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Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares perspektiv på barns språkutveckling och hur de arbetar för att främja barns språkutveckling samt hur de beskriver förskolans betydelse när det kommer till barns språkliga utveckling.  Den metod som användes var ostrukturerade intervjuer med öppna frågor och följdfrågor.  Resultatet visar att förskollärarna använder sig av sånger, rim och ramsor för att 
främja barns språkutveckling, de använder böcker och rekvisita samt språkfrämjande 
metoder dagligen. Resultatet visar även på förskolans betydelse för barn med annat 
modersmål än svenska då det är i förskolan dessa barn oftast möter svenska språket 
första gången. Miljön bör vara lockande och inspirerande för att bjuda in till lek och 
lärandesituationer, anser förskollärarna. Slutsatser utifrån studien är att 
förskollärare i denna studie kontinuerligt och metodiskt arbetar med barns 
språkutveckling. 
___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
I en tidigare pilotstudie som vi har utfört framkom det att kommunikationen på en 
förskola är ytterst viktig, inte minst i fråga om hur förskollärare främjar barns språk. 
Kommunikation i olika former är en viktig del i det samhälle vi lever, eftersom vi har 
ett ständigt behov att lära oss sovra i ett stort informationsflöde. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) står att förskolan ska stimulera varje barns 
språkutveckling och lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Barns språkliga kompetens grundläggs tidigt. Genom interaktion med både barn och 
vuxna utvecklar barnen sitt verbala språk (Kultti, 2012). I Sverige går de flesta barn i 
förskolan och enligt skolverket (2014)  tillbringar 83 % av alla 1-5-åringar sina dagar i 
förskolan. Eftersom så många barn vistas i förskolan varje dag och under så många 
timmar per dag, är förskolan en del i barns lärande och utveckling med rika tillfällen 
till samspel och språklig stimulans. Av den anledningen är det intressant att 
undersöka hur förskollärare arbetar med det talade språket för att utveckla barns 
språkliga kompetens. Säljö (2005) skriver att det viktigaste sättet för människan att 
förmedla sina tankar och åsikter är genom det talade språket, och Svensson (2009) 
skriver att språket är grunden till människans hela utveckling. 
Det är viktigt att förskollärare får en förståelse för hur de kan arbeta med barns 
språk. Därför är en förhoppning med den här studien att starta en tankeprocess hos 
förskollärare om hur de kan arbeta för att främja barns språkutveckling.    
 
1.1 Syfte och problemställning 
Syftet är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling i 
förskolan och vilken betydelse miljön i förskolan har för barns språkutveckling. 
Studien utgår från följande frågeställningar: 
 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att främja barns språkutveckling 
i förskolan? 
 
 

 Vilken betydelse har miljön i förskolan för barns språkutveckling enligt 
förskollärarna? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
I forskningsbakgrunden presenteras teori och en del tidigare forskning om 
språkutveckling samt förskolans uppdrag. Metodavsnittet presenterar den 
forskningsstrategi studien utgått från, vilken datainsamlingsmetod som användes och 
vilka som deltog i studien. Det presenteras även hur studien genomfördes samt hur 
det forskningsetiska har aspekterna beaktats. I resultatavsnittet presenteras några 
arbetssätt för främjande av barns språkutveckling, språkfrämjade metoder samt 
vilken betydelse förskolan och dess miljö har för barns språkutveckling. Studiens 
resultatanalys presenteras i analysavsnittet. Slutligen presenteras en diskussion kring 
resultat och metod samt slutsatser, pedagogisk relevans och förslag på fortsatt 
forskning. 

