  14 

Delstudie II    17           58 66   3 

Delstudie III     19   30       58    3 

Delstudie IV  6         39    58    3 

 
En analys av resultatet i tabellen ovan visar att de flesta artiklarna har an-
vänds och refererats till i kappan och i delstudie I. Artikel 58 har refererats 
till i alla delstudier samt i avhandlingens kappa och genomsyrar därmed 
intentionen med avhandlingen och förskolans läroplan, det vill säga barns 
möjligheter till att leka med ord, förstå begrepp och förstå andras perspektiv 
i en lustfylld lärandemiljö. I delstudie I är syftet att undersöka förskoleper-
sonalens förhållningssätt och beskrivningar av social språkmiljö i den 
svenska förskolan. Därmed utgår studien från en generell nivå och således 
refereras till tidigare forskning utifrån forskningsområdet, social språkmiljö, 
där flertalet referenser beskriver forskningsområdet. Syftet i delstudie II är 
att undersöka kvalitetsfrämjande dimensioner i den svenska förskolan som är 
specificerade i CLASS instrumentet i social språkmiljö relaterat till barns 
engagemang i barngruppen vilket också utgår från en generell nivå. Det har 
dock krävts en ny sökning av artiklar gällande tidigare forskning om perso-
nal och barns engagemang samt tidigare tillämpning av CLASS-
instrumentet. Vidare utgår delstudie III specifikt från området utomhusmiljö 
och syftet med studien är att utforska, analysera och beskriva hur förskole-
personal uppfattar utomhusmiljön som en främjande språkmiljö. Det innebär 
att tre artiklar från den systematiska litteraturstudien passade att referera till 
avseende utomhusmiljön som främjande språkmiljö. Till sist är syftet i 
delstudie IV att undersöka förskolepersonalens främjande strategier för att 
stödja barns begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade lekaktiviteter. 
Studiens syfte baserar sig på tidigare resultat av delstudie I och II, vilket 
innebär att studien har särskilt fokus på tidigare forskning om stödjande av 
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begreppsutveckling och främjande av social språkmiljö i lekaktiviteter. 
Därmed har tre artiklar refererats till från den systematiska litteraturstudien i 
delstudie IV. 

4.1.5 Sammanfattning av delstudiernas resultat 
I den här avhandlingens fyra delstudier har tre dimensioner av förskoleper-
sonalens strategier i social språkmiljö framträtt (se figur 4), nämligen 
lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa strategier. De tre 
dimensionerna kan identifieras var och en för sig men i förskolans språk-
miljö är dessa dimensioner multidimensionella. En modell har konstruerats 
utifrån resultat av delstudierna i den här avhandlingen (figur 5) med syfte att 
synliggöra det specifika för varje dimension. 

 
Figur 5. Social språkmiljö-domän, dimensioner av strategier och kategorier 

Figuren visar de tre dimensionerna och de kategorier som definierar innehåll 
av den specifika dimensionen. Dessa kategorier representerar resultat från 
delstudierna samt resultat från den systematiska litteraturstudien som ge-
nomförts i den här avhandlingen. Figuren är inspirerad av CLASS instru-
mentet och modellen, strategier av social språkmiljö (Pianta et al., 2006; 
Whitehurst & Lonigan, 1998) och dimensionerna har utvecklats utifrån de 
fyra delstudierna. Dock är modellen multidimensionell och tillsammans inte-
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ragerar de tre dimensionerna i samspel med miljön, det vill säga barn och 
personal i förskolan och processer över tid.  

Sammantaget visar resultaten i delstudie I att den sociala språkmiljön i 
förskolan innehåller emotionella strategier och personalen tenderar att vara 
lyhörd och engagerad i de vardagliga aktiviteterna. Resultatet visar dock att 
det skapas färre tillfällen för barnen att utmanas i begreppsutvecklande akti-
viteter så som sagor och berättande. Det är också betydande skillnader mel-
lan de olika förskoleavdelningarna gällande hur de organiserar lärandemiljön 
och hur de utmanar barns lärande (artikel II). Utomhusmiljön tycks vara en 
oreflekterad språkmiljö då förskolepersonalen beskriver att de har mer di-
stans till barn utomhus och de följer inte upp samtal på samma sätt som vid 
inomhusaktiviteter. Vidare är det inte någon av personalen som uttrycker att 
de planerar språkfrämjande aktiviteter i utomhusmiljön så som sagor och 
berättande. Personalen beskriver dock att barn ges mer frihet att uttrycka sig, 
vara högljudda och använda kroppsliga uttryck. Resultatet visar olika för-
hållningssätt gällande lärandemiljön vid utomhusaktiviteter då det finns för-
skolepersonal som beskriver att barn behöver utmanas att leka utan leksaker 
för att i stället, använda de naturmaterial som erbjuds både på förskolans 
gård och i skogen. Det finns dock förskolepersonal som anser att barn behö-
ver ha tillgång till material, både i skogen och på förskolegården (artikel III). 
Personalen uppmuntrar barn till lek och språklig kommunikation men tycks i 
mindre utsträckning integrera läs- och skrivfrämjande rekvisita i lekaktivite-
terna (artikel I). Läs- och skrivfrämjande aktiviteter tillämpas under mer 
formella sammanhang så som vid samling, vila eller en planerad aktivitet. 
Förskolepersonalen deltar sällan i barns lekaktiviteter. Vid de tillfällen per-
sonal deltar är det oftast hos de yngre barnen (artikel IV). Analyserat video-
material i projektet gällande barns lekaktiviteter i förskolan visar att barn 
utforskar och förhandlar om språkliga uttryck och begrepp i lekaktiviteter. 
Barn bekräftar varandra och använder rekvisita som ett sätt att skapa mening 
och förståelse i sin omgivning (artikel VI).  

Generellt visar resultaten att den sociala språkmiljön är god i de studerade 
förskolorna men indikerar att vissa områden är eftersatta i förskolans språk-, 
läs- och skriv miljö då resultaten tyder på att aktiviteter som stimulerar till 
barns begreppsutveckling samt utmaning till barns egen reflektion och tän-
kande sällan tillämpas. Vidare saknas lekaktiviteter där förskolepersonalen 
deltar för att lyssna till barns förhandlingar, bekräfta begrepp, utmana barns 
tankar samt uppmuntra barn i förskolan att lek- skriva, låtsats-läsa och eget 
berättande. Resultaten i delstudie I synliggör personalens behov av kompe-
tensutvecklande insatser gällande social språkmiljö då personalen själva 
beskriver bristande kunskaper i området. De upplever att de inte har de kun-
skaper som krävs för att följa läroplanens mål gällande personals insatser att 
uppmuntra barn till att ”utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för 
symboler och deras kommunikativa funktioner” (Utbildningsdepartementet, 
2010b, s. 10).  
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5 Diskussion 

People´s literacy practices are situated in 

broader social relations. This makes it 

necessary to describe the social setting of 

literacy events, including the ways in 

which social institutions support particu-

lar literacies (Barton, 2007, s. 38). 

Social språkmiljö definieras i den här avhandlingen som varierade språkmil-
jöer i sociala sammanhang, där språk, gester och symboler utgår från tidigare 
erfarenheter, livshistorier och de processer som leder till skriftspråklighet. 
Avhandlingen har riktat fokus på social språkmiljö i förskolan i syfte att 
utveckla kunskap om den sociala språkmiljön och synliggöra kvalitetsfräm-
jande dimensioner så som förskolepersonalens strategier, engagemang och 
förhållningssätt. Tillsammans har de fyra delstudiernas resultat bidragit till 
att synliggöra social språkmiljö (se fig. 4) i förskolan både teoretiskt och 
empiriskt. Multidimensionell ansats har möjliggjort att delstudierna har ut-
gått från olika perspektiv, i syfte att främst belysa personalens perspektiv 
och delvis barns perspektiv samt betraktarens perspektiv gällande social 
språkmiljö. Viktigt är dock att belysa personalens utsagor, som är en be-
skrivning av social språkmiljö och vilka har tolkats, analyserats och därför 
inte exakt reproducerade. Likaså har observationerna skattats, videosekven-
ser har valts ut och reproducerats. De fyra delstudierna har bidragit till att 
besvara avhandlingens övergripande syfte, där tre dimensioner av persona-
lens strategier i social språkmiljö har framträtt; lekstrategier, emotionella 
strategier och kommunikativa strategier. Diskussionsavsnittet baserar sig på 
delstudiernas syften och forskningsfrågor som utgår från följande innehåll 
förskolepersonalens beskrivningar om social språkmiljö, kvalitetsfrämjande 
dimensioner, utomhusmiljön som främjande språkmiljö och lekstrategier för 
att stödja barns begreppsutveckling. Vidare avslutas kapitlet med didaktiska 
implikationer och metoddiskussion och hur dessa strategier bidragit till av-
handlingen. 

5.1 Förskolepersonalens beskrivningar om social 
språkmiljö 

Barns processer till läs- och skriftspråket varierar och hur vägen gestaltar sig 
beror på vilka förutsättningar och erfarenheter som erbjuds dem. Det stöds 
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både i tidigare forskning och resultat från delstudierna i den här avhandling-
en. Språket kan ses som ett verktyg att förmedla meningsskapande och för-
ståelse om vår omvärld (Barton, 2007; Vygotsky, 1987). Med språk i den här 
avhandlingen menas både verbala och andra kommunikativa verktyg som 
gester (semiotik) och symboler. Barn börjar tidigt med att iaktta vuxna och 
andra barn hur de kommunicerar med varandra (Gredebäck & Melinder, 
2010) för att därefter imitera och tillämpa kommunikativa uttryck i samspel 
med den sociala miljön. Kommunikation genom texter, symboler, gester och 
verbala språkbruk sker dagligen i vårt samhälle. Att förstå dessa kommuni-
kativa budskap är ”nyckeln” för delaktighet och demokrati (Hartmann, 
2010). I Sverige vistas ca 84 % av barnen i åldrarna 1−5 år i förskolan 
(Skolverket, 2014) vilket innebär att de flesta barn möter personal och barn 
som möjliggör tillfällen till samspel, språk och kommunikation. Det är då 
meningsfullt att belysa vikten av förskolepersonalens deltagande och enga-
gemang vid dessa tillfällen. Personalen som deltagit i studierna i den här 
avhandlingen har tillsammans i arbetslaget reflekterat och beskrivit förhåll-
ningssätt och vilka stödjande insatser de tillämpar gällande social språkmiljö 
vid respektive förskoleavdelning. Beskrivningarna bidrar till reflektion gäl-
lande vilka förutsättningar som erbjuds barn i förskolan i deras process med 
läs- och skriftspråket. I personalens beskrivningar framkommer åtta dimens-
ioner (se studie I figur 2.) av strategier: verbalt språk, lek, stödjande kom-
munikation (t ex multimodal, semiotik, bilder, symboler, sång) berättande 
samt uppmuntran till låtsatsläsning. Dessa fem dimensioner bildar tillsam-
mans yttre strategier. Vidare beskrev personalen tre strategier som utmanar 
de inre processerna som berör barns tänkande. De strategierna bildar dimens-
ioner inre strategier och innehåller strategier som uppmuntran till skriftliga 
uttryck, rim och ramsor samt uppmuntran till igenkännande av bokstäver.  
Personalens beskrivningar av domänerna yttre och inre strategier kan tolkas 
utifrån Vygotskys sociokulturella teori om människans yttre lärandemiljö 
samt de inre processerna det vill säga tänkandet, vilket ömsesidigt utvecklas 
i samspel mellan individen och lärandemiljön. Enligt min tolkning kan det 
beskrivas som att barn i förskolan möts av exempelvis symboler och texter 
som kan skapa tillfällen till kommunikation med kamrater och personal. 
Händelser kan utmana barns perspektiv och förståelse om de får möjlighet 
att reflektera över exempelvis symbolerna eller texternas betydelse i samspel 
med personal och kamrater. Dessa strategier stöds också i Magnussons 
(2013) avhandling där hon belyser vikten av språkliga verktyg och menar att 
symboler kan synliggöra barns språkliga processer. För att skapa förutsätt-
ningar för utveckling och lärande är det enligt Bronfenbrenners bioekolo-
giska perspektiv (2005) betydelsefullt att skapa en kontinuitet i en kontext, 
återkoppling till tidigare händelser och nutid. Kontinuitet av socialt samspel 
mellan barn, kamrater och personal har även visat sig i tidigare studier ha 
betydelse för barns utveckling i samspel och lärande (Curby, Brock & 
Hamre, 2013; Williams, 2001; Williams, et al., 2014). Jag tolkar det som att 
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goda förutsättningar för lärande och utveckling i social språkmiljö erbjuds 
när personalen erbjuder barn multimodala verktyg, kontinuitet av aktiviteter, 
uppmuntrar till samspel och verbalt språkbruk. 

I personalens beskrivningar framkom att de vid respektive förskoleavdel-
ningar tillämpade främst yttre strategier i språkmiljön. Det fanns de avdel-
ningar som inte alls beskrev tillämpning av inre strategier. Tidigare forsk-
ning (se t ex Whitehurst & Lonigan, 1998) samt Vygotskys (1978) teorier 
visar att båda domänerna (yttre och inre processer) och deras dimensioner är 
betydelsefulla för barns lärande och utveckling (proximala utvecklingszo-
nen), under förutsättning att de tillämpas tillsammans. Resultaten i delstudi-
erna visar att personalen mestadels fokuserade på strategier som gester, an-
siktsuttryck, korta ordväxlingar, lekfulla aktiviteter, tillgång till böcker men 
inte i samma utsträckning strategier som stödjer barns tänkande. Följaktligen 
funderar jag på om det är oreflekterade strategier eller tillämpas inte dessa i 
samma utsträckning som verbalt språk, lek och stödjande kommunikation? 
Förklaringen till dessa frågor kan möjligtvis vara, som framkom i fokus-
gruppsamtalen, att personalen inte erbjudits möjligheter att reflektera över på 
vilket sätt social språkmiljö kan stödja barn i förskolan. Det fanns personal 
som uttryckte att de saknade kompetensutveckling inom området, medan 
andra ansåg att de fick tillräckligt med kortare föreläsningar och kurser i 
exempelvis pedagogisk dokumentation och speciella språkmetoder men att 
de behövde mer tid att tillvarata kunskaperna. 

 
R: Kunskap är ju att bli inspirerad och det blev vi verkligen av de 
som jobbar med TRAS. Men det är ju också kul att komma tillbaka 
till det här med hur vi jämkar [syftar på gemensamma strategier] 
med ord. Vad står orden för? Men vi har så lite tid. Vi vill ha tid till 
utveckling [syftar på utvecklande av språkstrategier]. 
I: Pedagogiska samtal? 
R: Ja, vi har alldeles för lite tid för sådant. 
L: Sedan har vi språklust 
I: Språklust? 
L: Det är en bok 
L: Det är vår specialpedagog som säger att vi ska läsa den. 
I: Har ni hunnit diskutera boken med varandra? 
B: Det är just det vi inte hunnit 

 
 

Exemplet belyser det som flera av personalen beskrev i fokusgrupperna.  
Personalen blir tilldelade material, kortare föreläsningar och litteratur men 
det erbjuds inte någon tid att diskutera, reflektera och samordna arbetslagets 
perspektiv för att genomföra gemensamma strategier på avdelningen. Det 
här ger en indikation om att det saknas långsiktiga och hållbara kompetens-
höjande insatser vad gäller personalens kompetensutveckling, och i synner-
het vad gäller insatser som stödjer barns sociala språkmiljö. Ur ett bioekolo-
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utveckling [syftar på utvecklande av språkstrategier]. 
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Exemplet belyser det som flera av personalen beskrev i fokusgrupperna.  
Personalen blir tilldelade material, kortare föreläsningar och litteratur men 
det erbjuds inte någon tid att diskutera, reflektera och samordna arbetslagets 
perspektiv för att genomföra gemensamma strategier på avdelningen. Det 
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giskt perspektiv (Bronfenbrenner, 2001/2005) är det förutsättningarna i pro-
cess, person, miljö och tid som skapar möjligheter till förändring och ut-
veckling både hos individer och i grupp. Det räcker därför inte med att till-
handahålla material eller ”snabba shots” med föreläsningar för att personalen 
ska reflektera och utveckla sitt arbetssätt. En långsiktig plan i kombination 
med delmål, föreläsningar, litteratur och tid för diskussion och reflektion i 
arbetslaget är betydelsefullt för att språkfrämjande strategier ska kunna ut-
vecklas och implementeras i verksamheten.  

Vidare var det flera av personalen som beskrev att de inte reflekterat över 
sitt eget förhållningssätt och på vilket sätt de själva är en del av barns 
språkmiljö medan andra såg sig själva som förebilder i språkmiljön. Det 
visar att det finns olika uppfattningar, kompetens och kunskap om förhåll-
ningssätt, vilket kan påverka personalens bemötande, återkoppling, lärande-
process och språkstrategi i samspel med barnen i förskolan. Därmed kan den 
sociala språkmiljön variera och erbjuda barn olika förutsättningar för lärande 
och utveckling. Personalen beskrev att stora barngrupper gjorde att de ofta 
blev avbrutna i samtal med barnen vilket kunde medföra att både barn och 
vuxna kände att det inte var någon idé att inleda ett längre samtal.  

O: Att man inte är så engagerad i språket. Vissa dagar känns det tungt att vara 
alert, att vara med, ställa motfrågor, det är mera att man har det i ryggmärgen 
och så. Det är mycket med det här, motfrågor och leda vidare. Jag kan tycka 
att jag….tappat….mycket den sista tiden. 

 
 
Förhållningssätt som det som beskrivs i citatet ovan kan få konsekvenser i 
barns sociala språkmiljö (Johansson, 2003). Tidigare forskning (Girolametto 
et al., 2007) belyser vikten av längre samtal som utmanar och bekräftar barns 
förståelse och meningsskapande. Lär sig barnen tidigt att de inte är någon idé 
att ta kontakt med personal kan det medföra att barnen får svårigheter att 
göra sig förstådda i sociala sammanhang i förskolan vilket i sin tur kan få 
konsekvenser i andra miljöer och framtida samspelssituationer. Liknande 
resultat finns i Nylands (2009) studie som visade att småbarn oftare tog ini-
tiativ till kommunikation än förskolepersonalen samt att personalen inte 
uppmärksammade barnens initiativ till kommunikation. Barnens budskap 
och innehåll kunde också missuppfattas i deras försök till kommunikation.  

I den här avhandlingen beskrev dock de flesta av personalen att de försö-
ker vara lyhörda, bekräfta barnens initiativ till samtal samt att de ser sig 
själva som förebilder i språkmiljön. De beskrev svårigheter att finna tid för 
sagoboksläsning och skiftspråksaktiviteter. Trots detta fanns det en medve-
tenhet hos personalen om svårigheterna att finna tillfällen till djupare samtal. 
De försökte då åtgärda problemet genom att dela in barnen i mindre grupper 
under vissa tillfällen på dagen. Tidigare forskning (Harle & Trudeau, 2006) 
och resultat från delstudie IV visar att just de djupare samtalen möjliggör för 
personalen att bekräfta, uppmuntra och ställa tankeväckande frågor vilket 
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kan utmana barns tankar och begreppsutveckling. Forskning (Jacob, 2004) 
visade också att barn som erbjuds möjligheter till djupare reflektion i meta-
kognitiva dialoger på egen hand fortsätter att ställa reflexiva frågor till 
varandra. Det kan enligt Söderberg (2007) vara barns egenarbete att utforska 
och pröva deras egen process i den sociala språkmiljön. Barn som erbjuds en 
miljö där personalen erbjuder både inre och yttre strategier, ges förutsätt-
ningar att bli medvetna om sin process och kan därmed på egen hand pröva 
och reflektera i samspel med personal och kamrater på förskoleavdelningen.  
Det blir en ”spin off”- process mellan barnet i samspel med miljön och de 
individer som vistas där, det vill säga barn lär av varandra och utmanas till 
nya kunskaper om det finns en social språkmiljö som utmanar deras process 
till skriftspråklighet. Resultatet i delstudie IV kan sammanfattningsvis besk-
rivas som att personalens lyhördhet, öppenhet och tid i samspel med barn, 
kan innebära tillträde till en ”kommunikativ skatt”.  

Personalen beskrev att de tillämpar lekstrategier för att främja barns soci-
ala språkmiljö. Tidigare forskning (Rivera et al,. 2005; Saracho, 2004) och 
resultat i delstudie IV i avhandlingen synliggörs att lekfrämjande strategier 
stimulerar barns motivation till att utforska, utmana och pröva sina erfaren-
heter om det finns material och personal som utmanar barns intressen och 
erfarenheter. Via beskrivningar av lekfrämjande aktiviteter erbjuds möjlighet 
att i avhandlingen synliggöra personalens engagemang och delaktighet i 
aktiviteterna. Personalens beskrivningar indikerar att de tillämpar lekaktivi-
teter som en strategi att främja samspel, vägledning och kommunikation 
mellan barn och kamrater. De beskrev att de försöker vara lyhörda och när-
varande i barnens lek för att stödja kommunikation. Dock tycks engagemang 
och lyhördhet stanna vid personalens sätt att observera barns lek mer än att 
aktivt delta i lekaktiviteter för att tillsammans utforska social språkmiljö. Det 
tycks saknas förutsättningar som exempelvis kompetensutveckling, teoretisk 
förankring samt förståelse till lekens betydelse för lärande och utveckling, 
vilket gör att personalen inte deltar mer aktivt i lekaktiviteter. Lekaktiviteter 
verkar vara barns domän där personalen ser sig själva som observatörer och 
handledare i stället för att aktivt medverka. Till sist beskrev personalen att de 
inte vet hur de ska bemöta barns utforskande av skriftliga aktiviteter. Flera 
hade föreställningen att skriftspråksprocessen är något som kommer senare i 
barns liv och inte en pågående process i barns liv som leder till skriftspråk-
lighet. Dock verkar de flesta av personalen göra en reflektion under fokus-
gruppsintervjun och tillsynes förstå att barn skriftspråksprocesser startar 
tidigt i barns liv. De beskrev dock att de inte har kunskapen och de verktyg 
som krävs för att stödja barnens skriftspråkprocesser. Dessa argument syn-
liggör också behovet av kompetenshöjande insatser och personalens möjlig-
heter till att få ta del av forskning inom området. 
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5.2 Kvalitetsfrämjande dimensioner 
Kvalitetsfrämjande dimensioner i den här avhandlingen riktar främst fokus 
på personalens bemötande i social språkmiljö. Kvalitetsbegreppet är mång-
facetterat och kan tolkas på många sätt. Den här avhandlingen avser inte att 
definiera eller problematisera begreppet i en vidare mening. Kvalitetsdi-
mensionerna i avhandlingen baserar sig på tidigare forskning (se t ex Howes 
et al., 2008; Pianta et al., 2006) gällande personalens emotionella stöd, orga-
nisation av lärandemiljön, stöd för lärandet samt hur dessa dimensioner på-
verkar barns engagemang.  

Begreppet kvalitet har främst tillämpats i förskolan i syfte att utvärdera 
verksamheten, det vill säga ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar 
dokumentation och utvärdering. Enligt Skolverket (2010) har olika former 
av bedömning blivit en del av vardagen för personalen i förskolan och med 
syftet att utvärdera verksamhetens kvalitet. Olika bedömningsinstrument har 
också använts för att bedöma barns kunskaper och förmågor. Fokus verkar 
riktas mot barns förmågor och i mindre utsträckning lärandemiljöns bety-
delse. Eftersom personal i förskolan är en del av lärandemiljön är det intres-
sant att rikta fokus på personals insatser för att beskriva vilka kvalitetsfräm-
jande dimensioner i social språkmiljö som är relaterade till barns engage-
mang. Engagemang har i tidigare forskning visat sig vara en betydelsefull 
faktor för lärande (Bryce, 2011; McDermott et al., 2011; Ponitz & Rimm-
Kaufman, 2011). Jag tolkar barns engagemang som en indikation på hur 
personalen återkopplar till barns initiativ till bekräftelse, är lyhörd, skapar 
möjligheter till kommunikation där artefakter och multimodala verktyg finns 
tillgängliga som språkliga verktyg i förskolans aktiviteter.  

Generellt visade observationerna en hög skattning gällande de sju kvali-
tetsdimensionerna i social språkmiljö: positivt klimat, personalens lyhördhet, 
hänsyn till barnperspektiv, multimodala och semiotiska verktyg, begreppsut-
veckling, återkoppling och språkmönster. Däremot fanns det en variation 
mellan förskoleavdelningarna, vilket kan tyda på ett behov av utveckling i 
den sociala språkmiljön. Framförallt behöver begreppsutvecklande strategier 
utvecklas då både observationer och personalens beskrivningar visade att 
dessa strategier inte tillämpas i samma utsträckning som de andra språkfräm-
jande dimensionerna. En anledning till detta kan enligt Pianta et al. (2005) 
vara för stora barngrupper. Det kan vara svårt att variera språket, följa upp 
samtal samt ge individuell respons i helgruppsaktiviteter. Det är då positivt 
att förskolepersonalen i den här avhandlingen beskrev att de är medvetna om 
svårigheterna och försöker dela in barnen i mindre grupper för att möjliggöra 
längre samtal med enskilda barn.  

Personalens beskrivningar av strategier och de observerade strategierna är 
tillsynes omvårdande kvalitetsdimensioner i social språkmiljö som positivt 
klimat, lyhördhet och hänsyn till barnperspektiv. Intressant är att de högst 
skattade dimensionerna i observationsinstrumentet var lyhördhet och åter-
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koppling, vilket även personalen i delstudie I beskrev som de mest tilläm-
pade dimensionerna. Lyhördhet var också den dimension som främst var 
relaterad till barns engagemang i social språkmiljö. Resultatet tyder på att 
personalen har goda intentioner och kvalitativa strategier gällande social 
språkmiljö men utifrån ett bioekologiskt perspektiv räcker det inte att till-
lämpa enstaka dimensioner för att lärande och utveckling ska ske (Aydogan, 
2012). Alla kvalitetsdimensionerna interagerar i processer i samspel med 
personal och barn. Resultaten visar att det finns ett behov av att diskutera 
utvecklingsfrämjande strategier i förskolan och i synnerhet språkfrämjande 
strategier som utmanar barns tänkande och begreppsutveckling. Forskning 
visar (Hamre & Pianta, 2005) att högt skattad kvalitet av lärande sker när 
personalen kombinerar problembaserade aktiviteter med samspel mellan 
barn och personal.  

5.2 Utomhusmiljön som främjande språkmiljö 
Historiskt finns det en tradition i förskolan att tillbringa vissa tider av verk-
samheten utomhus vilket utgår från Fredrich Fröbel (1887) teorier om att 
barn utvecklas i harmoni med naturen. Samhället har förändrats mycket se-
dan dess och därmed har också förskolans verksamhet utvecklats från dåti-
dens barnträdgård till nutidens förskola. Förutsättningarna för utomhusakti-
viteter har förändrats både fysiskt och socialt. Förskolegårdarna måste till 
exempel utformas efter vissa föreskrifter för att hålla standard och säkerhet. 
Barns lek har också förändrats då tillgången till leksaker och material är helt 
annan än förr. Den fysiska miljöns förändrade möjligheter bidrar också till 
en förändring av den sociala miljön, då tillgången till ett större utbud av 
material innebär fler varierade erfarenheter för barn och personal. Enligt 
Vygotskys teorier utgår det sociala samspelet från människors erfarenheter 
och kunskaper. Tillsammans och genom språket kan perspektiv vidgas och 
därmed öka förståelse och meningsskapande.  

I förskolans läroplan, Lpfö, 98 reviderad 2010 (Utbildningsdepartementet, 
2010) framställs det att ”arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begyn-
nande förståelse för språk och kommunikation samt matematik, naturveten-
skap och teknik” (s. 11). Eftersom de flesta barn och personal tillbringar 
delar av förskoledagen utomhus och utomhusmiljön är en del av barns 
språkmiljö, var det intressant att undersöka vad personalen i förskolan upp-
fattar som språkfrämjande strategier i utomhusmiljön.  

Resultatet i delstudie III visade att utomhusmiljön var tillsynes en oreflek-
terad språkfrämjande miljö. Det var flera av personalen som beskrev att det 
var ett nytt sätt att tänka om utomhusmiljön. Resultatet visade fem teman 
som var relaterade till utomhusmiljön som främjande språkmiljö; Lek, peda-
gogiska samtal, samspel, frihet och aktiviteter. Flera av personalen menade 
att barnen gavs mer frihet när de lekte utomhus. Det blev mer högljudda 
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koppling, vilket även personalen i delstudie I beskrev som de mest tilläm-
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fattar som språkfrämjande strategier i utomhusmiljön.  
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lekar och barnen lekte med andra barn vid andra avdelningar. De menade att 
barnen gavs möjligheter att pröva sin röst, utmanas till att samspela med 
andra kamrater samt att utemiljön stimulerade till att det blev andra samtal. 
Tillgången till material fanns det olika uppfattningar om. Flera av personalen 
framhöll att de vid vissa tillfällen medvetet inte erbjöd några leksaker då de 
menade att det skulle stimulera barns fantasi och kreativitet. De ansåg att 
vissa leksaker kunde vara föremål för onödiga konflikter som till exempel 
cyklarna på gården. Utifrån Vygotskys (1995) teorier om fantasi och kreati-
vitet, utgår barns fantasi från deras tidigare erfarenheter. Barn använder 
språket som ett verktyg att förmedla erfarenheterna. Leksaker och material 
som barn känner igen och har erfarenhet av kan vara ett stöd för barns fan-
tasi, kreativitet och samspel. De prövar nya sätt att tillämpa sina erfarenhet-
er. I beskrivningarna framkom att barnen uppmuntrades att använda annat 
material än färdiga leksaker som sand och vatten. Men det gavs inte någon 
närmare beskrivning om vilka insatser personalen behövde göra för att sti-
mulera barnen att använda dessa material. Personalens beskrivningar tyder 
på att det saknas förståelse och teoretisk förankring gällande engagemang 
och artefakters betydelse för språklig kommunikation i utomhusmiljön. 

I den första fokusgruppsintervjun framkom att det blir andra samtal i ut-
omhusmiljön men personalen beskrev inte på vilket sätt eller vilket innehåll 
dessa samtal kunde ha. Därför blev frågan aktuell vid det andra tillfället av 
fokusgruppsintervju. Personalen förklarade att naturens fenomen i sig själv 
stimulerade till pedagogiska samtal, då det exempelvis kunde komma en 
fågel flygande, regn faller ner och så vidare. De hade dock svårigheter att 
beskriva vilket innehåll samtalen hade. Skogen beskrevs som en utomhus-
miljö där barnen hade fri tillgång till naturmaterial och personalen menade 
att där kunde barnen upptäcka naturvetenskapliga fenomen som stimulerade 
till språk och samtal, exempelvis en död fågel. Utifrån personalens beskriv-
ningar tolkar jag det som att de har uppfattningar om utomhusmiljöns bety-
delse som en språkfrämjande dimension, men de reflekterar inte nämnvärt 
över sina egna insatser.  

Utifrån reflekterade resonemang i fokusgruppsintervjuerna framkom att 
personalen har mer distans till barnen i utomhusmiljön än inomhusmiljön. 
Det var också svårare att delta i barnens aktiviteter och i synnerhet på för-
skolegården då de hade fullt upp med att ha uppsikt över alla barn och ibland 
barn på andra avdelningar. Enligt Szczepanski (2007) ökar barns motivation 
och förståelse om lärandemiljön förflyttas utomhus. Utomhusaktiviteter 
skapar möjligheter att utforska, undersöka och reflektera, vilket är avgörande 
faktorer för barn att förvärva ett rikt och varierat språk. En reflekterande 
fråga kan då ställas: Hur kan barns nyfikenhet till språk och naturvetenskap-
liga fenomen uppmuntras om det inte finns tillgång till personal som utma-
nar, bekräftar och bemöter barns frågor? Naturligtvis finns det personal till-
gänglig i utomhusmiljön och de gör sitt bästa utifrån de förutsättningar de 
har. Resultaten tyder emellertid på att utomhusmiljön som språkfrämjande 
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miljö är en oreflekterad miljö både vad det gäller tidigare forskning och för-
skolans praktik. 

5.3 Lekstrategier för att stödja barns 
begreppsutveckling 

I förskolans läroplan, Lpfö, 98 reviderad 2010 (Utbildningsdepartementet, 
2010) beskrivs att förskolans verksamhet ska främja lek, kreativitet och lust-
fyllt lärande samt vara lyhörd för barns intressen att lära och utvecklas. I den 
här avhandlingen har personalen beskrivit leken som en viktig dimension i 
social språkmiljö. Det bekräftas också i tidigare studier som visar att lekakti-
viteter har betydelse för barns sociala språkmiljö (se t ex Smidt er al., 2012; 
Turnbull et al., 2009). Forskning visar att lekfrämjande strategier där perso-
nalen deltar aktivt och erbjuder barn läs- och skrivmaterial är utvecklings-
främjande för barns begreppsutveckling och metakognitiva förmågor (se t ex 
Miller & Paige-Smith, 2004; Moon & Reifel, 2008; Nitecki & Chung, 2013). 
Utifrån tidigare resultat i delstudierna och den systematiska litteraturstudien 
väcktes intresset att undersöka vilka lekfrämjande strategier som personalen 
tillämpade för att stödja barns begreppsutveckling. De utvalda videosekven-
serna visade sex olika teman av social språkmiljö-händelser i lekaktiviteter-
na. Händelserna i lekaktiviteterna tycks vara motorn för samspel och till-
lämpning av språkliga begrepp i lekaktiviteterna. Begrepp som tillämpades 
av barn och personal var främst begrepp som uttrycker handlingar, konkreta 
saker, beskrivande begrepp, rumsliga begrepp, platsbegrepp och specifika 
namn- eller artbegrepp. Resultatet visade att barnen ofta tog egna initiativ till 
samspel och tillämpning av begrepp både i vuxen- och barninitierade lekak-
tiviteter. Intressant var att i barninitierade lekar var det tillsynes viktigt för 
barnen att främst bli bekräftade i sin tillämpning av begrepp. Personalens 
strategier att utmana barnen med frågor blev oftast ignorerade av barnen, 
däremot var barnen mer mottagliga för frågor i vuxeninitierade lekaktivite-
ter. Det här synliggör betydelsen av lyhördhet inför de ”gyllene” tillfällena 
att utmana barns tillämpning av begrepp. Ur ett bioekologiskt perspektiv kan 
detta kopplas till process av tid. Barn som tillämpar begrepp behöver tid att 
bearbeta begreppen (tänka) och pröva dem på nytt. I den processen tar de 
egna initiativ till samspel och bekräftelse. Det kan tolkas som att det inte 
finns utrymme för ny process innan den första är bearbetad det vill säga 
barns process i proximal utvecklingszonen (Vygotsky, 1987). Tid och tyst-
nad ger rum för reflektion och jag tolkar det som att tystnad innebär inte att 
tankarna vilar utan tvärtom, tystnad ger tid till tankar och begreppens me-
ning. I personalinitierade samtal där personalen utgår från barns erfarenheter 
och tidigare händelser tycks barnen vara mer öppna för utmanande frågor. 
När personalen utgår från barns intressen och uppmuntrar till reflekterande 
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resonemang, motiverar det barn till att bli mottagliga för expansivt språk 
(Howes et al., 2008). Lekstrategier och artefakter tycks ha en betydande roll 
för att initiera till samtal och tillämpning av begrepp. I videosekvenserna 
synliggjordes barns bearbetning och tillämpning av begrepp och där bilder, 
symboler, läs- och skrivmaterial, dator och interaktiv tavla underlättade och 
stimulerade barn och personal till samspel och expansivt språk. Aktiviteterna 
i samspel med personalen synliggjorde barns kompetens då filmsekvenserna 
visade att barn redan vid ett och ett halvt års ålder kunde urskilja nutid och 
dåtid, det vill säga kontextualisera och dekontextualisera. Det hade inte varit 
möjligt för barnen att tillämpa och synliggöra sina kunskaper om det inte 
funnits multimodala verktyg att utgå ifrån. Det kan kopplas till Vygotskys 
teori som utgår från social konstruktivism där barn aktivt konstruerar sin 
egen kunskap utifrån händelser, där multimodala verktyg skapar företeelser 
för språkliga begrepp. Betydelsen av multimodala verktyg och vikten av 
socialt samspel stöds också i Smidt et al. (2012) studie, som visar att enbart 
multimodala verktyg inte har någon direkt betydelse för barns sociala 
språkmiljö. Det är det sociala samspelet i kombination med multimodala 
verktyg som kan engagera och motivera barn och personal vilket synliggjor-
des i lekaktiviteterna. Resultatet visar att det är betydelsefullt att studera 
lekstrategier för att få kunskap om hur man kan främja tillämpning av be-
grepp i social språkmiljö. Ur ett bioekologiskt perspektiv kan artefakter och 
multimodala verktyg vara användbara för barn i kommunikation mellan 
olika mikrosystem då barns erfarenheter av dessa verktyg från exempelvis 
hemmiljön kan bidra till mening och förståelse. Filmsekvenserna och citaten 
i delstudie IV visade hur barn och personal tillsammans sökte bekräftelse, 
mening och förståelse utifrån barns tidigare erfarenheter. Enligt Bronfen-
brenner (1999) är just de här tillfällena utvecklingsfrämjande för barn då det 
finns vuxna men också kamrater som kan återkoppla till olika mikrosystem i 
barns liv.  

5.4 Didaktiska implikationer 
Avhandlingens övergripande syfte och delstudiernas innehåll utgår delvis 
från didaktikens huvudfrågor; vad för strategier av förhållningssätt som per-
sonalen beskriver att de tillämpar i förskolans sociala språkmiljö, hur perso-
nalen stödjer barns språk-, läs- och skrivprocesser i förskolans språkmiljö, 
vad för sociala språkmiljöstrategier som erbjuds barn i utomhusmiljön samt 
hur och vilka främjande strategier personalen tillämpar för att stödja barns 
begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade lekaktiviteter. Anledningen 
till detta var dels att synliggöra processer av hur, vad och vilket innehåll av 
social språkmiljö som erbjuds barn i förskolan, och dels för att klargöra per-
sonalens förutsättningar och vilken betydelse förskolepersonalens förhåll-
ningssätt och strategier har i social språkmiljö. Datainsamlingen har gjorts på 
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avdelningsnivå vilket innebär att personalen har olika kompetenser, yrkesut-
bildningar och antal år i yrket. Enligt Sandberg et al. (2012) har utbildning 
och antal år i arbetet betydelse för hur personalen beskriver sin profession. 
Därför kan personalens utsagor i delstudierna variera beroende på vilken 
utbildning och antal år de har. I den här avhandlingen har det dock varit vik-
tigt att hela arbetslaget varit delaktiga i alla datainsamlingsmetoder som 
skattning av social språkmiljö (enkäter och observationer) samt fokusgrupps-
intervjuer och videoobservationer. Utgångspunkten har varit ett bioekolo-
giskt perspektiv, vilket innebär att hela arbetslagets förhållningssätt och stra-
tegier påverkar barns språkmiljö. Därför var det inte intressant i den här av-
handlingen att undersöka vad en specifik yrkeskategori hade för beskriv-
ningar av strategier och förhållningssätt. 

Läroplan för förskolan, mål för utveckling och lärande (Utbildningsde-
partementet, 2010b) beskriver det innehåll som ska erbjudas i verksamheten 
men inte hur det ska tillämpas. Således kan frågan ställas: Vilka förutsätt-
ningar har personalen att arbeta efter läroplanens mål för utveckling och 
lärande i social språkmiljö? 

Utifrån de didaktiska frågorna och resultat från den här avhandlingen kan 
personalens beskrivningar, observationer och videofilmsekvenser bidra till 
att synliggöra hur personalen tillämpar och vad de gör för att sträva efter att 
varje barn: 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 
upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin för-
måga att leka 

• med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
(Utbildningsdepartementet, 2010b, s. 9) 

 
Baserat på delstudiernas resultat i den här avhandlingen tycks det finnas 
svårigheter för personalen att finna tid och tillfällen för att utmana barns 
begreppsutveckling. Trots detta beskriver personalen i den här studien att de 
försöker finna strategier och förutsättningar för expansivt språk (se även t ex 
Pence et al., 2009; Doveborg et al., 2013) genom att dela in barnen i mindre 
grupper. Personalen beskriver också att de är lyhörda, försöker uppmuntra 
till samspel och lek. I delstudie IV kunde dock analysen av videofilmerna 
synliggöra vilka tillfällen som ges för att utmana barns begreppsutveckling 
genom lekfrämjande strategier. Utifrån de fyra läroplansmålen besvarar di-
daktiken frågan: Vad och Hur gör personalen? Personalen delar in barnen i 
mindre grupper, tillämpar emotionella strategier och lekstrategier där de 
främst uppmuntrar till lek och samspel mellan barn och kamrater. De använ-
der främjande strategier som att exempelvis finnas till hands och observera 
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resonemang, motiverar det barn till att bli mottagliga för expansivt språk 
(Howes et al., 2008). Lekstrategier och artefakter tycks ha en betydande roll 
för att initiera till samtal och tillämpning av begrepp. I videosekvenserna 
synliggjordes barns bearbetning och tillämpning av begrepp och där bilder, 
symboler, läs- och skrivmaterial, dator och interaktiv tavla underlättade och 
stimulerade barn och personal till samspel och expansivt språk. Aktiviteterna 
i samspel med personalen synliggjorde barns kompetens då filmsekvenserna 
visade att barn redan vid ett och ett halvt års ålder kunde urskilja nutid och 
dåtid, det vill säga kontextualisera och dekontextualisera. Det hade inte varit 
möjligt för barnen att tillämpa och synliggöra sina kunskaper om det inte 
funnits multimodala verktyg att utgå ifrån. Det kan kopplas till Vygotskys 
teori som utgår från social konstruktivism där barn aktivt konstruerar sin 
egen kunskap utifrån händelser, där multimodala verktyg skapar företeelser 
för språkliga begrepp. Betydelsen av multimodala verktyg och vikten av 
socialt samspel stöds också i Smidt et al. (2012) studie, som visar att enbart 
multimodala verktyg inte har någon direkt betydelse för barns sociala 
språkmiljö. Det är det sociala samspelet i kombination med multimodala 
verktyg som kan engagera och motivera barn och personal vilket synliggjor-
des i lekaktiviteterna. Resultatet visar att det är betydelsefullt att studera 
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grepp i social språkmiljö. Ur ett bioekologiskt perspektiv kan artefakter och 
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brenner (1999) är just de här tillfällena utvecklingsfrämjande för barn då det 
finns vuxna men också kamrater som kan återkoppla till olika mikrosystem i 
barns liv.  