2. Forskningsbakgrund 
2.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
Lev Semënovic Vygotskij var en teoretiker som forskade inom psykologi och 
pedagogik och levde i Ryssland mellan 1896-1934 (Partanen, 2007; Säljö, 2005; 
Vygotskij, 1995).  
Vygotiskijs arbete var grunden till det sociokulturella perspektivet som är en 
övergripande term på ett antal närbesläktade teorier om människors lärande och 
utveckling (Jakobsson, 2012; Säljö, 2010). Det sociokulturella perspektivet handlar 
om hur människor utvecklar förmågor som att kunna läsa, skriva, räkna, resonera, 
och därigenom utvecklar ett abstrakt tänkande för att kunna lösa problem (Säljö, 
2010). Vygotskij ansåg också att människan genom sociala erfarenheter och samspel 
med andra formas som tänkande, lärande och kommunicerande varelse (Lindö, 
2009; Säljö, 2005 ).  
Lindö (2009) skriver att inom den sociokulturella teorin ses de vuxnas stöd som en 
central del i barns lärande. Tillsammans med en person som kommit längre i sitt 
lärande kan barn lösa problem och utveckla nya färdigheter (Lindö, 2009). Enligt 
Partanen (2007) kallade Vygotskij detta stöd för den proximala utvecklingszonen. 
Jakobsson (2012) benämner samma stöd som den närmaste utvecklingszonen eller 
den möjliga zonen. Denna utvecklingszon ger stimulans och utmaning för barn som 
leder till ständigt förnyade utvecklingsprocesser (Partanen, 2007). Säljö (2010) 
beskriver detta: 

Inledningsvis är således den lärande beroende av stöd från den som är mer kunnig. Den senare ställer frågor som fäster uppmärksamheten på det som är viktigt att tänka på. På så sätt leder man den lärande vidare (Säljö, 2010, s. 192). 
Under historiens gång har människan skapat en mängd olika verktyg för att kunna 
tänka och agera (Jakobsson, 2012). Exempel på verktyg som människan använder sig 
av dagligen är papper, pennor och datorer. En annan typ av verktyg som människan 
använder sig av är språket. Genom språket blir människan delaktig i andras 



7 
 
perspektiv och enligt Vygotskij är språket länken mellan samhället och individen 
(Säljö, 2005). Denna länk mellan verktygen och människans tänkande kallas 
mediering, som är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet 
(Jakobsson, 2012). Begreppet mediering har ingen direkt svensk översättning, men 
kan beskrivas som att dessa verktyg aktiverar, triggar eller driver människans tankar 
och agerande framåt (Jakobsson, 2012). 
2.2 Språkutveckling 
Språkutveckling i den här studien definieras hur barn utvecklar det verbala språket 
genom förskollärares mediering och enligt Strömqvist (2010) är språkutveckling en 
pågående process som inte har något slut.  
Kultti (2012) skriver att de första orden som barn oftast säger är sådant som finns i 
deras omgivning, det kan till exempel vara ett objekt, en plats, en kroppsdel eller en 
handling. Det kan även vara ord som står för en betydelsefull person, ett djur eller en 
leksak. I samband med att de yttrar sina första ord börjar många barn i förskolan 
(Kultti, 2012). De yngsta barnen börjar med att uttala enstaka ord för att sedan sätta 
ihop dem till tvåords-kombinationer och meningar (Kultti, 2012). I början av barns 
språkutveckling är det framför allt den vuxne som inleder samtalen och bidrar då 
med den större delen av det verbala språket (Strömqvist, 2010). De vuxna anpassar 
sitt tal till en språklig nivå som passar barnen. Exempel på denna anpassning är att 
de talar i långsam takt, använder upprepningar, ett förenklat uttal och en enklare 
men korrekt grammatik (Salameh, 2005). 
Enligt Conti-Ramsden och Durkin (2012) visar barn i tvåårsåldern tecken på att 
kunna kombinera ord, till exempel ”mer juice”, ”ont näsa” och ”pappa bil”. Wedin 
(2011) skriver att det är i tvåårsåldern som barn börjar konstruera tvåordsmeningar 
och strax före treårsåldern brukar det grundläggande språket vara utvecklat. I tre till 
fyraårsåldern börjar barn bli berättande och informerande individer och språket 
används till att informera om känslor och sociala relationer. Här blir förskolan en 
viktig del, då den kan hjälpa barnen att överskrida det som är situationsbundet. 
Föräldrar anser att när deras barn börjar i förskolan, oberoende av ålder, så gör de ett 
steg framåt i sitt talade språk. Anledningen till detta är att barnen måste uttrycka sig 
annorlunda i förskolan än hemma (Pramling & Pramling Samuelsson, 2010). 
Språkutvecklingen i förskolan handlar bland annat om att förskollärare benämner 
föremål som finns i verksamheten och de händelser som sker där (Svensson, 2009). I 
samtal med de yngsta barnen är upprepningar viktiga (Kultti, 2012). Norling (2015) 
skriver att upprepningar av det barnen säger används i förskolan för att barn ska få 
en återkoppling på sitt språkbruk. Hon skriver också att personalen i förskolan 
försöker använda ett varierat språk och visa på att flera ord kan ha samma betydelse 
så som till exempel macka och smörgås eller skor och dojja.  
 