5.4 Didaktiska implikationer 
Avhandlingens övergripande syfte och delstudiernas innehåll utgår delvis 
från didaktikens huvudfrågor; vad för strategier av förhållningssätt som per-
sonalen beskriver att de tillämpar i förskolans sociala språkmiljö, hur perso-
nalen stödjer barns språk-, läs- och skrivprocesser i förskolans språkmiljö, 
vad för sociala språkmiljöstrategier som erbjuds barn i utomhusmiljön samt 
hur och vilka främjande strategier personalen tillämpar för att stödja barns 
begreppsutveckling i text- och symbolrelaterade lekaktiviteter. Anledningen 
till detta var dels att synliggöra processer av hur, vad och vilket innehåll av 
social språkmiljö som erbjuds barn i förskolan, och dels för att klargöra per-
sonalens förutsättningar och vilken betydelse förskolepersonalens förhåll-
ningssätt och strategier har i social språkmiljö. Datainsamlingen har gjorts på 
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avdelningsnivå vilket innebär att personalen har olika kompetenser, yrkesut-
bildningar och antal år i yrket. Enligt Sandberg et al. (2012) har utbildning 
och antal år i arbetet betydelse för hur personalen beskriver sin profession. 
Därför kan personalens utsagor i delstudierna variera beroende på vilken 
utbildning och antal år de har. I den här avhandlingen har det dock varit vik-
tigt att hela arbetslaget varit delaktiga i alla datainsamlingsmetoder som 
skattning av social språkmiljö (enkäter och observationer) samt fokusgrupps-
intervjuer och videoobservationer. Utgångspunkten har varit ett bioekolo-
giskt perspektiv, vilket innebär att hela arbetslagets förhållningssätt och stra-
tegier påverkar barns språkmiljö. Därför var det inte intressant i den här av-
handlingen att undersöka vad en specifik yrkeskategori hade för beskriv-
ningar av strategier och förhållningssätt. 

Läroplan för förskolan, mål för utveckling och lärande (Utbildningsde-
partementet, 2010b) beskriver det innehåll som ska erbjudas i verksamheten 
men inte hur det ska tillämpas. Således kan frågan ställas: Vilka förutsätt-
ningar har personalen att arbeta efter läroplanens mål för utveckling och 
lärande i social språkmiljö? 

Utifrån de didaktiska frågorna och resultat från den här avhandlingen kan 
personalens beskrivningar, observationer och videofilmsekvenser bidra till 
att synliggöra hur personalen tillämpar och vad de gör för att sträva efter att 
varje barn: 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 
upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin för-
måga att leka 

• med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
(Utbildningsdepartementet, 2010b, s. 9) 

 
Baserat på delstudiernas resultat i den här avhandlingen tycks det finnas 
svårigheter för personalen att finna tid och tillfällen för att utmana barns 
begreppsutveckling. Trots detta beskriver personalen i den här studien att de 
försöker finna strategier och förutsättningar för expansivt språk (se även t ex 
Pence et al., 2009; Doveborg et al., 2013) genom att dela in barnen i mindre 
grupper. Personalen beskriver också att de är lyhörda, försöker uppmuntra 
till samspel och lek. I delstudie IV kunde dock analysen av videofilmerna 
synliggöra vilka tillfällen som ges för att utmana barns begreppsutveckling 
genom lekfrämjande strategier. Utifrån de fyra läroplansmålen besvarar di-
daktiken frågan: Vad och Hur gör personalen? Personalen delar in barnen i 
mindre grupper, tillämpar emotionella strategier och lekstrategier där de 
främst uppmuntrar till lek och samspel mellan barn och kamrater. De använ-
der främjande strategier som att exempelvis finnas till hands och observera 
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barnen. I videofilmerna framkom att personal som aktivt deltog i leken 
kunde ”fånga upp” de händelser som uppkom i leken och därmed främst 
bekräfta barns bearbetning av begrepp. Personalen kunde också utmana bar-
nen till ett expansivt språk, i synnerhet i lekaktiviteter som var vuxeninitie-
rade. När personalen var aktiv i leken kunde personalen uppmuntra barnen 
att förstå varandras perspektiv genom att bekräfta barnens erfarenheter och 
koppla till tidigare händelser och erfarenheter i barnens liv. 
 

Vidare står det i förskolans läroplan, att varje barn; 
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och 

deras kommunikativa funktioner 
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin för-

måga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 
(Utbildningsdepartementet, 2010b, s. 9) 

 
Utifrån didaktikens fråga vad? beskrev förskolepersonalen att de använde 
stödjande kommunikativa strategier samt att de erbjuder och uppmuntrar till 
olika multimodala verktyg som symboler, bilder, texter och olika medier. 
Vad gäller att utveckla och uppmuntra till intresse för skriftspråket visade 
resultatet varierade beskrivningar av förhållningsätt men inte beskrivningar 
av vad personalen gör för att stödja skriftspråket. I videosekvenserna synlig-
gjordes dock didaktikens fråga hur personalen uppmuntrade skriftspråket i 
text och symbolrelaterade lekaktiviteter.  

Personalen visade på varierade sätt att de uppmuntrar barns skriftspråk. 
När det fanns tillgång till skrivmaterial, bilder och symboler i lekaktiviteter-
na blev det naturligt för barnen att använda dessa i leken då de utgick från 
sina erfarenheter. I filmsekvensen där barnen exempelvis lekte med mobilte-
lefonerna synliggjordes detta. Vidare visade resultatet att barn som har till-
gång till bilder i leken i sampel med personal kan använda dessa som kom-
munikativa verktyg att bearbeta både kontextbundna och dekontextbundna 
begrepp. Resultatet i delstudie IV kan relateras till Pelletier och Astingtons 
(2004) studie som visar att barn lär sig att förstå händelser som sker i nutid 
och dåtid om de erbjuds bilderböcker och metakognitiva frågor i samspel 
med personal och kamrater. 

Utifrån personalens beskrivningar, observationer och videofilmer synlig-
görs ett mönster av didaktiska tillämpningar och strategier i förskolans soci-
ala språkmiljö. Tre dimensioner har framträtt, nämligen lekstrategier, emot-
ionella strategier och kommunikativa strategier. Det är främst de emotionella 
strategierna och lekstrategier som beskrivs i personalens utsagor och som 
skattats i observationerna. Videofilmerna kunde dock bidra till att beskriva 
kommunikativa strategier som utmanar till expansivt språk, varierat språk 
och tillämpning av begrepp. Det övergripande resultatet visar en tendens att 
barn övervägande erbjuds omsorgsstrategier och i mindre utsträckning stra-
tegier som utmanar tänkandet. Videoobservationerna visar dock att det är 
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möjligt att balansera omsorgstrategier och utmanande strategier genom ak-
tivt deltagande personal, lekstrategier som främjar tillämpning av expansivt 
språk-, symbol och läs- och skriftspråkspraktiker i social språkmiljö. Bruce 
och Riddersporre (2012) menar att ”i takt med att kunskapsutveckling och 
lärande – EDU – kommit att prioriteras allt tydligare, har förskolans två 
andra målområden – omsorg och fostran – CARE – fått mindre uppmärk-
samhet (s. 35)”. Därför menar Bruce och Riddersporre att det är viktigt att se 
över balansen mellan de båda begreppen som utgör grunden för lärandet. 
Resultaten i den här avhandlingen tyder dock på att det är främst care be-
greppet som varit i fokus vilket är intressant då datainsamlingen i den här 
avhandlingen gjordes 2009 och 2010 då den reviderade läroplanen var på 
väg att tas i bruk. Utifrån Bruce och Riddersporres (2012) beskrivning tycks 
lärandemiljön förändrats i riktning mot EDU under de senare åren. Vad kan 
detta bero på? Det är en fråga som blir intressant att studera i fortsatta stu-
dier. Utifrån den här avhandlingens resultat blir det intressant att ställa frå-
gan: Vilka förutsättningar har personalen erhållit för att uppfylla uppdraget i 
läroplanen?  

Resultatet tyder på en högt skattad emotionell miljö för lärandet men det 
saknas strategier som utmanar barns tänkande och begreppsutveckling. I 
personalens utsagor framkom att det främst saknades tid i olika situationer. 
Dels var det svårt att ”hålla tråden” i ett längre samtal då de oftast blev av-
brutna. Dels saknades det tid för pedagogisk reflektion och diskussion i ar-
betslaget för att finna gemensamma strategier. Tid saknades också att ta till-
vara på nya kunskaper som de förvärvat genom exempelvis föreläsningar 
eller litteratur. Personalen beskrev också att de upplevde att de saknade 
kompetens inom området social språkmiljö och särskilt läs- och skriftsprå-
ket. Tillgången till multimodala verktyg som exempelvis datorer beskrev de 
flesta av personalen som en brist i miljön vilket betydligt minskade förut-
sättningarna för social språkmiljö. De menade att det hindrade dem att till-
verka material som bilder, symboler, foton samt att tillsammans med barnen 
skriva, läsa och dokumentera. Brist på tid bekräftas också i observationerna 
då det vid observationstillfällena observerades att personalen ofta blev av-
brutna i samtal av både barn och personal. Det fanns dock förutsättningar att 
skapa tillfällen för längre samtal genom att dela in barnen i mindre grupper. 
Personalens beskrivningar tyder på att det delvis saknas de förutsättningar 
som behövs för att uppfylla läroplanens mål. Avsaknad av tid, en process av 
kompetensutveckling under en längre tid och begränsad tillgång till multi-
modala verktyg försvårar möjligheterna att utveckla barns intresse för skrift-
språk, förståelse för symboler, intresse för bilder, texter och medier samt 
tolka och samtala om dessa.  

Således kan beskrivningar, observationer och de förutsättningar som 
framträder delvis förklara den låga skattningen av begreppsutvecklande stra-
teger vid de respektive förskoleavdelningarna i studie II. Det är dock viktigt 
att poängtera att datainsamlingen skedde i en brytningstid mellan den äldre 
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barnen. I videofilmerna framkom att personal som aktivt deltog i leken 
kunde ”fånga upp” de händelser som uppkom i leken och därmed främst 
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möjligt att balansera omsorgstrategier och utmanande strategier genom ak-
tivt deltagande personal, lekstrategier som främjar tillämpning av expansivt 
språk-, symbol och läs- och skriftspråkspraktiker i social språkmiljö. Bruce 
och Riddersporre (2012) menar att ”i takt med att kunskapsutveckling och 
lärande – EDU – kommit att prioriteras allt tydligare, har förskolans två 
andra målområden – omsorg och fostran – CARE – fått mindre uppmärk-
samhet (s. 35)”. Därför menar Bruce och Riddersporre att det är viktigt att se 
över balansen mellan de båda begreppen som utgör grunden för lärandet. 
Resultaten i den här avhandlingen tyder dock på att det är främst care be-
greppet som varit i fokus vilket är intressant då datainsamlingen i den här 
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och den nya reviderade läroplanen, vilket kan vara en förklaring till resulta-
ten då personalen inte hunnit med eller hade getts förutsättningar att disku-
tera de nya läroplansmålen och hur det påverkar verksamheten.  

Tillsammans har de fyra delstudierna och tidigare forskning bidragit till 
att utveckla en modell (se figur 5) i den här avhandlingen. Modellen kan 
användas i syfte att diskutera och systematiskt kartlägga kvalitetsfrämjande 
strategier i social språkmiljö. Den kan också användas för att se över balan-
sen mellan kunskapsutvecklande strategier och omsorgsstrategier (educare). 
De didaktiska frågorna när, vad, hur, vilka och varför kan vara en utgångs-
punkt för reflektion över vilka dimensioner av strategier som det riktas mest 
fokus på verksamheten samt vilka förutsättningar som behövs för att genom-
föra dem. Kategorierna synliggör innehåll vid de respektive dimensionerna. 
Modellen är således konstruerad i flera nivåer där lärandeprocesser utgörs av 
dimensionerna lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa stra-
tegier och fokus för innehåll utgörs av kategorier baserat på delstudiernas 
resultat. Följaktligen kan didaktikens två tillvägagångssätt, lärande processer 
(Lundgren, 1997) och begrepp och innehåll (Marton, 1970), tillämpas i mo-
dellen.  

5.5 Metoddiskussion 
De resultat som framkommit i avhandlingen baserar sig på metodkombinat-
ion där de kvalitativa metoderna bidragit till en djupare analys av social 
språkmiljö. Analyserna har baserats på avhandlingens teoretiska utgångs-
punkter, det vill säga ett bioekologiskt perspektiv på personalens stödjande 
strategier i processer av tid, person och social kontext (Bronfenbrenner, 
1999) samt strategier som uppmuntrar barns engagemang, tänkande och 
språkbruk i samspel med personal och barn i processer av lärande och ut-
veckling, det vill säga proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1987).  

Enligt Denscombe (2009) kan metodkombination ge möjligheter att bear-
beta ansatserna på olika sätt för ett gemensamt syfte. De kvantitativa meto-
derna har bidragit till att hantera ett omfattande datamaterial om responden-
terna samt bidragit till en generell bild av vilka kvalitetsdimensioner som 
tillämpas vid respektive avdelning. Den systematiska litteraturstudien har 
bidragit till att systematiskt studera tidigare forskning inom området och hur 
begreppet social språkmiljö är förenat med begreppet emergent literacy. De 
kvalitativa metoderna har bidragit till att synliggöra personalens perspektiv 
och delvis barns perspektiv i social språkmiljö. Fokusgruppsintervjuerna 
bidrog till att synliggöra personalens strategier i social språkmiljö och för-
hållningssätt till språk-, läs-, och skrivprocesser. Beskrivningarna gällande 
utomhusmiljöns betydelse bidrog till att specifikt analysera hur förskoleper-
sonal uppfattar utomhusmiljön som en främjande språkmiljö. Metodkombi-
nationen har möjliggjort ett bredare perspektiv på social språkmiljö då per-
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sonalens beskrivningar bekräftades i deras strategier eller synliggjorde ett 
nytt perspektiv som exempelvis i observationerna. Videoobservationerna 
bidrog i synnerhet till en fördjupad förståelse för hur lekstrategier kan främja 
samspel, expansivt språk samt barns begreppsutveckling. De videosekvenser 
som valdes ut utifrån kvalitetskriterierna transkriberades för att synliggöra 
begrepp som tillämpades i aktiviteten. Filmsekvenserna bidrog också till att 
studera kommunikationen som tillämpades genom gester och multimodala 
verktyg i aktiviteterna.  I fokusgruppsintervjuerna beskrevs lekstrategier som 
en generell dimension som genomsyrade verksamhetens alla aktiviteter. I 
den systematiska litteraturstudien framkom i tidigare forskning att lekstrate-
gier var kvalitetsfrämjande i social språkmiljö (se t ex McMullen, et al., 
2006; Saracho, 2004; Turnvull, et al., 2009). Videofilmerna och stöd av re-
sultat från tidigare forskning bidrog till analys av vilka händelser i lekaktivi-
teterna som var motorn för expansivt språkbruk, begreppsutveckling och 
betydelsen av personalens aktiva deltagande i samspel med barn och multi-
modala verktyg. Ett multidimensionellt tillvägagångssätt bidrog till att be-
svara det övergripande syftet i avhandlingen som var att utveckla kunskap 
om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande di-
mensioner så som personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. 
Tillvägagångssättet bidrog också till generell och specifik information om 
social språkmiljö, vilket gjorde det möjligt att konstruera modellen social 
språkmiljö (se figur 5) som visualiserar kvalitetsfrämjande dimensioner av 
strategier i förskolans sociala språkmiljö. Nackdelen med metodkombinat-
ionen i det här avhandlingsarbetet har främst varit tidsåtgången för datain-
samling, transkribering samt olika tillvägagångssätt för att analysera den 
stora mängden data. Det krävdes också tid för en noggrann systematisk 
dokumentation för att synliggöra transparens det vill säga trovärdighet, vali-
ditet och giltighet (se t ex Elo & Kyngäs, 2008; Kvale & Brinkman, 2009: 
Miles & Huberman, 1994).  

Den systematiska litteraturstudien var tidskrävande men bidrog till en 
fördjupad kunskap inom forskningsområdet emergent literacy/social språk-
miljö. De tidigare studierna tillförde de teoretiska begrepp som används i 
främst artiklarna i den här avhandlingen. Inför kappans utformning var det 
viktigt för mig att använda begrepp som beskrev social språkmiljö i svensk 
kontext. Det innebar en utmaning och en ny process att söka, teoretiskt för-
ankra emergent literacy- begreppet till social språkmiljö samt därtill de 
svenska begrepp som används inom språk-, läs- och skrivområdet. Således 
innehåller avhandlingen både engelska (i delstudierna) och svenska (kappan) 
begrepp gällande social språkmiljö i förskolan.  
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6 Sammanfattning och fortsatt forskning 

We have to accept that children can be 

active constructors of their own language 

competencies. Too often we adopt teach-

ing strategies which proceed as if this 

were not true (Clay, 1991, s. 61). 

Den här avhandlingen är en del av det Vetenskapsrådet finansierade forsk-
ningsprojektet, Förskolan som barns språkmiljö. En av huvudfrågorna i 
forskningsprojektet var vilka dimensioner som finns i förskolans språkmiljö. 
I den här avhandlingen synliggörs språkfrämjande dimensioner av strategier 
i social språkmiljö (se figur 4) samt att social språkmiljö definierats som 
varierade språkmiljöer i sociala sammanhang, där språk, gester och symboler 
utgår från tidigare erfarenheter, livshistorier och de processer som leder till 
skriftspråklighet. Med varierade språkmiljöer i sociala sammanhang menas 
de skriftspråkspraktiker (Barton, 2007) som sker i varierade miljöer (Bron-
fenbrenner, 1999). Språk, gester och symboler ses som förmedlande verktyg 
i kommunikationen (Vygotsky, 1986; 1995) i en social kontext. Tidigare 
erfarenheter och livshistorier relaterar till händelser över tid i sociala sam-
manhang (Vygotsky, 1997; Bronfenbrenner, 1999; Barton, 2007). Processer 
som leder till skriftspråklighet handlar om den inre och yttre lärandemiljön, 
det vill säga proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1987) i samspel med 
den omedelbara miljön, så kallade proximala processer (Bronfenbrenner, 
1999). 
 
Med stöd av tidigare forskning, teoretiska perspektiv och resultat från 
delstudierna har social språkmiljö definierats och bidragit till att: 

• synliggöra innehåll och lärandeprocesser 
• tillföra teoretiska perspektiv på språk-, läs- och skrivlärande 

 
Ett synliggörande av innehåll och teoretiska perspektiv på social språkmiljö 
kan främst bidra till att:  

• fokus riktas från barns individuella språkutvecklingsresultat till vilka 
förutsättningar och lärandeprocesser som erbjuds barn, individuellt 
och i samspel i förskolans språkmiljö.  

• diskutera förhållningssätt, lärandeklimat och strategier samt vilka 
förutsättningar som ges för att arbeta efter läroplanens strävansmål 

• genomföra kompetenshöjande insatser och verksamhetsutveckling 
och ett systematiskt arbete med den sociala språkmiljöns innehåll för 
att sträva efter att det genomsyrar förskoledagens alla aktiviteter, ex-
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empelvis samspel och expansiva samtal och läs- och skrivpraktiker 
som är förankrade i barns erfarenheter samt lekstrategier  

• utveckla didaktiska tillvägagångssätt där frågor som när, vad, hur, 
vilka och varför ligger till grund för utveckling av social språkmiljö 

 
Resultaten i den här avhandlingen tyder på att personalen övervägande till-
lämpar emotionella strategier som omsorg och fostran. Resultaten stöds dock 
inte i Bruce och Riddersporres (2012) studie då de anser att förskolans fokus 
riktats mer på kunskapsutveckling och lärande och i mindre utsträckning 
omsorg och fostran. Möjligtvis kan den nya läroplanen vara orsaken till att 
kunskapsutveckling och lärande hamnat i fokus för förskolans verksamhet, 
men fortfarande återstår frågan vilka förutsättningar som givits och vilka 
teoretiska grunder personalen har tillägnat sig i skiftet av fokus. Delstudier-
nas resultat i den här avhandlingen tyder på att det saknas förutsättningar 
som exempelvis kompetenshöjande insatser över tid, reflektionstid och orga-
nisation av verksamheten. Resultaten i delstudierna stöds också i Johanssons 
(2003) forskning som visar att emotionella strategier som lyhördhet var rela-
terat till barns engagemang. Barns engagemang är således beroende av vilka 
strategier personalen använder för att stödja barns motivation och initiativ 
till samspel och kommunikation.  Det räcker alltså inte med att tillämpa 
övervägande emotionella strategier då forskning visar att multimodala verk-
tyg, engagemang och expansiva samtal behövs för att skapa kvalitet i läran-
demiljö (Aydogan, 2013). Således interagerar alla dimensioner av strategier 
tillsammans och utgör grunden för utveckling, lärande, omsorg och fostran.  

Avhandlingens resultat samt tidigare forskning synliggör främst tre di-
mensioner av strategier som är betydelsefulla för barns utveckling och lä-
rande i social språkmiljö: lekstrategier, emotionella strategier och kommuni-
kativa strategier. I dessa dimensioner ingår också strategier för omvårdnad 
och fostran. Dimensionerna visualiseras i en modell (se figur 5) och skulle 
kunna användas främst i förskolans verksamhet för att se över balansen av 
strategier mellan EDU (lärande och utveckling) och CARE (omsorg och 
fostran). Modellen skulle kunna utvecklas till ett instrument och prövas i 
syfte att studera social språkmiljö över tid. Forskningsfrågor som skulle 
kunna ställas är: Hur tillämpbart är instrumentet i social språkmiljö? Hur kan 
instrumentet tillämpas över tid? Vilka förändringar sker i språkmiljön och 
vilka områden behöver utvecklas? På vilket sätt kan personalen använda 
instrumentet i syfte att stödja barns engagemang och utveckling av social 
språkmiljö i verksamheten? Fokus kan då riktas mer på barns förutsättningar 
i social språkmiljö där de didaktiska frågorna vad, när, hur, varför, vilka, bör 
vara centrala för didaktiska reflektioner.  

Studier (se t ex Harle & Rudeau, 2006; Jacob, 2004; Pelletier & Asting-
ton, 2004) visar att de barn som kontinuerligt fick öppna frågor (metakogni-
tiva dialoger) och möjlighet till expansivt språk av personalen i förskolan, på 
egen hand fortsatte att ställa dessa frågor till kamrater i omgivningen. Det 
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tyder på att det finns möjligheter att skapa en miljö där barnen själva, till-
sammans med kamrater och personal, kan utveckla metakognitiva samtal. 
Därmed vore det intressant att studera, på vilket sätt personalen kan upp-
muntra till en reflekterande miljö där barn självständigt tillämpar metakogni-
tiva dialoger med varandra. 

Aktionsforskning skulle exempelvis kunna vara en strategi för framtida 
kompetenshöjande insatser gällande sociala språkmiljö. Aktionsforskning 
skulle möjliggöra ett aktivt deltagande mellan personal och forskare där 
främst erfarenhetslärande ”action learning” (Pedler, Burgoyne & Brook, 
2005) skulle kunna vara en strategi. Action learning fokuserar på människors 
erfarenhetslärande och utveckling i en organisation och där aktionsforsk-
ningen är verktyget för lärandet. Det innebär att personalen i förskolan skulle 
kunna vara aktiva i forskningsprocessen både i teori och praktik med fokus 
på dimensioner av strategier i social språkmiljö. Forskningsfrågor skulle 
kunna formuleras av deltagarna och ligga till grund för planering av persona-
lens fortsatta utveckling av social språkmiljö i verksamheten. 

Resultat av tidigare studier visar att det behövs mer forskning gällande lek 
strategier i text och symbolrelaterade lekaktiviteter (Emfinger, 2009; Mas-
sey, 2013; Roskos & Christie, 2011; Saracho, 2004). I den här avhandlingen 
har dock delstudie IV synliggjort vilka händelser som skapar motivation till 
expansiva samtal i lekaktiviteter. Studien visar också betydelsen av persona-
lens engagemang och aktiva deltagande i lekaktiviteter för att uppmuntra 
samspel och begreppsutveckling. Vidare tolkades som att barnen främst ville 
bli bekräftade i processen när de bearbetade begrepp. Det var också betydel-
sefullt att personalen var lyhörd inför barns lärandeprocess och tog tid för 
expansiva samtal. Dock var det bara ett fåtal förskolor som deltog i videoob-
servationerna samt att urvalet baserades på kvalitetskriterier som begränsade 
antalet videosekvenser och det går således inte att generalisera resultatet. 
Därför vore det intressant att göra en fortsatt studie där fler förskoleavdel-
ningar deltar med fokus på hur personalen stödjer barns begreppsutveckling i 
text och symbolrelaterade lekaktiviteter. Resultatet i delstudie VI visade 
också att små barn tidigt förstår språkets betydelse i både tid, kontext, be-
grepp och innehåll. Multimodala verktyg och gester var betydelsefulla verk-
tyg för att barnen skulle kunna visa på sin förståelse. Resultaten stöds både 
teoretiskt och i tidigare studier gällande social språkmiljö (se t ex Magnus-
son, 2013; Roskos & Christie, 2011; Saracho, 2004). Vidare indikerar resul-
taten i avhandlingen att det behövs mer forskning inom området för att be-
lysa betydelsen av personalens strategier för att stödja barns utveckling och 
lärande i främst lekaktiviteter där multimodala verktyg finns tillgängligt.  

Inför det här avhandlingsarbetet gjordes datainsamlingen vid två tillfällen. 
Resultaten baserades mestadels utifrån det första tillfället (se tabell 2). Det 
innebär att det finns mer material att analysera. Enligt Bronfenbrenners bio-
ekologiska teori (se t ex Bronfenbrenner, 1998; 2000; 2001; 2005) har tids-
perspektivet en betydande roll i processen för utveckling och lärande. Möj-
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ligtvis kan andra omgången data tillföra mer information då deltagarna i 
första fokusgruppsintervjun började reflektera över sitt eget förhållningssätt i 
social språkmiljö. 

Den nya och reviderade läroplanen har implementerats under den här av-
handlingens utformande och frågor som då kan ställas är: Vilka förutsätt-
ningar har erbjudits för att implementera läroplanen för förskolan? På vilket 
sätt har förutsättningarna för barn och personal i förskolan förändrats i arbe-
tet med läroplanens strävansmål.  Har personalens strategier förändrats över 
tid och vilka strategier är i fokus för social språkmiljö idag? Vilken teoretisk 
förankring har personalen gällande förhållningsätt till språk-, läs- och skriv-
lärande? Vilken hänsyn tas till barns förutsättningar i lärande miljön när 
barns kunskaper testas? 

Slutligen vill jag avsluta med en återkoppling till citatet (Bergengren, 
1992) i inledningen till den här kappan som beskriver hur barn på egen hand 
upptäcker sitt språk med hjälp av sinnen, symboler och den miljö som erfars. 
Språket är som ett skört fågelägg i barnets hand. Det sköra kan beskrivas 
som vilka förutsättningar som erbjuds barn i processen att lära och utveckla 
sitt språk och skriftspråk. Den här avhandlingens bidrag har framförallt riktat 
fokus på personalens insatser i social språkmiljö och synliggör barns förut-
sättningar för engagemang och lärande i social språkmiljö. Ett viktigt resultat 
i avhandlingen är att det är personalens samspel med barn som är av bety-
delse i social språkmiljö men det behövs också aktiviteter och multimodala 
verktyg som möjliggör barns meningsskapande i språkprocesserna. Således 
pekar resultatet på att alla tre dimensioner av strategier lek, emotionella och 
kommunikativa strategier i social språkmiljö har betydelse för barns enga-
gemang, utveckling och lärande. Förhoppningsvis kan resultatet medverka 
till en ökad medvetenhet hos exempelvis verksamhetsansvariga i förskolan, 
förskolepersonal, förskolechefer och förskollärarutbildare gällande lärande-
processer och innehåll i social språkmiljö. 
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7 Summary 

Preschool – a social language environment and an arena 
for emergent literacy processes.  

Introduction and aim 
This thesis refers to four empirical studies that highlight in various ways the 
social language environment in Swedish preschools. It deals with the ap-
proaches taken by preschool staff to support children’s emergent literacy 
processes, by focusing on the strategies applied in their multiple dimensions 
in the social language environment. In this study, the social language envi-
ronment is defined as varied language environments in a social context, in 
which language, gestures and symbols are based on previous experiences 
and life stories—that is, the period in a person’s life leading up to formal 
reading and writing. The social language environment encompasses the con-
cept of emergent literacy. Emergent literacy views the process by which a 
person learns to read and write as something that begins in their early expe-
rience of literacy activities, events and participation in the social practices of 
literacy learning (Barton, 2007), “rather than an all or none phenomenon that 
begins when children start school” (Whitehurst & Lonigan, 1998, p. 848).  

The national preschool environment offers a variety of activities in which 
symbols, text, photos and toys create opportunity for interaction and com-
munications. In play, activity events occur that children recognize and based 
on their past experiences, they may attempt to express their understanding 
through verbal and bodily expressions. In addition, children also are trying to 
negotiate and examine new concepts in interaction with peers and preschool 
staff, to understand, make meaning and broaden their perspectives. Staff 
sensitivity to children’s experience and meaning-making may be an essential 
dimension of the social language environment in preschool, since the pre-
school staff are a part of the social language environment. 

The preschool curriculum (Curriculum, Lpfö98, Ministry of Education 
and Science, 2010) in Sweden focuses in particular on verbal language and 
on children’s interest in the written language as an essential component of 
the goals and guidelines of preschool. However, no clear didactic guidance is 
provided to preschool staff as to what and how to achieve these goals and to 
create the conditions in the social language environment that are likely to 
stimulate preschool children’s emergent literacy skills. There are some pre-
vious studies that have investigated preschool staff approaches regarding the 
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emergent literacy environment (see, for example, Girolametto et al., 2007; 
Harle & Trudeau, 2006; Jacobs, 2004), although research investigating pre-
school staffs’ understanding of how they support emergent literacy is lack-
ing. 

The overall aim of this thesis is to develop knowledge about the social 
language environment with a particular focus on the quality dimensions of 
strategies such as preschool staff’s engagement and approaches taken in the 
preschool environment. The aim of the four studies is to capture variations of 
dimensions of preschool staff strategies as well as approaches that contribute 
to highlight essential strategies in the social language environment.  

Theoretical framework 
The theoretical framework of this thesis consists of social constructivism 
(Vygotsky, 1997; Smagorinsky, 2011) and bioecological theory (Bron-
fenbrenner, 2001/2005). Starting from a social constructivist perspective 
means that the scientific eye focuses on the approaches and strategies em-
ployed by preschool staff to support emergent literacy processes in the social 
language environment. Social constructivism assumes that exploratory and 
cooperative learning have a central role in the learning environment (Sma-
gorinsky & O’Donnell-Allen, 2011). Furthermore, Vygotsky’s sociocultural 
theory is based on human beings’ external learning environment and the 
internal mental processes of thinking. Both dimensions are developed in a 
mutual developmental process in individuals’ interactions with their social 
environment (see, for example, Vygotsky, 1997; 1986; 1995; Smagorinsky, 
2011). However, Vygotsky emphasizes that the interaction between the indi-
vidual human being and his or her social environment has an impact on the 
individual’s development. Referring to Vygotsky, language can be seen as a 
tool, implying that the content of the communication, rather than how it is 
expressed, is central. Consequently, our focus is on the content of the com-
munication, which is founded in individual’s cultural experiences. 

Vygotsky (1986) argues that the individual's thinking, spoken/written 
words and how they are related to each other is a process that itself is chang-
ing and may be seen as a person’s development. However, Vygotsky also 
argued that a lot of changes occur in the thinking process before it is trans-
formed into words. Thinking and using words occur in parallel processes 
with thinking and meaning making representing the internal processes, and 
the use of spoken and written words, as well as bodily expressions, repre-
sents the external processes. The processes and the relationship between the 
external and internal processes, which according to Vygotsky lead to devel-
opment, are called internalization (Lee & Smagorinsky, 2011). The mutual 
interaction between the internal and external processes can be seen as learn-
ing, and development occurs in settings involving cultural and historical 
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experiences, referred to as the zone of proximal development (ZPD) (Vygot-
sky, 1987). 

The social language environment of preschool are in process of constant 
switching between the external and the internal language environments. 
Children’s learning environment involves interactions with peers and pre-
school staff in particular settings (external processes). Preschool children 
bring their individual cultural and historical experience to the preschool and 
use symbols, bodily expressions and spoken language to communicate and 
make meaning of their experiences, in ongoing processes (ZPD) in which the 
social language environment is the setting for these events. 

The bioecological perspective is referred to as Bronfenbrenner’s extended 
ecological developmental model (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Tudge et 
al., 2009). The bioecological model comprises the following four interrelated 
domains: process, person, context and time (PPCT model). The process do-
main involves regular interactions and the relationship between the individu-
al and the environment. The person domain refers to the individual’s biolog-
ical, cognitive, emotional and behavioral characteristics. The context domain 
is described as different environments in which the person regularly partici-
pates. Finally, the time domain contains several dimensions of time aspects 
such as lifecycle, temporary, instant moment, activity time and historical 
time (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Tudge et al., 2009). The four domains 
together represent the bioecological perspective, including the micro, meso, 
exo and macrosystems. Bronnfenbrenner and Morris (1998) argue that the 
integration of the bioecological model contributes to a comprehensive under-
standing of the influence of the environment on a person’s developmental 
processes, specifically, the proximal processes. From a bioecological per-
spective the arena of preschool represents the microsystems of the preschool 
staff and the children as they participate and interact in various environments 
and activities (proximal processes). Depending on how the activities are 
organized in the environment, socially and physically, the opportunities for 
interaction, continuity, attitude, emotional aspects, language and symbols 
(PPCT), may affect the children’s development, and the staff's development 
of professional approaches, over time.  

To conclude, social constructivism (Vygotsky, 1997; Smagorinsky, 2011) 
and bioecological theory (Bronfenbrenner, 2001/2005) contribute the theo-
retical framework on which are based the analysis, description and develop-
ment of knowledge presented in this thesis about the social language envi-
ronment such as approaches and strategies employed by preschool staff to 
support children’s emergent literacy processes. 
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Methodology 
This chapter describes the aim, design, methods and how data has been ana-
lyzed in the four empirical studies as well as the systematic literature review 
that is the base of the previous research studies described in this thesis.   

The four studies in this thesis have permitted a mixed-methods design. 
The data production consists of questionnaires containing questions focusing 
on the participants’ background information, an observation instrument (that 
scores the quality of the social language environment), focus group inter-
views, video observations, and a systematic literature review. Except for 
study IV, the empirical studies were carried out in 55 preschool units located 
in three cities in Sweden, with the participation of 165 preschool staff. The 
participants’ were from a range of educational backgrounds: preschool 
teachers (58.2%), early childhood education teachers (10%), day-care at-
tendants (28%) and/or other education (3.8%). The preschool staff had be-
tween less than a year and 20 or more years of work experience. Except for 
two men, all the preschool staff were female. 

The purpose of the systematic literature review was to examine previous 
research in the area of social language environment. 

 
The specific purpose of each sub-study is as follows: 
I. To investigate preschool staff´s view of emergent literacy ap-

proaches in Swedish preschools. 
II. To investigate seven quality dimensions as specified in the 

CLASS instrument: positive climate, sensitivity, regard for chil-
dren´s perspective, instructional learning formats, concept de-
velopment, quality of feedback, and language modeling, and 
their relationships to the child group´s level of engagement in 
everyday activities in Swedish preschools.  

III. To explore, analyze and describe how preschool staff perceive 
language learning in outdoor environments. 

IV. To investigate how preschool staff´s language-promoting strate-
gies and support concept development when interacting with 
preschool children in literacy-related play activities. 

Systematic literature review 
The aim of the systematic literature review was to examine previous research 
in the area of the social language environment to investigate how the social 
language environment is defined and applied in early childhood education. 
An additional aim was to gain insight into this area, which has been the fo-
cus of previous research in this field.  

Forsberg and Wengström (2003) argue that a systematic literature review 
needs a clearly formulated research question to systematically identify, se-
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lect, evaluate and analyze a relevant research area. The research question 
used was: how does previous research describe the social language environ-
ment in preschool in relation to preschool staff strategies, approaches and 
children’s language modelling?  

The identified keywords were: preschool* and language, childcare* and 
language, kindergarten* and language, nursery school* and language and 
finally early childhood settings* and language. The identified keywords 
were combined with n=20 language-environment concepts (see Appendix 1) 
and were searched for the period 2000–2009 in three databases—Web of 
Science, Social Sciences Citation Index (SSCI), Psych INFO/ ERIC and 
EBSCO. The reason for selecting that particular time interval was to manage 
the amount of abstracts that would have to be screened; in addition, the stud-
ies were not to be older than ten years, since the some of the articles were to 
be included as references in this thesis. The inclusion and exclusion process-
es are thoroughly described.  

The analysis of the included (see Appendix 3) articles highlights the so-
cial dimensions of the language environment, and partly represents the foun-
dation of previous research in the field of social language environment in 
this thesis. 

Study I, Views of preschool staff´s on emergent literacy 
approaches in Swedish preschools 
Data collection in this study was primarily qualitative, consisting focus 
group interviews involving open-ended questions (se Appendix 4). An ad-
vantage of focus group interviews is that the information that emerges can be 
richer than what might result from individual interviews, since the partici-
pants are more active and stimulate each other’s thinking (Kreuger, 1994; 
Morgan, 1998). The aim of the study was to investigate the attitudes of pre-
school staff toward emergent literacy approaches in Swedish preschools, and 
the main question asked during the focus group interviews was “What do 
you think is important to take into consideration regarding the emergent 
literacy environment?” A questionnaire (see Appendix 5) administered in 
this study contributed background information such as age, education and 
number of years working in a preschool. The focus group interviews were 
taped and transcribed in their entirely, and two to six preschool staffmem-
bers participated in each focus group interview. The focus group interviews 
were conducted at preschool units and lasted about 60-90 minutes. The 55 
focus group interviews were tape-recorded and the recordings transcribed. 
The text consisted of approximately 500 pages, requiring a careful approach 
to the analysis of the data material. A manifest content analysis (Downe-
Wamboldt, 1992; Kondacki, Wellman & Amundson, 2002) was used to sys-
tematically examine the meaning units that answered the questions what the 
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the main question asked during the focus group interviews was “What do 
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focus group interviews were tape-recorded and the recordings transcribed. 
The text consisted of approximately 500 pages, requiring a careful approach 
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Wamboldt, 1992; Kondacki, Wellman & Amundson, 2002) was used to sys-
tematically examine the meaning units that answered the questions what the 
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preschool staff consider essential and what they do to foster a social lan-
guage environment (emergent literacy) in preschool (se figure 3). The analy-
sis is based on a so-called horizontal analysis (Wibeck, 2000) and the mean-
ing units were condensed and coded according to a deductive approach (Elo 
& Kyngäs, 2008; Kondracki, Wellman & Amundson, 2002; Lundman & 
Graneheim, 2008), inspired by Whitehurst and Lonigans (1998) model, 
Components of emergent literacy (outside–in and inside–out processes). 

Study II, Engagement and emergent literacy practices in Swedish 
preschools 
A quantitative data collection was used to investigate seven quality dimen-
sions specified in the Classroom Assessment Scoring System (CLASS; Pian-
ta et al., 2006): positive climate, sensitivity, regard for the children’s per-
spective, instructional learning formats, concept development, quality of 
feedback, language modeling and their relationships to the child group’s 
level of engagement in everyday activities in Swedish preschools. The rating 
scale was 1–7, 1 indicating low quality and 7 high quality. The observations 
were carried out in various contexts and at various times throughout the day 
in each preschool unit, since emergent literacy processes occur everywhere 
and not within a particular context or time (Barton, 2007; Clay, 1991). The 
observations lasted 2.5 hours at each unit and were conducted among the 
staff at the 55 preschool units. There were 165 preschool staffmembers who 
participated in the observations and the observations focused on the chil-
dren’s engagement (the entire group), how they responded to the preschool 
staff, and whether they were interested in what the teacher was saying. Addi-
tionally, how interested the children were in interacting with peers and ma-
nipulating materials during playtime. The analysis was carried out in SPSS 
17.0 and included different levels of dimensions to obtain an overall picture 
of the quality of the social language environment and to identity the quality-
promotion dimensions that affect preschool children’s engagement. 

Study III, Language learning in outdoor environments 
The data collection in study III involved a qualitative approach consisting of 
focus group interviews and a questionnaire (Appendix 5) with background 
information. The procedure was the same as in study I except that the focus 
group interviews were carried out two times at a six-month interval (see 
table 2). The reason for this was to obtain more specific information about 
the main open-ended question—how can an outdoor environment serve as a 
stimulating language learning environment? On the second occasion the 
main question was expanded to include four semi-structured questions (see 
Appendix 6) designed to understand and interpret the preschool staffmem-
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bers’ statements. Fontana and Frey (1994) argue that semi-structured ques-
tions are appropriate for use in focus group interviews if the researcher takes 
into consideration the subject and the type of data requested.  