 
 



8 
 
2.3 Samspel 
Samspelet en bidragande faktor till barns utveckling och lärande (Kultti, 2012). Barn 
börjar tidigt att iaktta vuxna eller andra barn för att se hur de kommunicerar med sin 
omgivning (Norling, 2015). Strömqvist (2010) skriver att barn redan under sina 
första sex levnadsmånader börjar anpassa sig till de språkliga toner som finns i deras 
omgivning. Barnen imiterar därefter och tillämpar kommunikativa uttryck som de 
använder i samspel med den sociala miljön. Kultti (2012) skriver att det är genom 
imitation som barnen vid ett senare tillfälle lär sig att utföra saker själva som de 
tidigare har utfört i samspel med andra. Även Svensson (2009) beskriver betydelsen 
av imitation och påpekar att det första barn gör i sin språkliga utveckling är att 
imitera ord från sin omgivning, för att därefter pröva att uttala det på ett eget sätt. 
När barn har lekt med orden och prövat sig fram, inser de att ordet ska uttalas så som 
omgivningen har uttalat det (Svensson, 2009).  
Norling (2015) skriver att förskolans personal ser sig som observatörer eller 
handledare åt barnen för att förhindra konflikter och de uppmuntrar och stöttar 
barnen till samspel och rätt språkbruk. Forskning som gjorts av Salameh (2005) har 
visat att föräldrar och andra vuxna i barns omgivning oftast ser barnen som en 
likvärdig samarbetspartner. 
 
2.4 Sociala miljöer 
Den sociala omgivningen har betydelse för barns språkutveckling och det behövs då 
en stimulerande miljö som ger nya utmaningar (Strömqvist, 2010; Svensson, 2009). 
Barn behöver lära sig de regler som finns för kommunikation mellan människor, det 
vill säga hur de ska agera i olika situationer och hur de ska tala med varandra (Kultti, 
2012).  
Conti-Ramsden och Durkin (2012) beskriver att en av de viktigaste uppgifterna med 
barn i förskoleåldern är att utveckla deras språk.  Kultti (2012) skriver att lärande i 
grundläggande mening handlar om vad individen tar med sig från sociala situationer, 
för att sedan kunna använda det i framtiden. Norling (2015) skriver att lek anses vara 
en social dimension i förskolan som leder till språklig utmaning, då barnen får chans 
till att lära sig turtagning och regler. Svensson (2009) skriver att hela den period som 
barn vistas på förskolan är viktig för deras begreppsbildning. Genom att barn blir 
berikade med upplevelser finns det mycket för barnen att kommunicera kring, vilket 
leder till en språkutveckling. Svensson (2009) skriver även att kommunikation och 
barns egna erfarenheter är en viktig del i deras språkutveckling. I Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska vara en social och kulturell 
miljö som ska inspirera barnen att ta initiativ, och förskolan ska utveckla deras 
sociala och kommunikativa kompetens. Norling (2015) skriver att tryggheten i 
förskolan är en viktig faktor. Barn ska inte känna rädsla att samtala med personal och 
andra barn. Det är viktigt enligt Norling (2015) att samtalen sker i ett positivt och 
tillåtande klimat. Barnen ska bli lyssnade på och de ska inte känna sig rädda för att 
uttrycka sig. 
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2.5 Språkstödjande arbetssätt 
Det blir allt vanligare att förskollärare arbetar med olika lekformer för att stödja 
barns utveckling av den språkliga medvetenheten (Liberg, 2010). Alla förskolor 
arbetar olika med språkutveckling beroende på barngruppens struktur och alla barns 
språkutveckling ser olika ut. Svensson (2005) skriver att språklekar är en 
förberedelse för barn inför den kommande läsinlärningen. Magruder, Hayslip, 
Espinosa och Matera (2013) har visat i sin forskning att barn genom läsning, sång och 
ordlekar utvecklar sitt språk och genom detta byggs ett ordförråd upp.  
 