On the first occasion 55 preschool units participated in the focus group in-
terviews and on the second occasion, 47.  

 The transcriptions (data collections 1 and 2) were read through entirely 
and the meaning units were marked. Vygotsky’s (1927/1997; 1986; 1995) 
socio-cultural theory and Bronfenbrenner’s (2001/2005) bioecological theo-
ry provided the foundation for the interpretation and categorization of the 
preschool staffs’ descriptions. 

Latent content analysis was used to find the relationship between the 
statements and the underlying meaning units of the descriptions of the out-
door environment as a language learning environment (Graneheim & 
Lundman, 2004). The meaning units were read several times in order to 
identify the main characteristics of the descriptions as well as patterns in 
terms of what was described as language-promotion strategies in the outdoor 
environment. Graneheim and Lundman (2004) argue that categories make 
sense when it comes to human beings’ descriptions if they answer the “what 
question.” Further, the categories used highlighted preschool staff’s similari-
ties and differences.  

Study IV, Literacy-related play activities and preschool staffs’ 
strategies to support children’s concept development 
In this study, data consisted of 78 minutes of video observations and a ques-
tionnaire (Appendix 2) regarding preschool staff background information. 
Heikkilä (2006) argues that video observations capture aspects of children’s 
everyday communications that are not always expressed in words. A strate-
gic selection of preschool units was made based on results of the first data 
collection, which used such questionnaires, observations and focus groups 
interviews. The preschool units for which that the results showed high scores 
on the quality dimensions in the questionnaires and the observations and that 
in addition were described as using specific concrete language-promoting 
strategies were selected for participation in the video observations. After the 
selection, six preschool units remained, distributed among three cities in 
Sweden. The preschool staff’s education varied: 14 preschool teachers and 
three early years’ education teachers. The purpose of the selection was to 
highlight preschool staff’s strategies to promote children’s concept devel-
opment in emergent literacy-related play activities. The children’s parents 
were informed and their consent collected (see Appendix 8). The selection 
procedure was based on a selection scheme consisting socio-cultural and 
bioecological theory (Barton, 2007; Bronfenbrenner, 1999; Vygotsky; 1978), 
as well as previous research regarding quality dimensions (Pianta & Hamre, 
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2009; Whitehurst & Lonigan, 1998) in social language environments (see 
study I, Appendix 1). The selection resulted in 39 two-minute video se-
quences, which were then analysed with a focus on preschool staffs’ use of 
language-supporting strategies to promote children’s concept development 
and responses in literacy-related play activities. Manifest content analysis 
(Downe-Wamboldt, 1992; Kondacki, Wellman & Amundson, 2002), using 
both deductive and inductive approaches, was performed on the transcripts 
of the two-minute video sequences (se figure 3) to analyse and describe the 
events and concepts meaning units, which focus on the play event and on the 
concepts applied in interactions and communications between preschool 
children and preschool staff. 

Results 
The results that are presented below are based on the overall aim of this the-
sis that is to develop knowledge about the social language environment with 
a particular focus on the quality dimensions of strategies such as preschool 
staff’s engagement and approaches taken in the preschool environment.   

In this thesis, three dimensions of preschool staffs’ strategies for promot-
ing a social language environment emerged: play strategies, emotional strat-
egies and communicative strategies. The preschool staff reported that they 
mainly divide the children into small groups to facilitate peer interactions. 
The observations and preschool staffs’ own accounts show that preschool 
staff participation in play varied and there were different perceptions regard-
ing the kind of objects offered in play activities to promote children’s lan-
guage learning. Emotional strategies involve preschool staff sensitivity and 
descriptions of how they design activities to meet children’s interests and 
needs. In general the observations show that preschool staff do consider the 
children’s perspective and that the overall atmosphere in the social language 
environment is positive. Regarding communicative strategies, preschool staff 
report that they use multimodality tools such as artifacts, photos, interactive 
boards, and surfing tablets, as well as gestures, singing, open-ended ques-
tions, feedback and varied language. However, it would seem that communi-
cative strategies differ among respective preschool units. 

The social language environment in Swedish preschools can be described 
in terms of these three dimensions as they are present in a continuous pro-
cess among children, peers and preschool staff over time. Figure 4 illustrates 
the social language environment and shows how these three dimensions oc-
cur in interaction with children and staff in the preschool context. 

Play strategies 
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In the focus group interviews, preschool staff described play as a general 
dimension and a tool in children’s social language environment. It appears 
that play is not perceived as an activity, since the preschool staff describe 
play as a dimension of all activities in preschool (study I). Accordingly, play 
seems to be the “engine” of social relations between children, peers and pre-
school staff. Further, preschool staff pointed out that all activities undertaken 
in the environment should be fun and enjoyable, and should include ele-
ments of play. The preschool staff described the outdoor environment (study 
III) as a free environment, free from adult supervision, and more peaceful 
than indoors. It provides opportunities to play loud games, test voices, meet 
challenges and interact with peers. The preschool staff’s perception was that 
they had fewer opportunities to challenge the children’s language learning 
because of the greater distance between them and the children. However 
play seems to be an essential dimension of language learning outdoors. The 
preschool staff pointed out that play in the outdoor environment promotes 
children’s language learning through activities such as organized games, or 
artifacts available in their surroundings. Interestingly, the children were 
sometimes not offered manufactured toys in play activities. The preschool 
staff pointed out that they actively choose not to use toys when they are in 
the outdoor environment and they believe that it is beneficial for the children 
not to always have access to toys. Results (study I) indicate that preschool 
staff attempt to encourage interactions and see themselves as observers or 
supervisors ready to help resolve any conflicts. The analysis in study IV 
shows that mainly in play activities, the children sought confirmation of 
language concepts, to make sense of and understand the concepts based on 
earlier experiences. In play activities children explored several concepts in 
interactions with peers and preschool staff in order to confirm each other’s 
concepts and sense-making. Interestingly, in some play activities staff tried 
to ask open-ended questions to reinforce children’s understanding of con-
cepts and encourage dialogue. However, it seems that this was not always at 
the appropriate time, since the children did not seem to be interested in con-
versation at that particular time.  

Emotional strategies 
In the focus group interviews, preschool staff explained that they are sensi-
tive to children’s needs, interests and experiences in the social language en-
vironment (study I). Emotional strategies involved preschool teachers’ show-
ing regard for the child’s perspective, having eye contact, hugging, and pro-
moting a positive climate (study II). The preschool staff explained that they 
encourage children to interact with peers and try, in their language-
modeling, to be sensitive to children’s initiatives. In study II the results show 
that emotional support was the highest scored domain among the preschool 
units. However, preschool staff sensitivity was the highest scored dimension. 
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The analysis of the emotional quality dimension in relation to children’s 
engagement shows that preschool staff sensitivity was strongly correlated to 
children’s engagement. Further, generally, the results show that children’s 
engagement was highly scored, although some variation existed among the 
preschool units indicating that children’s engagement was lower or higher in 
some preschool units. 

Altogether, the results of studies I and II indicate that the social language 
environment in Swedish preschools seems to involve more of a caring ap-
proach, since the preschool staff have a tendency to use sensitive, emotional-
ly engaged, caring and confirming strategies to support children in the social 
language environment. 

Communicative strategies 
“Communicative strategies” refers mainly to strategies that support commu-
nication and verbal language. Communicative strategies involve the use of 
multimodal and semiotic tools, such as tablets, pictures, support signs and 
gestures. “Verbal language” refers to strategies that encourage language 
modeling, namely, open-ended questions, varied language (advanced lan-
guage), confirming, feedback, encouragement of responses, supporting lin-
guistic challenges, such as concept development, analysis and reasoning, as 
well as reading and writing strategies. 

In study I, the result show that preschool staff encourage the children to 
talk by asking questions or challenging them to name objects they pointed at. 
The preschool staff also explained that they confirmed and repeated the 
words children said to encourage the children and reproduce feedback on 
their use of language. 

In general the results of study II show that communicative strategies (in-
structional learning formats and quality of feedback) were given high scores 
for quality. However, the results show that preschool staff created fewer 
opportunities for the children to develop their cognitive skills, such as lan-
guage modeling and concept development; reading and narrative activities 
were particularly lacking. Strategies that challenge children’s language 
learning, such as concept development, were the dimension that was lowest 
scored and varied the most among the preschool units (see study II). Conse-
quently, preschool staff descriptions regarding concept development strate-
gies seem not to be consistent with the observed results. 

In the outdoor environment (study III) the results indicate that communi-
cative strategies varied and that multimodality tools such as pictures and 
photos were not used. According to preschool staff, they limited access to 
manufactured toys in the outdoor environment, because they felt it chal-
lenged the children to use more verbal language. Preschool staff explained 
how a different sort of discussion occurred in the outdoor environment, since 
the environment involved experiences such as hard, soft, cold, “the wind is 
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blowing,” etc. However, the results also indicate that preschool staff had 
more distance to the children when outdoors and there were fewer opportuni-
ties for extended conversations. It seems that the outdoor environment is an 
unreflective environment and not suitable for challenging preschool chil-
dren’s language learning. 

Study IV specifically investigated preschool staff strategies to support 
concept development in literacy-related play activities. The results show that 
multimodality tools were used to clarify and concretize events in the pre-
school settings. The preschool children also used these tools in their interac-
tions with peers and preschool staff. The multimodality tools stimulated the 
children’s use of verbal language and other communication, to negotiate and 
confirm concepts among children their peers and staff. Preschool staff who 
participated in the video observation pointed out that there are several ap-
proaches to using communicative strategies in the social language environ-
ment. Six content themes were highlighted in these events: colors/patterns, 
words/letters, pictures/photos, design/function, narratives, and finally, 
searching/finding. Further, concepts applied in these events were concepts 
that express actions, concepts about concrete objects, descriptive concepts, 
spatial/location concepts and specific name concepts. The results show that 
preschool staff’s communicative strategies were supportive of children’s 
opportunities to learn and to develop new concepts. The strategies helped to 
make children’s conceptual and language skills visible, while providing op-
portunities for taking new perspectives. However, the results from studies III 
and IV show different strategies and approaches regarding children’s access 
to multimodality tools such as manufactured toys and objects in the social 
environment.  

Discussion 
The discussion section is based on the overall aim and research questions of 
the four empirical studies. These focus on preschool staff´s views on emer-
gent literacy approaches in Swedish preschools, quality dimensions related 
to engagement, language learning in outdoor environments and finally pre-
school staff´s language promoting strategies and support concept develop-
ment in literacy related play activities. 

Preschool staffs’ views on emergent literacy approaches in 
Swedish preschools 
Children’s paths on the road to formal reading and writing vary, and how 
this road develops depends partly on what prior experiences have been pro-
vided. 
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The preschool staff of each preschool unit that participated in this thesis 
have reflected on and described their approaches and supportive efforts they 
apply. Their descriptions contribute to reflection as to what prior experiences 
have been offered to preschool children on their road to language learning 
and learning to read and write. The results indicate eight dimensions (see 
study I, Figure 2.) of the various approaches: verbal language, play, support-
ive communication, and reading, narrative as well as emergent. These five 
dimensions form the domain of outside–in approaches. Further, the pre-
school staff described three approaches that challenge children’s inner pro-
cesses—the thinking process in particular. Those approaches form the do-
main of inside–out approaches, which include the dimensions of emergent 
writing, rapid naming and print motivation. The preschool teachers’ descrip-
tions of the outside–in and inside–out approaches can be interpreted using 
Vygotsky’s socio-cultural theory, which refers to people’s external processes 
of learning and internal processes of thinking. These domains are developed 
through interactions between the individual and the learning environment. 
However, the results show that some preschool units only mentioned out-
side–in approaches, indicating that approaches that challenge children’s in-
ner processes of learning are lacking.  

Previous research (see, for example, Whitehurst & Lonigan, 1998) and 
Vygotsky’s theories show that both outside and inside–out processes and 
their dimensions are essential for children’s learning and development (the 
zone of proximal development), assuming they are applied together. The 
results of the sub-studies indicate that preschool staff approaches focus 
mainly on emotional and communicative strategies, such as gestures, facial 
expressions, short feedback loops and playful activities, as well as access to 
books, and fewer strategies that support preschool children’s inner thinking 
processes. This raises the questions are these unreflective approaches, or are 
these strategies not applied as much as verbal language, play and supportive 
communication? The answer to these questions may be, as some preschool 
staff describes, that they have had no opportunity to reflect on how the social 
language environment contributes to emergent literacy learning. Some pre-
school staff referred to a lack of in-service training in this area. It must be 
considered, however, that the educational backgrounds of the study partici-
pants was varied, and previous research shows that education has an impact 
on the preschool teachers’ professional behavior (Sandberg et al., 2012). 
This variation in educational background may therefore be one of the expla-
nations of these approaches. 

Quality dimensions related to engagement 
In general the results show that Swedish preschools provide a social lan-
guage environment of high quality. However, the results also show there was 
some variation among the preschool units, which indicates that strategies 
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such as concept development need to be taken into consideration, since as 
the result show, this dimension was the lowest-scored dimension among the 
preschool units. Pianta et al. (2005) argues that with a large group of chil-
dren it is difficult to vary the language and to give feedback and individual 
response. However, the results of sub-study II show that preschool staff di-
vide preschool children into smaller groups to have more opportunities to 
provide individual support for the children’s verbal language, which is posi-
tive.  

Sensitivity seems to be the dimension that was most clearly related to 
children’s engagement in the social language environment. This indicates 
that preschool staff clearly intend to support children’s language learning. 
However, their efforts are not sufficient; from a bioecological perspective 
then, using only few of the quality dimensions to support language learning 
is insufficient (Aydogan, 2012). All seven qualitative dimensions work to-
gether in processes in the social language environment.  

Language learning in outdoor environments 
In sub-study III, the results show five themes that were related to the outdoor 
environment as a language-promoting environment: play, other activities, 
pedagogical dialogue, interaction (between children), and freedom. This 
illustrates the capacity of the outdoor environment to serve as a language 
learning environment. The preschool staff pointed out that there is more 
space to move around in the outdoor environment, which facilitates interac-
tion and speech between children, leading to fewer conflicts. In the outdoor 
environment the preschool children play in different groups, and with differ-
ent peers than they otherwise do. Access to manufactured toys varied among 
the preschool units. Thus, the results indicate that some preschool staff be-
lieve that it is beneficial for children to not always have access to toys.  

In terms of Vygotsky’s (1995) theories, children’s imagination and crea-
tivity are based on their previous experiences. Children use verbal language 
and objects as a tool for mediating their experiences. Consequently, manu-
factured toys that children recognize and have experience of could facilitate 
children’s communication and interactions with peers and preschool staff. 
Further, the preschool staffs’ responses indicated that children were encour-
aged to use objects other than manufactured toys—for example, stones, sand, 
and water. However, there were no statements about the effort needed to 
encourage the use of these objects. The preschool staffs’ approaches indicate 
that considering the outdoor environment as a language learning environ-
ment was a new way of thinking, and that preschool staff do not reflect to 
any greater extent on the language learning environment that is offered out-
doors. According to Szczepanski (2007) children’s understanding and moti-
vation increases when the learning environment is moved outdoors. Outdoor 
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activities create opportunities to explore, investigate and reflect, which 
seems to be crucial to children’s acquisition of rich and varied language. 

Preschool staff´s language promoting strategies and support 
concept development in literacy related play activities 
In this thesis preschool staff indicated that play is an essential dimension of 
the social language environment. This also find support in previous studies 
that shows, that play activities have an essential role in children’s social 
language environment (see Smidt et al., 2012; Turnbull et al., 2009). Re-
search shows that play-promoting strategies in which preschool staff partici-
pate, are engaged and provide children with reading and writing materials 
promote children’s concept development and meta-cognitive skills (see Mil-
ler & Paige-Smith, 2004; Moon & Reifel, 2008; Nitecki & Chung, 2013).  

Based on previous results from the sub-studies of this thesis and a sys-
tematic literature review, it became interesting to investigate preschool 
staffs’ strategies to promote concept development through literacy-related 
play activities. The results show that social-language environment events in 
literacy-related play activities fall into six themes: colors/patterns, 
words/letters, pictures/photos, construction/function, narratives, and search-
ing/finding. These events seem to be the “engine” of interactions and the 
practicing of concepts in literacy-related play activities. In addition, five 
conceptual themes arising from the dialogues were examined: concepts that 
express actions; concepts about concrete things; descriptive concepts; spa-
tial/location concepts; and finally, specific-name concepts. The results indi-
cate that the children seemed to be more responsive to open-ended questions 
in adult-initiated play activities. The analysis further indicates that during 
play activities the preschool children seemed to be more eager to provide 
feedback based on their own thinking and meaning-making, since the video 
sequences show that the preschool children actually ignored preschool staffs’ 
intentions in “what” questions. This highlights the importance of preschool 
staff sensitivity to the “golden” opportunities to challenge children’s mean-
ing-making and use of concepts.  

From a bioecological perspective, this is this related to process of time. 
Children who try to make meaning out of concepts need time to appropriate 
the concept (thinking process referred to Vygotsky) and try it all over again. 
In this process they themselves initiate interactions and confirmations. This 
can be interpreted as indicating there is no room for a new process before the 
first one is processed in the child’s mind and thinking, which may be re-
ferred to the zone of proximal development (Vygotsky, 1978). 
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Conclusions 
The contribution of this thesis is the focus on the preschool staff strategies in 
the social language environment. The essential findings of this thesis are that 
it is primarily preschool staff efforts and interactions with the children that 
are essential in the social language environment; however, objects and mul-
timodality and semiotic tools seem also to provide meaningful support for 
children’s meaning-making in language-learning processes. Therefore, the 
results indicate that all three social language strategies play, emotional and 
supportive communications have an essential role in preschool children’s 
learning and development. 

This thesis has contributed to defining the social language environment 
and put the lens on the quality dimensions of strategies that may be useful 
for developing the preschool language environment, providing in-service 
training, providing a theoretical perspective on language learning, the acqui-
sition of reading and writing skills, and the content and processes of learning 
and development in the social language environment.  

 
The definition of a social language environment may be useful to high-

light:  
 
• preschool staff efforts and children’s opportunities to learn language 

and to learn to read and write, instead of focusing on the child’s in-
dividual achievement 

• preschool staff’s approaches and strategies, as well as what opportu-
nities are provided to work according to the preschool curriculum 
and what goals to work toward  

• systematic adherence to quality dimensions in preschool, in order to 
apply these strategies throughout the day 

• application of pedagogical approaches where issues relating to 
“when,” “what,” “how,” “which” and “why” are in focus in emer-
gent-literacy events and practices in the social language environment 

 
Hopefully the results described in this thesis will help to increase awareness 
of learning processes and events in the social language environment—
among, for example, preschool managers, preschool staff, principals and 
preschool staff/teacher educators. 
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9.1 Bilaga 1: Sökord 
De identifierade sökorden kombinerades med 20 identifierade språkmil-
jöbegrepp Nedan visas exempel på sökning i databasen Web of Science, 
Social sciences Citation Index (SSCI). I varje databas, (SSCI), Psych INFO/ 
ERIC och EBSCO har också sökorden, Child-care* and language, Kinder-
garten* and language, Nursery school* and language och Early childhood 
settings* and language sökts. Det innebär att den här sökningen gjorts fem 
gånger i varje databas med de olika sökorden som beskrivs ovan och de 20 
identifierade språkbegreppen. 
 
Sökning i databas: Web of Science (SSCI), utförd: 2009-06-25 
 
Sökord: Preschool* and language 
 
and 
 
Language modelling Antal träffar 

1. modelling 20 
2. language – stimulation 3 
3. language – facilitation 3 
4. individual interactions 19 
5. large-groups interactions 0 
6. small – groups interactions 1 
7. self 57 
8. parallel talk 0 
9. open-ended questions 4 
10. repetition 0 
11. expansion 1 
12. extension 9 
13. advanced language 14 

 
Language feedback loops 

14. process feedback 0 
15. specific feedback 0 

 
Consept development 

16. meta 13 
17. meta – cognition 0 
18. theory of mind 63 
19. children higher order thinking 0 
20. thinking 13 

 Summa: 220 
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9.1 Bilaga 1: Sökord 
De identifierade sökorden kombinerades med 20 identifierade språkmil-
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19. children higher order thinking 0 
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 Summa: 220 
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9.2 Bilaga 2: Kvalitetsbedömningsformulär 
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9.3 Bilaga 3: Matris 
I matrisen redovisas de 71 artiklar som kvalitetsgranskades i litteratursök-
ningen. De referenser som är markerade med * n=33 är de artiklar som in-
kluderades efter kvalitetsgranskning och som låg till grund för analys, refe-
renser till avhandlingen och dess delstudier.  

 135

Reference Brief description of the content and 
keywords 

1) SSCI  

The Dimensionally of Phonological Abilities in 
Greek. 

Papadopoulos, T.C, Spanoudis, G., & Kendeou, P 

READING RESEARCH QUARTERLY, Volyme: 2 
Issue 2 p. 127-143 (2009). 

The purpose of the present study was 
to investigate the phonological abili-
ties in Greek. No focus on social lan-
guage environment. Children from 
kindergarten to first grade. 

Preschool, Phonological abilities, 
language 

2) SSCI  

An evaluation of curriculum, setting, and mentoring 
on the performance of children enrolled in pre-
kindergarten. 

Assel, M.A., Landry, S.H., Swank, P. R, et al. 

READING AND WRITING Volyme:20 Issue: 5 p. 
463-494 (2007). 

The aim of this study was to evaluate 
the effectiveness of two curricula 
within multiple settings. The study 
presents results form an evaluation of 
two language and literacy curricula. 
No focus on preschool teachers’ strat-
egies or preschool children’s use of 
language. 

Pre-kindergarten settings, literacy, 
language 

3) SSCI * 

Facilitating language skills – Inservice education for 
early childhood educators and preschool teachers. 

Giralametto, L., Weizman E., & Greenberg J. 

INFANTS AND YOUNG CHILDREN Volume: 19 
Issue 1 p: 36-49 (2006). 

A model, Learning Language and 
Loving It was implemented in in-
service education for early childhood 
educators. The purpose was to high-
light the linguistic interactions be-
tween early childhood educators and 
preschool children and to implement 
strategies to facilitate peer interactions 
and early literacy skills. 

Child- Care, learning language, early 
childhood educators 

Bias:SSCI n=3 



 134

9.3 Bilaga 3: Matris 
I matrisen redovisas de 71 artiklar som kvalitetsgranskades i litteratursök-
ningen. De referenser som är markerade med * n=33 är de artiklar som in-
kluderades efter kvalitetsgranskning och som låg till grund för analys, refe-
renser till avhandlingen och dess delstudier.  

 135

Reference Brief description of the content and 
keywords 

1) SSCI  

The Dimensionally of Phonological Abilities in 
Greek. 

Papadopoulos, T.C, Spanoudis, G., & Kendeou, P 

READING RESEARCH QUARTERLY, Volyme: 2 
Issue 2 p. 127-143 (2009). 

The purpose of the present study was 
to investigate the phonological abili-
ties in Greek. No focus on social lan-
guage environment. Children from 
kindergarten to first grade. 

Preschool, Phonological abilities, 
language 

2) SSCI  

An evaluation of curriculum, setting, and mentoring 
on the performance of children enrolled in pre-
kindergarten. 

Assel, M.A., Landry, S.H., Swank, P. R, et al. 

READING AND WRITING Volyme:20 Issue: 5 p. 
463-494 (2007). 

The aim of this study was to evaluate 
the effectiveness of two curricula 
within multiple settings. The study 
presents results form an evaluation of 
two language and literacy curricula. 
No focus on preschool teachers’ strat-
egies or preschool children’s use of 
language. 

Pre-kindergarten settings, literacy, 
language 

3) SSCI * 

Facilitating language skills – Inservice education for 
early childhood educators and preschool teachers. 

Giralametto, L., Weizman E., & Greenberg J. 

INFANTS AND YOUNG CHILDREN Volume: 19 
Issue 1 p: 36-49 (2006). 

A model, Learning Language and 
Loving It was implemented in in-
service education for early childhood 
educators. The purpose was to high-
light the linguistic interactions be-
tween early childhood educators and 
preschool children and to implement 
strategies to facilitate peer interactions 
and early literacy skills. 

Child- Care, learning language, early 
childhood educators 

Bias:SSCI n=3 



 136

Reference Brief description of the content and 
keywords 

4) SSCI 

Development of and relationship between phonolog-
ical and motivational processes and naming speed in 
predicting word recognition in Grade 1. 

Lepola, J., Poskiparta, E., Laakkonen, E., & Niemi, 
P. 

SCIENTIFIC STUDIES OF READING Volyme: 9 
Issue: 4 p: 367-399 (2005). 

In this study the developmental rela-
tionships among letter knowledge, 
phonological awareness, rapid nam-
ing, and task orientation were exam-
ined. No focus on social language 
environment. 

Phonological awareness, Preschool, 
kindergarten, language 

 

Bias: SSCI n=3 PsycINFO n=1 ERIC 
n=1 

5) SSCI  

Teacher qualifications, classroom practices, family 
characteristics, and preschool experience: Complex 
effects on first graders vocabulary and early reading 
outcomes. 

Connor, C. M., Son, S. H., Hindman, A. H., & Mor-
rison, F.J 

JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY. Volyme 
43 Issue: 4 p. 343-375 (2005). 

The study examine the core system of 
instruction, teacher qualifications, 
teacher practice, and child outcomes, 
controlling for child language and 
letter and word recognition at 54 
months and family SES. The model 
examine the relation of teachers’ qual-
ifications to their practices across the 
three dimensions, literacy, teacher’s 
warm and responsive strategies and 
language modeling. Focus on first 
grades teachers’ strategies and family 
characteristics. No focus preschool 
ages children. 

Literacy, teacher warm and  respon-
sive, modeling 

6) SSCI * 

Preschoolers´Exposure to language Stimulation in 
Classrooms Serving At-risk Children: The Contribu-
tion of Group Size and Activity Context. 

Turnvull, K. P., Anthony, A. B., Justice, L., et al. 

EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT 
Volume: 20 Issue: 1 p.53-79 (2009). 

This study examined preschoolers´ 
exposure to six types of language 
stimulation techniques (LSTs). 

Teacher-directed and child-directed 
activity contexts, high-quality lan-
guage, learning environments 

Bias: SSCI n=2 

. 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

7) SSCI * 

Experimental evaluation of a preschool language 
curriculum: Influence on children’s expensive lan-
guage skills. 

Justice, L. M., Mashbum, A., Pence, K. L., et al. 

JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND 
HEARING RESEARCH Volume: 18 Issue: 4 p. 
983-1001 (2008). 

Note! This article was coded twice (7& 69) 

The purpose of this study was to in-
vestigate child impacts following 
implementation of a comprehensive 
language curriculum, the language-
Focused Curriculum, within their 
preschool classrooms. 

Language, Preschool classrooms, 
expressive language outcomes, lan-
guage stimulation, open questions 

Bias: PsycINFO n=1 ERIC n=1 

8) SSCI * 

Individual Factors Associated With Professional 
Development Training Outcomes of the Head Start 
REDI Program. 

Domitovich, C. E., Gest, S.D, Gill, S., et al. 

EARLY EDUCCATION AND DEVELOPMENT. 
Voume: 20 Issue: 3 p. 402-430 (2009). 

The study examined factors associated 
with process and content outcomes of 
the training provided in the context of 
Head Start REDI (Researchbased 
Developmentally Informed), a pre-
school curriculum designed to en-
hance the quality of interactions (so-
cial–emotional and language–literacy) 
between teachers and children. 

Quality of interactions (social-
emotional and language –literacy) 
between teachers and children. 

9) SSCI * 

Preschool instruction and children´s emergent litera-
cy growth. 

Connor, C. M., Morrison, F. J., & Slominski, L. 

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. 
Volume 98 Issue: 4 p. 665-689 (2006). 

The purpose of this study was to ex-
amine the verbal language, emergent 
literacy and other learning opportuni-
ties that are provided to pre-schoolers. 

Preschoolers, classroom language and 
literacy experiences 

Bias: EBSCO n=7 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

10) SSCI 

Educational effects of the Tools of the Mind Cur-
riculom: A randomized trial. 

Barnett, W. S, Jung, K., Yarosz,  D. J., Thomas, J., 
Hornbeck,  A., Stechuk, R., & Burns, S. 

EARLY CHILDHOOD RESEARH Quarterly. Vol-
ume: 23 Issue: 3 p. 299-313 (2008). 

This article describes the Tools (Cur-
riculum). Focus on children’s behav-
iour scales and the academic im-
provements. There were indications 
that Tools also improved children’s 
language development, but the effects 
were small and did not reach conven-
tional levels of statistical significance. 
No focus on social language environ-
ment. 

 

Preschool education, early childhood 
education, learning , literacy, language 

11) SSCI  

Science as the centre of and coherent, integrated 
early childhood curriculum. 

French, L. 

EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTER-
LY. Volume: 19 Issue: 1 p. 138-149 (2004). 

This article describes the Science Start 
(Curriculum). No focus on social 
language environment. 

Preschool, language development, 
social interaction, literacy-related 
activities 

12) SSCI 

Functional assessments of preschool children: Opti-
mizing developmental and family supports in early 
intervention. 

Msall, M. E., Tremont, M. R., & Ottenbacher, K. J. 

INFANTS AND YOUNG CHILDREN. Volume: 14 
Issue: 1 p. 46-66 (2001). 

 

The purpose of this article is to de-
scribe the use of measures of func-
tional assessment of essential activi-
ties. No research regarding the social 
language environment. 

Preschool, , language, developmental 
early childhood, professionals 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

13) SSCI * 

Beyond the pages of a book: Interactive book read-
ing and language development in preschool class-
rooms. 

Wasik, B. A., & Bond, M. A. 

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
Volume: 93 Issue: 2 p. 243-250 (2001) 

Language, Literacy development, 
teachers, open-ended questions, pro-
vide children to use language. 

 

Bias: SSCI n=2 

14) SSCI 

Maximizing the effectiveness of reading aloud. 

Lane, H. B., & Wright, T. L. 

READING TEACHER, Volume: 60 Issue: 7 p. 668-
675 (2007). 

A systematic approach to reading 
aloud. Focus on reading, no social 
language environment 

A systematic approach, Language- 
development, day-care 

15) SSCI 

A book reading intervention with preschool children 
who have limited vocabularies: The benefits of regu-
lar reading and dialogic reading. 

Hargrave, A.C., & Senechal, M. 

EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTER-
LY. Volume. 15 Issue: 1 p. 75-90 (2000). 

The authors examined the effects of 
storybook reading on the acquisition 
of vocabulary of 36 preschool children 
who had poor expressive vocabulary 
skills. The investigation is not studied 
in preschool settings. 

Language, development, day-care, 
literacy, storybook reading 

16) SSCI 

Predicting children´s competence in the early school 
years: A meta-analytic review. 

La Paro, K. M., & Pianta, R.C. 

REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH. Vol-
ume: 70 Issue: 4 p. 443-484 (2000). 

This review presents the results of a 
meta-analysis of cross-time relations 
of academic/cognitive and so-
cial/behavioural assessments from 
preschool to second grade. Focus on 
children’s behavioural assessments, 
not the social language environments. 
Children more than five years old. 

Preschool, Kindergarten, Language 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

17) SSCI * 

Measuring the Quality of Teacher-Child Interactions 
in Toddler Child Care. 

Thomason, A. C, & La Paro, K. M. 

EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT. 
Volume.20 Issue:2, p.285-304 (2009). 

 

This article focuses on the need to 
assess quality in child care classrooms 
serving children ages 15 to 36 months 
based on the developmental needs of 
toddlers. 

Teacher –child interactions adapted 
from the Classroom Assessment Scor-
ing System and discusses results from 
observations in 30 toddler classrooms. 

Language, child-care, development 

Bias: PsycINFO n=1 

18) SSCI 

Educational effects of the Tools of the Mind curricu-
lum: A randomized trial. 

Bernett, W. S, Jung, K., Yarosz, D. J., Thomas, J., & 
Honbeck, A., Stechuk, R., & Burns, S. 

EARLY CHILDHOOD RESEARCH. Volume: 23 
Issue: 3 p.299-313 (2008). 

 

A study about the effectiveness of the 
tools of the mind (Tools) curriculum 
in improving the education of 3-4-year 
old children. Teachers and students 
were randomly assigned to either 
treatment or control classrooms. Chil-
dren were compared on social behav-
iour, language and literacy growth. 

Preschool education, language, early 
child-care 

19) SSCI * 

Children´s responses to Eductors questions in day 
care play groups. 

De Rivera, C., Girolametto, L., Greenberg, J., & 
Weitzman, E. 

AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-
LANGUAGE PATHOLOGY. Volume: 14 Issue: 1 
p.14-26 (2005). 

An exploratory study examined 
adult´s questions to small groups of 
children to determine how questions 
influenced their response rate end 
complexity of response. Thirteen edu-
cators of toddlers and 13 educators of 
preschoolers participate in the study. 

Open-ended questions, language 

Bias: SSCI n=2 CSA n=2 EBSCO n=5 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

20) SSCI 

Child-care effect sizes for the NICD Study of Early 
Child Care and Youth Development. 

Belsky, J., Booth-LaForce, C. L., Bradely,  R., 
Brownell, C. A., Burchinal,  M., Campbell, S. B., et 
al.. 

AMERICAN PSYCHOLOGIST.  Volume: 61 Issue: 
2 p.99-116 

 

This report summarizes findings from 
the National Institute of Child Health 
and Human Development. Findings 
suggested that higher quality child 
care was related to advanced cogni-
tive, language and preacademic out-
comes at every age and better socio-
emotional and peers outcomes at every 
age and better socio emotional and 
peer outcomes at some ages. 

Child care, language 

21) SSCI 

An evaluation of curriculum, setting, and mentoring 
on the performance of children enrolled in pre- kin-
dergarten. 

Assel,  M. A., Landry, S. H., Swank, P. R., & 
Gunnewig, S. 

READING AND WRITING. Volume:20 Issue:5 p. 
463-494 (2007). 

This article presents results from an 
evaluation of two language and litera-
cy curricula. 

Literacy, pre-kindergarten, preschool, 
language 

Bias: SSIC n=2 

22) SSCI * 

Training day care staff to facilitate children´s lan-
guage. 

Girolametto, L., & Weitzman, E. 

AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-
LANGUAGE PATHOLOGY. Volume: 12 Issue: 3 
p.299-311 (2003). 

This study investigated the outcome of 
in-service training on language facili-
tation strategies of child care providers 
in day care centres. 

Childhood education settings, lan-
guage, day care centres, facilitation 
strategies 

Bias: PsycINFO n=2  ERIC n=1 
CASA n= 1 EBSCO n= 1 
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Bias: SSIC n=2 

22) SSCI * 

Training day care staff to facilitate children´s lan-
guage. 

Girolametto, L., & Weitzman, E. 

AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-
LANGUAGE PATHOLOGY. Volume: 12 Issue: 3 
p.299-311 (2003). 

This study investigated the outcome of 
in-service training on language facili-
tation strategies of child care providers 
in day care centres. 

Childhood education settings, lan-
guage, day care centres, facilitation 
strategies 

Bias: PsycINFO n=2  ERIC n=1 
CASA n= 1 EBSCO n= 1 



 142

Reference Brief description of the content and 
keywords 

23) SSCI 

 Development of emergent literacy and early reading 
skills in preschool children: Evidence from a latent-
variable longitudinal study. 

Lonigan, C., Burgess, S. R., & Anthony, J. L. 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY. Volume. 36 
Issue: 5 p.596-613 (2000) 

This study examined the joint and 
unique predictive significance of 
emergent literacy skills for both later 
emergent literacy skills and reading in 
two samples of preschoolers. Ninety-
six children were followed from early 
to late preschool and some children to 
kindergarten or first grade. 

Language, preschool, literacy, kinder-
garten 

Bias: PsycINFO n=1 

24) SSCI * 

Language experiences of preverbal children in Aus-
tralian childcare centres. 

Nyland, B. 

EROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
RESEARCH JOURNAL. Volume:17 Issue:1 p.111-
124 (2009). 

This article explores the language 
experiences of preverbal infants in 
Australian childcare centres with the 
aim of examining cultural regulation 
within the childcare context. 

Childcare, language, communication, 
self 

25) SSCI  

The impact of word study instruction on kindergar-
ten children´s journal writing. 

Williams, C., & Hufnagel, K. 

RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH.  
Volume:39 Issue:3 p:233-270 (2005). 

The research reported examined word 
study as an approach to spelling in-
struction. The researchers investigated 
kindergarten children’s transfer of 
specific words. 

Kindergarten, self, kindergarten set-
ting 

26) SSCI 

The role of collaborative planning in children’s 
source-monitoring errors and learning. 

Ratner, H. H., Foley, M. A., & Gimpert, N. 

JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSY-
CHOLOGY. Volume: 81 Issue: 1 p. 44-73 (2002). 

The aim of the research was to provide 
empirical evidence for a cognitive 
process that may contribute to chil-
dren’s learning from another person. 

Kindergarten, language, cognitive 
process  
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

27) SSCI 

Bilingual experience and executive functioning in 
young children. 

Carlson, S. M., & Meltzoff, A. N. 

DEVELOPMENTAL SCIENCE. Volume: 11 Is-
sue:2 p.282-298 (2008). 

The study examined effect to an un-
studied language group (Spanish-
english administering a battery of task 
to 50 kindergarten children drawn 
from three language groups. 

Kindergarten, language, cognitive 
development 

28) SSCI  

Effects of web-mediated professional development 
resources on teacher-child interactions in pre-
kindergaretn classrooms. 

Pianta, R. C., Mashburn, A. J., Downer, J. T., 
Hamre, B. K., & Justice L. 

EARLY CHILDHOOD RESERARCH. Volume:23 
Issue:4  p. 431-415 (2008). 

This article describe the effects of My 
Teaching Partner (MTP), a web-based 
system of professional development 
resources that include video exemplars 
and web-mediated consultation on 
specific dimensions of interactions 
with children. 

Pre-kindergarten  

29) SSCI 

Interactive Book Reading in Early Education: A tool 
to Stimulate print Knowledge as Well as Oral lan-
guage. 

Mol, S.E., Bus A.G., & de Jong M.T. 

REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH. Vol-
ume: 79 Issue: 2 p. 979-1007 (2009). 

 

This meta-analysis examines to what 
extent interactive storybook reading 
stimulates two pillars of learning to 
read: vocabulary and print knowledge. 
Educators were trained to encourage 
children to be actively involved be-
fore, This This meta-analysis exam-
ines to what extent interactive story-
book reading stimulates two pillars of 
learning to read: vocabulary and print 
knowledge. Educators were trained to 
encourage children to be actively 
involved before, during, and after joint 
book reading. 

 Language, Kindergarten, classroom 
setting 
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29) SSCI 

Interactive Book Reading in Early Education: A tool 
to Stimulate print Knowledge as Well as Oral lan-
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Mol, S.E., Bus A.G., & de Jong M.T. 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

30) ERIC* 

Building Emotional Literacy: Groundwork to Early 
Learning. 

Figueroa-Sanchez, M. 

CHILDHOOD EDUCATION. Volume: 84 Issue: 84 
p.301 (2008). 

In this article the author describes 
proactive strategies that teachers can 
employ to help children grow a strong 
sense of self, recognize who they are 
in their world, and make sense of their 
own experiences and environment. 
Strategies facilitate emotional literacy-
the groundwork for early learning. 

Language, modeling 

Bias: ERIC n=2 

31) EBSCO 

Terrific Teaching Tips. 

Borgia, L., & Owels, C. 

ILLINOIS READING COUNCIL JOURNAL; 
FALL2008. Volume: 36 

Issue: 4 p. 46-50. (2008) 

This article presents resources, pro-
grams, techniques and strategies that 
teachers are using in their classrooms 
in the U.S. 

Language 

32) PsycINFO * 

The Effects of in-Service Education to Promote 
Emergent Literacy in Child Care Centers: A Feasi-
bility Study. 

Girolametto, L., Weizman, E., Lefebyre, P., & 
Greenberg, J. 

LANGUAGE, SPEECH, AND HEARING SER-
VICHE IN SCHOOLS. Volume: 38 Issue:1 p. 72-83 
(2007). 

 

The aim of this study was to determine 
the feasibility of a 2-day in-service 
education program for promoting the 
use of two emergent literacy strategies 
by early childhood educators and 
increasing children´s responses to 
these strategies. 

Language, modeling, preschoolers 

Bias: ERIC n=2 PsycINFO n=1 EB-
SCO n=1 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

33) ERIC 

Lessons in Sweet Words: Supporting Children´s 
preschool Language and Literacy Development. 
Developmentally Appropriate Practice. 

Witte, T. D., & Whiting, A. 

JOURNAL OF EARLY EDUCATION AND FAM-
ILY REVIEW. Volume11 Issue: 1 P.6-21 (2003). 

 

Discusses the importance of “Sweet-
ening” language and literacy experi-
ences by using every day-life language 
I playful ways. 

 

Preschool, language, modeling 

34) PsycINFO * 

Educator´s use of cognitively challenging questions 
in economically disadvantaged preschool classroom 
context. 

Massey, S., Pence, K. L., Justice, L. M., & Bowies, 
R. P. 

EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT. 
Volume: 19 Issue: 2 p. 340-360 (2008) 

This study investigated the complexity 
of teacher question in 14 preschool 
classrooms serving economically 
disadvantaged 4-yers-olds. The pur-
poses were to explore the frequency 
and complexity of teacher questions 
and to determine the extent to which 
question types varied for different 
classrooms contexts. 