2.5.1 Lek med språket 
Svensson (2005) skriver att människan leker med språket genom hela livet. Spädbarn 
leker i form av joller, förskole- och skolbarn leker med rim, ramsor, visor och dikter, 
tonåringar och vuxna skriver berättelser, dikter, vitsar med mera.  
Liberg (2010) skriver att barn redan under det första levnadsåret deltar i lekar så som 
sång-, rörelse- och titt-ut-lekar. Svensson (2005) skriver att språklekar gör barn 
medvetna om det verbala språket, skapar kontakt och gemenskap och leder till att 
barn och vuxna har roligt tillsammans. Personalen i förskolan ska uppmuntra barn 
att pröva olika ord och det är viktigt för förskolebarnens språkutveckling att dagligen 
få många intressanta och utvecklande samtal. Genom att personal ger tid för 
språklekar möjliggör det för barnen att se språket ur ett annat perspektiv och de kan 
upptäcka språkets minsta enheter, det vill säga språkljuden. Svensson (2005) menar 
att personalen ska leka med språket i den omfattning att barn förstår att språklekar 
är något som ingår i verksamhetens vardag. Stunderna för språklekarna ska ligga 
nära varandra i tid och det är viktigt att repetera lekarna för att barn inte ska glömma 
bort dem. Svensson (2005) tar också upp att språklekar bör ske i en stigande 
svårighetsgrad med en lämplig variation. Görs lekarna i grupp kan det leda till att 
barn ser dessa tillfällen som ett sätt att få kontakt med personalen och med andra 
barn i förskolan. Det ska vara roligt att leka med språket och det ska leda till positiva 
känslor och attityder till lärande. Personalen måste med andra ord visa ödmjukhet. 
Svensson (2009, s.13) skriver: ”En lekfull och entusiastisk lärare smittar av sig på 
barnen”. Om de skapas positiva känslouttryck hos barn ges det en större möjlighet till 
lärande (Kultti, 2012) och Magruder m.fl. (2013) skriver att om något är roligt lär sig 
barn bättre. Svensson (2009) skriver att källan till glädje är språket och att det får oss 
att förstå vår omvärld och tillägnar oss nya perspektiv. Svensson (2005) ger några 
exempel på språklekar som tränar barns munmotorik och som visar var i munnen de 
olika språkljuden görs. Exempel på språklekar är att blåsa bomull, härma ljud och 
göra snok- och ormljud. 
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2.5.2 Högläsning 
Westerlund (2009) skriver att högläsning är något som borde ingå i verksamhetens 
dagsprogram. Förskollärarna rekommenderas att starta högläsningen med att kort 
återberätta det som lästs dagen innan (Westerlund, 2009). Till de allra yngsta barnen 
kan det vara svårt, men till äldre barn kan förskollärarna ställa frågor för att skapa 
funderingar och bjuda in till samtal. Det ska vara öppna frågor som till exempel; 
varför tror du att det blev så? Hur skulle du ha gjort? Minns du det som hände sedan? 
På detta sätt att ställa frågor blir förståelse och ordförråd mycket rikare (Westerlund, 
2009). Liberg (2010) skriver att dessa samtal kallas dekontextualiserad läsning vilket 
leder till att barn får bättre förutsättningar inför sin framtida läsning och att samtalen 
bör föras under hela läsningen. Westerlund (2009) däremot rekommenderar att 
förskollärarna ställer frågorna efter själva högläsningen för att inte bryta stämningen.  
Svensson (2009) skriver att högläsning där förskollärare diskuterar textens innehåll 
tillsammans med barnen anses ha en starkare effekt på språkutvecklingen än om de 
inte skulle diskutera texten alls. Diskussion av textens innehåll kan med fördel 
kopplas till det Westerlund (2009) skriver om att förskollärare tillsammans med 
barnen bör koppla bokens innehåll till deras egna erfarenheter. Liberg (2010) skriver 
att samtal kring läsningen ger barnen ett framträdande stöd för deras ordförråds 
utveckling. Westerlund (2009, s.150) skriver att fördelen med högläsning är bland 
annat att ”Barnen möter nya ord som de inte möter i samtal, barnens intresse för 
läsning och litteratur stimuleras. Barnet får öva uppmärksamhet och koncentration”.  
Genom läsningen blir barn bekanta med skillnaden på ordval och meningsbyggnad 
mellan det skriftliga språket och det talade språket (Westerlund, 2009). Svensson 
(2009) skriver att barn tidigt lär sig att skilja på text och bild. Barn inser att texten är 
uppbyggd i rader och att det är själva texten som bestämmer vad den vuxne ska säga. 
Barn förstår i relativt tidig ålder att texter läses uppifrån och ner och från vänster till 
höger och dessutom förstår barn att man bläddrar i boken åt ett visst håll (Svensson, 
2009). De lär sig hur en berättelse byggs upp, det vill säga att den har en inledning, 
handling och ett avslut.   
Läsning handlar inte enbart om hur mycket förskollärarna läser för barnen utan det 
är sättet som de läser på som ger störst effekt. Den som läser rekommenderas göra 
det med ett intresse och med en inlevelse för att fånga barnen (Svensson, 2009). 
 
2.6 Förskolemiljöns betydelse 
Utvecklingen hos barn sker inte enbart i en specifik miljö utan kan ske i alla miljöer 
som barn möter både direkt och indirekt (Björklid, 2005). Den fysiska miljön kräver 
tydlighet och variation som gör det möjligt för barnen att använda alla sina sinnen, 
sin kropp och sitt utforskande. Björklid (2005) skriver att barn lär av den fysiska 
miljön som de vistas i och inte enbart av lärare, material eller varandra. Ladberg 
(2003) beskriver även hon miljöns påverkan vid barn och tar upp att det behövs små 
grupper i förskolan för att barn ska kunna utveckla sitt språk. Stora barngrupper ger 



11 
 
inte samma stimulans till ett rikt språk (Ladberg, 2003). Även Norling (2015) 
uttrycker att stora barngrupper gör det svårt för personalen att fokusera på det 
enskilda barnet i samtal eftersom alla barn söker uppmärksamhet.  
Ladberg (2003) skriver att organiseringen av förskolans rum är betydelsefull. Ett 
stort rum med för mycket leksaker gör det svårt för barn att starta en lek och när de 
väl kommit igång att leka leken blir de lätt distraherade av alla leksaker och har svårt 
att hålla sig kvar i leken som de startat. Det innebär bland annat att det blir avbrott i 
den språkliga utvecklingen (Ladberg, 2003).  
När barnens språkliga utveckling är i process är det viktigt att materialet i 
verksamheten är anpassad efter barnens behov (Ladberg, 2003). Små lekhörnor som 
är avgränsade från varandra inspirerar till lek minskar risken att barn störs av 
varandra. Barn som leker i lugn och ro är oftast sams med varandra och utvecklar då 
sitt språk bättre än om de stör varandra. I förskolan är det viktigt att försöka 
förhindra bråk, osämja och stress då dessa faktorer bland annat är icke-
språkfrämjande (Ladberg, 2003). Björklid (2005) skriver att en trång miljö är något 
som kan skapa stress.  
Norling (2015) skriver att lek i utemiljön kan ge barnen möjlighet att leka med äldre 
och yngre barn ifrån andra avdelningar, något som anses främjade för barns språk. 
Ladberg (2003) skriver att när förskollärarna går ut med barnen på gården eller på 
promenader är det viktigt att låta dem leka i fred och under en längre tid. 
Anledningen till detta är att det inspirerar till språkutveckling.  
 
2.7 Förskolans uppdrag 
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är barns språk en av flera 
kompetenser som förskolan ska sträva efter att stärka. Skolverket (2010) skriver:  

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen. (Skolverket, 2010, s. 7) 

Ett av förskolans strävansmål handlar om att förskolan ska sträva mot att barn i 
verksamheten utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. 
Förskollärarna ska också sträva mot att barn utvecklar en förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och framförallt kommunicera 