Preschool, language, stimulation 

Bias: ERIC n=1 

35) ERIC 

We Grow Brains! 

Rike, C. J., Izumi-Taylor, S., & Moberly, D. 

EXCHANGE: THE EARLY CHILDHOOD LEAD-
ER´S MAGAZINE SINCE 1978. Volume 181. p. 
22-26 (2008). 

The authors of this article describes 
activities, interactions, and learning 
opportunities that take place in care-
fully planned environments are closely 
entwined and of paramount im-
portance in stimulating brain growth 
such as language and social skills. 

 

Preschool, language, self 

 

Bias: ERIC n= 2 
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these strategies. 

Language, modeling, preschoolers 

Bias: ERIC n=2 PsycINFO n=1 EB-
SCO n=1 
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classrooms contexts. 
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Bias: ERIC n=1 

35) ERIC 

We Grow Brains! 

Rike, C. J., Izumi-Taylor, S., & Moberly, D. 
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ER´S MAGAZINE SINCE 1978. Volume 181. p. 
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The authors of this article describes 
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fully planned environments are closely 
entwined and of paramount im-
portance in stimulating brain growth 
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Bias: ERIC n= 2 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

36) ERIC 

Maternal Emotion-Related Socialization and pre-
schooler´s Developing Emotion Self-Awareness. 

Warren, H. K., & Stifter, C. A. 

SOCIAL DEVELOPMENT Volume:17 Issue:2 p. 
239-258 (2008) 

The present study examined emotion 
self-awareness of happiness, sadness, 
and anger I response to a delay or 
gratification task in 78 preschool chil-
dren. 

 

Language, self, preschool 

37) ERIC  

Bringing Language to Life: Science Exploration and 
Inquiry in the Early Language Classroom. 

Seewald, A. 

LEARNING LANGUAGES. Volume: 12 Issue:2  p. 
30-33 (2007) 

In this article, the author provides 
interactive ideas for science learning 
in the early elementary language set-
ting aimed at building student capabil-
ities in both the content and target 
language. 

 

Preschool, language, self 

38) ERIC 

Promoting Language Development through Move-
ment. 

Schiling, T., McOmber, K., Mabe, K., Beasely, B., 
Funkhouser, S., & Martinez, L. 

TEACHING ELEMENTARY PHYSICAL EDU-
CATION. Volume: 17 Issue :6 p.39-42 (2006). 

The purpose of this article is to share 
educators the broad developmental 
benefits, specific, challenges, and 
helpful hints regarding outdoor play 
for preschoolers. 

 

Preschoolers, language, self 

39) PsycINFO * 

Using Collaborative Assessment to Examine the 
Relationship between Self-Reported Beliefs and the 
Documentable practices of preschool Teachers. 

McMullen, M. B., Elicker, J., Goetze, G., Huang, H. 
H., Lee, S. M., Mathers, C., Wen, X., & Yang H. 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL. 
Volume.34 Issue:1 p.81-91 (2006) 

A team of researchers used a collabo-
rative assessment protocol to compare 
the self-reported teaching belief of a 
convince sample of preschool teach-
ers. Data were examined from survey 
instruments, detailed classroom obser-
vations and time-sampling. 

 

Preschool, language, self 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

40) CSA 

Becoming a student. Identity work and Academic 
Literacies in Early Schooling. 

Hawskins, M. R. 

TESOL QUARTERLY. Volume: 39 Issue:1 p.59-82 
(2005) 

The author’s argument in this article 
viewed language and literacy devel-
opment as a socialization process and 
classrooms as complex ecological 
systems.  

 

Kindergarten, language 

41) ERIC 

Every Child, Volume 11, number 2, Autumn 2005 

Eliott, A. 

EARLY CHILDHOOD AUSTRALIA. Volume: 11 
Issue 2, p.36 (2005). 

 The publication are aimed at anyone 
involved in the care and education of 
children from birth to eight years-in 
particular child care professionals, 
teachers, child care students and the 
parents of young children. The article 
“Every Child” debate on strengthening 
early childhood services by looking at 
developments and issues in the broad 
area of the arts. It focuses on the criti-
cal role of the visual arts, music, and 
movement in preschool. 

Preschool, language 

42) ERIC 

Science in the preschool Classroom: Capitalizing on 
Children’s Fascination with the Everyday world To 
Foster Language and Literacy Development. 

Conezio, K., & French, L. 

JOUNG CHILDREN. Volume:57 Issue: 5 p12-18 
(2002) 

 

 

Teachers can capitalize on young 
children´s natural curiosity about the 
world around them by including sci-
ence learning in the preschool curricu-
lum. 

Preschool, language 
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Preschoolers, language, self 
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Kindergarten, language 

41) ERIC 
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Eliott, A. 

EARLY CHILDHOOD AUSTRALIA. Volume: 11 
Issue 2, p.36 (2005). 
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“Every Child” debate on strengthening 
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Preschool, language 

42) ERIC 

Science in the preschool Classroom: Capitalizing on 
Children’s Fascination with the Everyday world To 
Foster Language and Literacy Development. 

Conezio, K., & French, L. 
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keywords 

43) PsycINFO 

“Let´s play puters”. Expenssive language use at the 
computer center. 

Kelly, K. L., & Schorger J R. 

INFORMATION TECHNOLOGY IN CHILD-
HOOD EDUCATION ANNUAL. Volume:12, 
p.125-138 (2001) 

The researchers investigated 25 pre-
school children´s expensive language 
while they were engaged at a class-
room computer center and during their 
free play at traditional early childhood 
learning centers. 

Preschool, language 

 

Bias: PsycINFO n=2 

 

 

44) CASA * 

Language, Practices and the Construction of Person-
hood. 

Budwig, N. 

THEORY & PSYCHOLOGY. Volume. 10 Issue: 6 
P.769-786 (2000) 

 

This article argues for the central role 
of language practices in children’s 
construction of personhood. Drawing 
on longitudinal observations of care-
givers and their preschoolers from 
three language communities. 

Language, Preschoolers 

45) CASA  

Age-Related changes in Preschool Children´s Sys-
tematic Use of Private Speech in a Natural Setting. 

Winsler, A., & Carlton, M. P., & Barry, M. J. 

JOURNAL OF CHILD LANGUAGE. Volume: 23 
Issue: 3 p.665-687 (2000) 

This study set out to explore the con-
text in which preschool children use 
private speech, or self-talk, in the 
naturalistic setting of the preschool 
classroom. 

Preschool, Self  

Bias. PsycINFO: n= 1 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

46) ERIC * 

Does Brief in-Service Training Help Teachers In-
crease Turn-Taking Talk and Socratic Questions 
with Low-income Preschoolers? 

Honig, A.S., & Martin. P.M., 

NHSA DIALOG: A RESEARCH-TO-PRACTICE 
JOURNAL FOR THE EARLY INTERVENTION 
FIELD. Volume: 12 Issue:1 p.33-44 (2009). 

This study examined effects of 1-
session training to increase 2 target 
teacher language behaviors. Observa-
tions and videotape were used. 

Language, open-ended questions, 
preschoolers, teachers 

Bias: ERIC n=2 

47) PsycINFO 

Prescool teacher´s fidelity in implementing a com-
prehensive language-rich curriculum. 

Pence, K. l, & Justice, L. M., & Wiffins, A. K. 

LANGUAGE, SPEECH, AND HEARING SER-
VICES IN SCHOOLS. Volume: 39 Issue: 3 p.329-
341 (2008). 

This study examined preschool teach-
er´s fidelity to the language-focused 
curriculum a comprehensive class-
room curriculum designed to improve 
at –risk children´s language outcomes 
through targeted improvements to 
classroom’s activity contexts. 

Preschool teachers, language open-
ended questions 

Bias: ERIC n=1 

48) PsycINFO * 

“Would you like to tidy up now? An analysis of 
adult questioning in the English foundation stage. 

Siraj-Blatchford, I., & Manni, L. 

EARLY YEARS AN INTERNATIONAL JOUNAL 
O FESEARCH AND DEVELOPMENT. Volume: 
28 Issue: 1  p5-22 (2008) 

This study provides an extension of 
analysis concerned with adult ques-
tioning carried out in the Researching 
Effective Pedagogy (REPEY) study. 
67 adult questions identified in a ran-
dom sample of four half-day observa-
tions drawn from each of the 12 pre-
school settings. Also robust quantita-
tive data where used to identify the 
particular pedagogical strategies being 
applied by more effective pre-school 
settings to support the development 
skills, knowledge and attitudes. 

Preschool, open-ended questions 

Bias. ERIC n=3 PsycINFO n=3 
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Bias: ERIC n=2 

47) PsycINFO 

Prescool teacher´s fidelity in implementing a com-
prehensive language-rich curriculum. 

Pence, K. l, & Justice, L. M., & Wiffins, A. K. 

LANGUAGE, SPEECH, AND HEARING SER-
VICES IN SCHOOLS. Volume: 39 Issue: 3 p.329-
341 (2008). 

This study examined preschool teach-
er´s fidelity to the language-focused 
curriculum a comprehensive class-
room curriculum designed to improve 
at –risk children´s language outcomes 
through targeted improvements to 
classroom’s activity contexts. 

Preschool teachers, language open-
ended questions 

Bias: ERIC n=1 

48) PsycINFO * 

“Would you like to tidy up now? An analysis of 
adult questioning in the English foundation stage. 

Siraj-Blatchford, I., & Manni, L. 

EARLY YEARS AN INTERNATIONAL JOUNAL 
O FESEARCH AND DEVELOPMENT. Volume: 
28 Issue: 1  p5-22 (2008) 

This study provides an extension of 
analysis concerned with adult ques-
tioning carried out in the Researching 
Effective Pedagogy (REPEY) study. 
67 adult questions identified in a ran-
dom sample of four half-day observa-
tions drawn from each of the 12 pre-
school settings. Also robust quantita-
tive data where used to identify the 
particular pedagogical strategies being 
applied by more effective pre-school 
settings to support the development 
skills, knowledge and attitudes. 

Preschool, open-ended questions 

Bias. ERIC n=3 PsycINFO n=3 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

49) PsycINFO * 

Young children´s language of togetherness. 

De Haan, H., & Singer, E. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY 
YEARS EDUCATION. SPECIAL ISSUE: TO-
GETHERNESS IN PLAY AND LEARNING. Vol-
ume. 9 Issue: 2 p.117-124 (2001). 

A case study is presented in which the 
language of one child was audiotaped 
over 2 years in his interactions with 
other children and teachers. 

 

Day care centre, language, repetition, 
teachers 

50) PsycINFO * 

Responsiveness of child care providers in interac-
tions with toddlers and preschoolers. 

Girolametto, L., & Weitzman, E. 

LANGUAGE, SPEECH, AND HEARING SER-
VICES IN SCHOOLS.  Volume: 33 Issue: 4 (2002). 

 

This study investigated the responsive 
language input of 26 child care pro-
viders to children in community child 
care centres. 

 

Language, preschoolers, extension 

51) PsycINFO* 

Caregiver training and classroom quality in child 
care-centres. 

Burchinal, M.R., Cryer, D., Clifford, R. M., & 
Howes, C. 

APPLIED DEVELOPMENTAL SIENCE. Volume: 
6 Issue: 1 p.2-11 (2002). 

This study of 553 infant toddler, and 
preschool-centre classrooms examined 
the association between classroom 
quality and the highest level of the 
caregiver’s formal education. 

 

Preschool, advanced language, care-
giver 

 

Bias: PsycINFO  n=2 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

52) PsycINFO * 

Using text in pre-school: A learning environment. 

Gustafsson K, & Mellgren,  E. 

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE. 
Volume: 172 Issue: 6 p.603-624 (2002). 

This study observed the use of texts in 
the pre-school to document the inter-
action between the child, the teacher 
and the environment and the emergent 
literacy in the daily practices. 

 

Preschool, meta-cognition, language 

 

Bias: PsycINFO n= 4 

53) PsycINFO * 

Toddler’s joint engagement experience facilitates 
preschooler’s acquisition of theory of mind. 

Nelsson, P. B., Adamson, L.B., & Bakeman, R. 

DEVELOPMENTAL SIENCE. Volume: 11 Issue: 6 
p.847-852 (2008). 

Forty-two children participated in a 
longitudinal study that investigated the 
relationship between their joint en-
gagement experience when toddlers 
and their development of theory of 
mind when preschoolers. 

 

Language, Preschoolers, theory of 
mind 

54) PsycINFO * 

“I just talk with my heart”. The mind-body problem, 
linguistic input, and the acquisition of folk psycho-
logical beliefs. 

Gottfried, B. M., & Jow, E. E. 

COGNETIVE DEVELOPMENT. Volume: 18 Issue: 
1 p. 79-90 (2003). 

This study adds to the literature ad-
dressing the input preschool children 
receive. Transcripts from 4 English-
speaking children followed longitudi-
nally from approximately age 2-5 
years, including both adult and child 
utterances. 

 

Preschool, language,  
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

55) ERIC 

Click, clack, Moo. Designing Effective reading 
Instruction for Children in Preschool and Early Pri-
mary Grades. 

Barclay, K. 

CHILDHOOD EDUCATION. Volume: 65 Issue. 3 
P.167 (2009) 

This article shows how teachers can 
extend the read-aloud experience of 
one picture book to provide research-
based reading instruction in most, if 
not all, of the essential components. 

 

Language, thinking, teachers, young 
children 

56) ERIC 

Providing Preschool Foundations for Later Reading 
Comprehension: The Importance of and Ideas for 
Targeting inference in Storybook-Sharing Interven-
tions. 

Van Kleeck, A. 

PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS. Volume: 45 
Issue: 7 p.667-643 (2008). 

This article presents a theoretical ra-
tionale for fostering inferential lan-
guage during book sharing with pre-
school children and provides research-
based ideas for how this can be best 
accomplished. 

 

Language, Preschool 

57) ERIC * 

Learning about Life- through Books! 

Neuman, S. 

EARLY CHILDHOOD TODAY(3) Volume: 21 
Issue: 4 P.34-43 

This article presents the experiences of 
a kindergarten teacher during her class 
independent reading time. 

 

Language, thinking, teacher 

 

Bias: ERIC n=2 

58) PsycINFO * 

Supporting Literacy-Related Play; Roles for Teach-
ers of Young Children. 

Saracho, O. 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOUNAL. 
Volume: 31 Issue: 3 P201-206 (2004) 

Note! This article was coded twice 58 and 67 

This article discusses roles for teach-
ers of young children in supporting 
literacy-related play. The population 
consisted of five kindergarten teacher 
and their classroom children. 

 

Language, thinking 

 153

Reference Brief description of the content and 
keywords 

59) ERIC 

Child Care Subsidy and Quality. 

Jones-Branch, J. A., Torquati, J.C., Raikes, H., & 
Edwards, C. P. 

EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT. 
Volume: 15 Issue: 3 p. 327-342 (2004). 

Thirty-four classrooms in full day 
programs serving preschool aged 
children were observed using the Ear-
ly Childhood Environment Rating 
Scales- Revised (ECERS-R). 

 

Language, preschool 

 

Bias: ERIC n=2 

60) PsycINFO * 

Effecten van video-interactiebegeleiding/Effects of 
Video interaction analysis in childcare context. 

Fukkink, R. G, & Tavecchio, L-W. C. 

PEDAGOGISCHE STUDI ASSOCIATION. Vol-
ume: 84 Issue:1 p. 55-70 (2007). 

In this study, care givers in day-care 
centres where video-taped in the inter-
action, responsively and language 
stimulation with children. 

 

Language stimulation, day-care 

 

 

61) PsycINFO * 

Infant programmes in Australian childcare centres: 
Are there gaps in pre-service training of childcare 
staff? 

Nyland, B. 

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE.  
Volume: 174 Issue: 1 p.47-57 (2004). 

This paper discusses the potential of 
the childcare centre as a child-rearing 
niche and is based on data collection 
and research carried out in childcare 
centres. 

 

Childcare, language 

Bias: ERIC n=1 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

62) PsycINFO  

The effect of self-evaluation by video analysis: An 
examination of narrative description by kindergarten 
teachers. 

Tomita, H. 

JAPANESE JOUNAL OF CONSELING SCIENCE.  
Volume: 33 Issue: 3 (2000). 

This study examined the effect of self-
evaluation by video analysis and 
found that the frequency and variety 
of kindergarten teacher’s helping 
skills improved significantly. 

 

Language, Kindergarten teacher’s, self 
expression  

 

 

63) ERIC  

What Does Emerging Literacy Look Like? 

Bobys, A.R. 

YOUNG CHILDREN. Volume: 55 Issue 4 p. 16-20 
(2000). 

This article discusses hov early child-
hood teachers can provide a classroom 
environment that puts into practice 
theories related to emerging literacy. 

 

Kindergarten, self, language 

 

64) ERIC * 

Using Reflection to Increase Children´s Learning in 
Kindergarten. 

Trudeau, K., & Harle., A. Z. 

YOUNG CHILDREN. Volume: 61 Issue: 4 p. 101-
104 (2006). 

In this article, the author examines the 
effectiveness of reflective teaching in 
kindergarten which promotes chil-
dren’s learning. 

 

Kindergarten, language, thinking 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

65) CSA  

Kindergartener’s Conversations in a Computer-
Based Technology classroom. 

Hyun, E., & Davis, G. 

COMMUNICATION EDUCATION. Volume: 54 
Issue: 2 p.118-135 (2005). 

This qualitative study examined 
emerging inquiries and dialogue of 5-
to 6-year-old kindergartners taking 
place around computers as they en-
gaged in mapping project in technolo-
gy-rich classroom in U.S. 

 

Thinking 

 

 

66) PsycINFO * 

A classroom investigation of the growth of meta-
cognitive awareness in kindergarten children 
through the writing process. 

Jacobs, G. M. 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL. 
Volume: 32 Issue:1 P 17-23 (2004). 

This study investigated the presence 
and growth of kindergarten children´s 
metacognition as they engaged in the 
writing process. Twice a month the 
teacher7researcher interviewed the 
children as they finished writing, ask-
ing questions. Records, observations, 
and individual writing folders were 
used to complete a checklist of writing 
strategies for each child. 

 

Kindergarten, language, thinking 

 

Bias: ERIC n=1 

68) EBSCO * 

The Social context of learning literate. 

Jones, I., Trojanowska, L., & Gilden, R. 

LEARNING & INDIVIDUAL DIFFERENCES. 
Volume: 12 Issue:4 p.375-390 (2000). 

In this paper, the authors present two 
experiments examining the effects of 
varied, familiar, and close social con-
tacts on preschool children’s literate 
language and story re-reading. 

 

Preschool, language,  interactions 
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Reference Brief description of the content and 
keywords 

70) ERIC * 

Action, consciousness and Theory of Mind: Chil-
dren´s Ability to Coordinate Story Character´s Ac-
tions and Thoughts. 

Pelletier, J., Astington, J., & Wilde J. 

EARLY EDUCATION  AND DEVELOPMENT; 
Volume:15 Issue:1 

p. 5-22 (2004). 

This study reports on an analysis of 
the relation between kindergarten 
children’s developing theory of mind 
and their understanding of character’s 
actions and consciousness in story 
narrative. Children were asked to 
retell stories following both an exper-
imenter’s and the teacher’s initial 
storytelling. 

 

 

 

71) SSC1 * 

Educator’s use of cognitively challenging questions 
in economically disadvantages preschool classroom 
context. 

Massey, S. L., Pence, K. l., Justice, L. M., & 
Bowles, R. P. 

EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT. 
Volume: 19 Issue: 2 p.340-360 (2008). 

This study has implications for the 
professional development of early 
childhood educators, particularly with 
respect to the use of questions lan-
guage-and literacy-related difficulties. 

72)  SSCI * 

Supporting young children´s explanations through 
inquire science in preschool. 

Peterson, S.M., & French, L. 

EARLY CHILDHOOD RESEARCH. Volume: 23 
Issue: 3 P395-408 (2008). 

 

This study examines the ways in 
which preschool teachers support the 
development of children’s explanatory 
language through science inquiry. 
Two classrooms in a preschool centre 
using a science inquiry curriculum 
were videotaped during a 5-week unit 
on colour mixing. 

 157

Reference Brief description of the content and 
keywords 

73)  SSCI * 

The effects of verbal support strategies on small-
group peer interactions. 

Girolametto, L.,Weitzman, E., & Greenberg, J. 

LANGUAGE SPEECH AND HEARING SER-
VICES IN SCHOOLS. Volume:35 Issue:3 p.254-
268 (2004). 

Seventeen caregivers were randomly 
assigned to experimental and control 
groups. The experimental group re-
ceived in-service training on how to 
facilitate peer interaction; the control 
group received training on adult-child 
communication strategies. 
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9.4 Bilaga 4: Fokusgruppsfrågor första tillfället 
FOKUSGRUPPSFRÅGOR FÖRSTA TILLFÄLLET 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

1. Berätta vilka visioner ni har vad gäller språkmiljön på er förskole-
avdelning? 

2. Vilka kunskaper behövs för att förverkliga denna vision? 
3. Vad tycker ni är viktigt att tänka på när ni utformar den fysiska 

språkmiljön på er förskoleavdelning?  
4. Följdfråga till ovan: Hur tänker ni kring material, språk och kom-

munikation (för att rikta uppmärksamhet mot beskrivningar om 
vad som används i aktiviteter där det pratas, sjungs, ritas, och an-
vändning av exempelvis naturmaterial). 

5. Vad tycker ni är viktigt at tänka på när det gäller den sociala 
språkmiljön? 

6. På vilket sätt är utemiljön en språkfrämjande miljö (fysiskt och 
socialt) på er förskoleavdelning? 

7. Hur kan ni utveckla dessa områden på er förskoleavdelning? 
8. Vilken kunskap behöver ni? 
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9.5 Bilaga 5: Språkmiljöenkäten 
Den pedagogiska språkmiljön i förskolan 

Del 1.  

1. Kvinna   

2. Man   

3. Födelseår: _______________________________ 

4. Utbildningsbakgrund 

Barnskötarutbildning  

Förskollärarutbildning  

Lärarutbildning mot tidigare år  

Saknar utbildning inriktad mot barn  

Annan,   

ange vad:___________________________ 

5. Antal yrkesverksamma år inom förskolan: 

1 år eller mindre  

2-9 år  

10-19 år   

20 år eller mer   

6. Tidigare yrkeserfarenhet från andra yrkesområden:  

Förskoleklass   

Fritidshem  

Skola  

Annan  

Saknar erfarenhet från andra yrkesområden  

7. Har du annat modersmål än svenska? 

Ja  vilket_______________________ 

Nej   
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9.5 Bilaga 5: Språkmiljöenkäten 
Den pedagogiska språkmiljön i förskolan 

Del 1.  

1. Kvinna   

2. Man   

3. Födelseår: _______________________________ 

4. Utbildningsbakgrund 

Barnskötarutbildning  

Förskollärarutbildning  

Lärarutbildning mot tidigare år  

Saknar utbildning inriktad mot barn  

Annan,   

ange vad:___________________________ 

5. Antal yrkesverksamma år inom förskolan: 

1 år eller mindre  

2-9 år  

10-19 år   

20 år eller mer   

6. Tidigare yrkeserfarenhet från andra yrkesområden:  

Förskoleklass   

Fritidshem  

Skola  

Annan  

Saknar erfarenhet från andra yrkesområden  

7. Har du annat modersmål än svenska? 

Ja  vilket_______________________ 

Nej   
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Del. 2  

Markera med ett X eller med en ring på siffran, det som ligger närmast din 
åsikt 
I vårt arbetslag… Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
mycket bra 

… tar vi medvetet tillvara vardagssituationer 
för att skapa tillfällen till kommunikation 

1       2       3       4       5       6       7 

… tar vi medvetet tillvara vardagssituat-
ioner för att skapa tillfällen till språksti-
mulering 

1       2       3       4       5       6       7 

… samtalar vi med barnen samt benämner det 
som sker med ett rikt och varierat språk 

1       2       3       4       5       6       
7 

… utmanar vi barnens föreställningar genom 
att ställa tankeväckande frågor som inte krä-
ver ett korrekt svar utan ger utrymme för flera 
tänkbara svar 

1       2       3       4       5       6       
7 

… lyssnar vi aktivt på vad barnen vill 
uttrycka och berätta 

1       2       3       4       5       6       
7 

… är vi lyhörda för enskilda barns behov 
av stöd i sin kommunikation 

1       2       3       4       5       6       
7 

… erbjuds barnen många olika sätt att 
kommunicera på t ex genom, bild, sång 
och musik, rörelse och lek 

1       2       3       4       5       6       
7 

… utgör leken ett medvetet inslag i verk-
samheten  

1       2       3       4       5       6       
7 

… ger vi barnen läs- och berättarupplevelser 
dvs spontant återberättande och påhittade 
historier 

1       2       3       4       5       6       
7 

… samtalar vi kring berättelser, både som 
en del av den planerade verksamheten 
liksom på barns initiativ 

1       2       3       4       5       6       
7 

… uppmuntrar vi barnen att hitta på egna 
berättelser 

1       2       3       4       5       6       
7 

… hör barnen de vuxna samtala på olika sätt 
och i många olika sammanhang 

1       2       3       4       5       6       7 

… ser och hör barnen de vuxna läsa och 
skriva på olika sätt samt i många olika 
sammanhang 

1       2       3       4       5       6       
7 

… uppmuntrar vi barnens eget skrivande 1       2       3       4       5       6       7 
… uppmuntrar vi barnens eget läsande 1       2       3       4       5       6       

7 
… utgår vi från barns erfarenheter i språkliga 
sammanhang 

1       2       3       4       5       6       7 

… utgår vi från barns erfarenheter i skriftliga 1       2       3       4       5       6       
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sammanhang 7 

… hjälper vi barnen att utveckla tal- och 
skriftspråklig medvetenhet genom olika 
aktiviteter som inbjuder till reflektion 

1       2       3       4       5       6       
7 

… arbetar vi aktivt för att skapa kommunika-
tiva möten mellan barn 

1       2       3       4       5       6       
7 

… samverkar vi med föräldrarna så att vi får 
kunskap om barnens erfarenheter  

1       2       3       4       5       6       7 

… samverkar vi aktivt med föräldrarna så att 
de får kunskap om vad som händer i förskolan 
och kan samtala med barnen om detta  

1       2       3       4       5       6       7 

… ser vi till att den fysiska miljön runt barnen 
innehåller och understödjer skriftspråklig 
verksamhet 

1       2       3       4       5       6       
7 

… har vi medvetet arrangerat en tyst och lugn 
plats där barn kan lyssna på sagor 

1       2       3       4       5       6       7 

… tar vi medvetet tillvara barnens bilder 1       2       3       4       5       6       7 
… har vi medvetet arrangerat miljön så 
att böckerna är tillgängliga för barnen 

1       2       3       4       5       6       7 

…ser vi till att det finns en variation av böck-
er 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi symboler som finns synliga i 
rummet t.ex. texter på möbler 

1       2       3       4       5       6       7 

… utgör estetiska lärprocesser  t ex bild, 
drama, musik ett medvetet inslag i verksam-
heten 

1       2       3       4       5       6       7 

… har vi medvetet arrangerat miljön så att 
datorerna är tillgängliga för barnen 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi datorprogram som uppmuntrar 
till samarbete 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi datorprogram som uppmuntrar 
till samtal  

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi datorn som ett redskap för 
olika språkliga aktiviteter så som t ex lek-
skrivning  

1       2       3       4       5       6       7 

… uppmuntras barnen till att använda datorn 
för att söka information på Internet 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi digitala bilder som ger möjlig-
het till återberättande 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi annat material t ex målarfär-
ger, papper, pennor som stimulerar barns 
språkutveckling 

1       2       3       4       5       6       7 

… tar vi tillvara på barnens erfarenheter av 
populärkultur t ex barnteveprogram, barnfil-
mer 

1       2       3       4       5       6       7 

… ger vi barnen möjligheter att uppleva kul-
turella aktiviteter, så som t ex teater och film 

1       2       3       4       5       6       7 
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sammanhang 7 
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turella aktiviteter, så som t ex teater och film 

1       2       3       4       5       6       7 
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… uppmuntrar vi barnen att genomföra egna 
teaterföreställningar 

1       2       3       4       5       6       7 

… arbetar vi med pedagogisk dokumentation 1       2       3       4       5       6       7 
… använder vi biblioteket som en resurs 1       2       3       4       5       6       7 
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9.6 Bilaga 6: Fokusgruppsfrågor andra tillfället 
FOKUSGRUPPSFRÅGOR ANDRA TILLFÄLLET  

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

1. Vad har ni för visioner med språkmiljön här på er avdelning? 
2. Berätta, vad innebär barns språkutveckling för er?  
3. Finns det tillfällen på er avdelning där ni kan ta tillvara på det en-

skilda barnets möjligheter att utveckla sitt språk? Beskriv hur och 
när dessa tillfällen kan uppstå. 

4. Barnen möter idag digital teknik från den dag de föds. ( ge exem-
pel; de kommer i kontakt med film, figurer, datorer, mobiltelefo-
ner) Det innebär att språket de möter ser annorlunda ut än vad det 
gjorde för oss - Hur påverkar det er verksamhet på förskolan?  

LITERACY 

1. Beskriv hur ni arbetar med att utmana barns läsande?  
2. Hur arbetar ni med sagor och berättande? (tänk också multimod-

alt-sång –dans-konstruktion-tecken) 
3. De barn ni möter i förskolan har personliga erfarenheter och upp-

levelser med sig hemifrån som, på vilket sätt tar ni tillvara på det i 
er verksamhet? 

4.  Beskriv hur ni arbetar med barnens skriftspråk ? (tänk också mul-
timodalt-sång –dans-konstruktion-tecken) 

5. På vilket sätt tar ni tillvara på barns erfarenheter i skriftspråkliga 
sammanhang? (se exempel fråga 4) 

MULTIMODAL 

1. Hur påverkar ert temaarbete/projektarbete språkmiljön? 
2. Från förra fokusgruppsamtalen framkom att språk är mycket mer 

än det verbala språket exempelvis sång, dans, konstruktion och 
bild, hur arbetar ni med dessa uttryckssätt 

UTOMHUSMILJÖFRÅGORNA 

1. Från förra fokusgruppsamtalet har framkommit att man ibland inte 
använder färdiga leksaker utomhus – hur tänker ni kring vad som 
händer med språket när barnen inte har leksaker utomhus? 

2. Från förra fokusgruppsamtalet har framkommit att det blir andra 
samtal utomhus - hur tänker ni kring - hur det blir andra samtal 
och vad innehållet kan vara i dessa samtal. 

3. Från förra fokusgruppsamtalet har framkommit att  barnen ges 
möjligheter att röra sig fritt, leka högljudda lekar utomhus vilket 
innebär att språket påverkas - hur tänker ni kring detta – hur på-
verkas språket? 

4. När ni rangordnar de bästa språkmiljöerna vilka är de? 
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9.7 Bilaga 7: Information och samtycke 
Information till förskolepersonal om deltagande i projektet  


Barns språkmiljö i förskolan 

På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i Jön-
köping, Institutionen för samhälle och välfärdsstudier (ISV), Linköpings 
Universitet och Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation 
(UKK) vid Mälardalens högskola pågår ett 3-årigt projekt om barns språk-
miljö i förskolan. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet. Syftet är att 
studera förskolans språkmiljö. Med språkmiljö avses allt som bidrar till 
barns språkutveckling, så som samspelt i förskolan, aktiviteter, material som 
används och lokalers utformning. 
Projektet genomförs i Jönköpings län, Norrköpings kommun och Västerås 
stad. Under våren 2009 görs ett urval av förskolor, av vilka er förskola an-
mält intresse att deltaga. Under 2009 och 2010 har vi för avsikt att vid två 
tillfällen genomföra observationer på er förskoleavdelning, ni besvarar en 
enkät samt deltar i en fokusgruppsintervju tillsammans med arbetskamrater 
på avdelningen.  
 
Det vi önskar av er som förskolepersonal är dels att ni ger samtycke till att 
besvara en enkät samt delta i observationer och bli intervjuade i fokusgrupp-
sintervjuer. Vi kommer inte att värdera enskilda individer eller förskolor. 
Fokus är på språkmiljön i förskolan.  Resultat kommer att presenteras på 
gruppnivå, vilket innebär att enskilda deltagare inte kommer att kunna iden-
tifieras. Allt deltagande är frivilligt och alla har rätt att när som helst avbryta 
sin medverkan utan angivande av skäl för detta. Insamlad data kommer att 
kodas och avidentifieras, vilket innebär att alla personuppgifter är skyddade 
för utomstående. Detta innebär att det är endast vi som arbetar i forsknings-
projektet som har tillgång till era namn för att kunna brevväxla, skicka in-
formation etc. Insamlade data kommer förvaras i låsta skåp på högsko-
lan/universitetet. Den information som samlas kommer enbart att används 
för forskningsändamål och/eller utbildning och vid forskningskonferenser.  
Om ni önskar vill vi gärna dela med oss av forskningsresultaten, och Du/Ni 
kommer även att bjudas in till en presentation av forskningsresultaten. Om ni 
önskar mer information om projektet, kontakta gärna projektansvarig, Do-
cent Anette Sandberg, 021-101404 vid Mälardalens Högskola. 
Vi kommer att kontakta Er per för att avtala tid och plats för genomförande 
av enkätundersökningen samt observationer.  
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Professor Eva Björck-Åkesson, 036-10 15 00, eva.bjorck-akesson@hlk.hj 
Professor Mats Granlund, 036-10 12 21, mats.granlund@hhj.hj.se 
Docent Anette Sandberg, 021-10 14 04 anette.sandberg@mdh.se (regionalt 
forskningsansvarig, Västerås) 
Fil. Dr. Lena Almqvist, 021-10 31 97, lena.almqvist@mdh.se 
Fil. Dr. Polly Björk-Willén, 011-36 35 96, polwi@isv.liu.se (regionalt forsk-
ningsansvarig, Norrköping) 
Forskningsassistent Sara Hvit, 036-10 14 82, sara.hvit@hlk.hj.se (regionalt 
forskningsansvarig, Jönköping) 
Forskningsassistent Martina Norling, 021-10 70 67, martina.norling@mdh.se 
 

Barns språkmiljö i förskolan 
 
För samtycke om deltagande i projektet Barns språkmiljö i förskolan, fyll i 
nedanstående talong och skicka den till (den regionalt ansvarige).  
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------  
 
 Jag har fått information om projektet Barns språkmiljö i förskolan och vill 
deltaga i studien vilket innebär att: 

Besvara en enkät 
Ingå i observation 
Intervju i fokusgrupp 
 
 
 .....................................................  
Personalens namn 
 
 
 .....................................................   ..................................................  
Förskolans namn Avdelning och åldersgrupp 
 
 
 .....................................................  
Datum 
 
 
 .....................................................  
Underskrift 
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Om ni önskar vill vi gärna dela med oss av forskningsresultaten, och Du/Ni 
kommer även att bjudas in till en presentation av forskningsresultaten. Om ni 
önskar mer information om projektet, kontakta gärna projektansvarig, Do-
cent Anette Sandberg, 021-101404 vid Mälardalens Högskola. 
Vi kommer att kontakta Er per för att avtala tid och plats för genomförande 
av enkätundersökningen samt observationer.  
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Professor Eva Björck-Åkesson, 036-10 15 00, eva.bjorck-akesson@hlk.hj 
Professor Mats Granlund, 036-10 12 21, mats.granlund@hhj.hj.se 
Docent Anette Sandberg, 021-10 14 04 anette.sandberg@mdh.se (regionalt 
forskningsansvarig, Västerås) 
Fil. Dr. Lena Almqvist, 021-10 31 97, lena.almqvist@mdh.se 
Fil. Dr. Polly Björk-Willén, 011-36 35 96, polwi@isv.liu.se (regionalt forsk-
ningsansvarig, Norrköping) 
Forskningsassistent Sara Hvit, 036-10 14 82, sara.hvit@hlk.hj.se (regionalt 
forskningsansvarig, Jönköping) 
Forskningsassistent Martina Norling, 021-10 70 67, martina.norling@mdh.se 
 

Barns språkmiljö i förskolan 
 
För samtycke om deltagande i projektet Barns språkmiljö i förskolan, fyll i 
nedanstående talong och skicka den till (den regionalt ansvarige).  
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------  
 
 Jag har fått information om projektet Barns språkmiljö i förskolan och vill 
deltaga i studien vilket innebär att: 

Besvara en enkät 
Ingå i observation 
Intervju i fokusgrupp 
 
 
 .....................................................  
Personalens namn 
 
 
 .....................................................   ..................................................  
Förskolans namn Avdelning och åldersgrupp 
 
 
 .....................................................  
Datum 
 
 
 .....................................................  
Underskrift 
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9.8 Bilaga 8: Missivbrev och samtycke 
Missivbrev till föräldrar i deltagande förskolor/delstudie två. 

Till föräldrar/vårdnadshavare om ditt/ert barns deltagande i 
projektet  




På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i Jön-
köping, Institutionen för samhälle och välfärdsstudier (ISV), Linköpings 
Universitet och Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation 
(UKK) vid Mälardalens högskola pågår ett 3-årigt projekt om barns språk-
miljö i förskolan. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet. Syftet är att 
studera faktorer i förskolors språkmiljö och de variationer som förekommer, 
samt synliggöra barns språkanvändning i förkalans vardag. I detta ingår 
barns språkliga interakton med varandra. 
 
Studien går till på följande sätt. Under 2009 och 2010 har personalen på 
förskolorna besvarat en enkät samt deltagit i observationer och 
fokusgruppsintervjuer på förskolan. Under hösten 2010 gjordes ett urval av 
alla medverkande förskolor, av vilka ditt/ert barns förskola är en, för att 
under våren 2011 göra videoobservationer av barnen när de samspelar med 
varandra. 
 
Vi kommer att följa barnen på ert barns förskola genom att videoobservera 
barnen när de samspelar med varandra. Vårt fokus i denna del av studien 
kommer att vara på barnen i ert barns förskola. Vi kommer att studera var 
och när de flesta samtalen mellan barnen sker, vad barnen samtalar om, vilka 
språkmval som görs när barnen har tillgäng till fler språk, hur barnens 
samspel är organiserat avseende spåk och andra faktorer i förskolemiljön. 
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Professor Eva Björck-Åkesson, 036-101500, eva.bjorck-akesson@hlk.hj 
Professor Mats Granlund, 036-101221,  
Docent Anette Sandberg,  021-101404  (regionalt 
forskningsansvarig, Västerås) 
Fil.Dr. Lena Almqvist, 021-103197, lena.almqvist@mdh.se 
Fil. Dr. Polly Björk-Willen, 011-363596,  (regionalt forsk-
ningsansvarig, Norrköping) 
Forskningsassistent Sara Hvit, 036-101482, sara.hvit@hlk.hj.se (regionalt 
forskningsansvarig, Jönköping) 
Forskningsassistent Martina Norling, 021-107067, martina.norling@mdh.se 
 

Barns språkmiljö i förskolan 
 
Du/Ni som vill att ditt/ert barns skall delta i studien Barns språkmiljö i 
förskolan, fyll i nedanstående talong och lämna den till läraren på Er 

förskola  
 
 ------------------------------------------------------------------------------  
 
 Vi har fått information om projektet Barns språkmiljö i för-

skolan och samtycker till att vårt barn deltar i studien 
 

 ..............................................  
Barnets namn 
 
 .................................................  -------------------------------  
Förskolans namn Avdelning och åldersgrupp 
 
 ................................................. 
Datum 
 
 .................................................  -----------------------------  
Förälder/föräldrars/vårdnadshavare/vårdnadshavarnas under-
skrift 
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förskolorna besvarat en enkät samt deltagit i observationer och 
fokusgruppsintervjuer på förskolan. Under hösten 2010 gjordes ett urval av 
alla medverkande förskolor, av vilka ditt/ert barns förskola är en, för att 
under våren 2011 göra videoobservationer av barnen när de samspelar med 
varandra. 
 
Vi kommer att följa barnen på ert barns förskola genom att videoobservera 
barnen när de samspelar med varandra. Vårt fokus i denna del av studien 
kommer att vara på barnen i ert barns förskola. Vi kommer att studera var 
och när de flesta samtalen mellan barnen sker, vad barnen samtalar om, vilka 
språkmval som görs när barnen har tillgäng till fler språk, hur barnens 
samspel är organiserat avseende spåk och andra faktorer i förskolemiljön. 
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Professor Eva Björck-Åkesson, 036-101500, eva.bjorck-akesson@hlk.hj 
Professor Mats Granlund, 036-101221,  
Docent Anette Sandberg,  021-101404  (regionalt 
forskningsansvarig, Västerås) 
Fil.Dr. Lena Almqvist, 021-103197, lena.almqvist@mdh.se 
Fil. Dr. Polly Björk-Willen, 011-363596,  (regionalt forsk-
ningsansvarig, Norrköping) 
Forskningsassistent Sara Hvit, 036-101482, sara.hvit@hlk.hj.se (regionalt 
forskningsansvarig, Jönköping) 
Forskningsassistent Martina Norling, 021-107067, martina.norling@mdh.se 
 

Barns språkmiljö i förskolan 
 
Du/Ni som vill att ditt/ert barns skall delta i studien Barns språkmiljö i 
förskolan, fyll i nedanstående talong och lämna den till läraren på Er 

förskola  
 
 ------------------------------------------------------------------------------  
 
 Vi har fått information om projektet Barns språkmiljö i för-

skolan och samtycker till att vårt barn deltar i studien 
 

 ..............................................  
Barnets namn 
 
 .................................................  -------------------------------  
Förskolans namn Avdelning och åldersgrupp 
 
 ................................................. 
Datum 
 
 .................................................  -----------------------------  
Förälder/föräldrars/vårdnadshavare/vårdnadshavarnas under-
skrift 
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10 Delstudie I-IV 
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