med andra. De ska också sträva efter att barn utvecklar sin skapande förmåga och en 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter via lek samt sång och 
musik (Skolverket, 2010). 
Ett av förskollärarnas uppdrag är att på sikt främja barns kunskap om 
kommunikation. Inte minst med tanke på det stora informationsflöde som tekniken 
erbjuder dagens samhälle. Förskollärarna ska också arbeta efter att ge barn stimulans 
och vägledning för att öka barns kompetens och kunskap generellt.  
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Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och det innebär att det ska vara 
roligt och tryggt att lära sig nya saker för alla barn. Förskoleverksamheten ska utgå 
från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. 

3. Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie har utgått utifrån en kvalitativ forskningsstrategi, vilket innebär att 
forskaren söker deltagarnas uppfattningar för att få en rik och fyllig data. Denna 
forskningsstrategi är tolkningsinriktad vilket innebär att tyngden ligger på hur 
informanterna tolkar verkligheten (Bryman 2011).  
Det finns ett angreppssätt som kan kopplas till den kvalitativa strategin och det är ett 
induktivt angreppssätt. Bryman (2011) menar att inom ett induktivt angreppssätt 
ligger studiens empiri till grund för förståelse. Det innebär att en teori utvecklas på 
grundval av det datainsamlingsmaterial som samlats in (Bryman 2011).  
3.2  Datainsamlingsmetod 
Studien utgick ifrån intervjuer som är en av de datainsamlingsmetoder som används 
inom den kvalitativa forskningen (Stukát, 2011). Intervjuer innebär att människor 
växlar information mellan varandra (Bryman, 2011). Det finns olika kategorier av 
intervjuer, bland annat ostrukturerade intervjuer som den här studien utgick från. 
Ostrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar ställer frågor i den ordning 
som situationen inbjuder till och då kan frågorna variera mellan de olika 
intervjutillfällena. Den här formen av intervju kan liknas vid ett vanligt samtal. 
Intervjuaren använder sig av en checklista för att vara säker på att alla 
forskningsfrågor berörs och intervjufrågorna ställs på de sätt som gör det lättast för 
den intervjuade att förstå. Följdfrågor är en del inom de ostrukturerade intervjuerna 
och de används för att den som blir intervjuad ska få chans till att reflektera 
ordentligt kring frågan. Intervjuaren ska också kunna få ett bredare perspektiv på det 
som uttryckts och skapa en bredare förståelse (Bryman 2011).  
Bryman (2011) skriver att det finns för- och nackdelar med att använda intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Fördelarna är just att det finns flera olika former av 
intervjuer. De olika formerna av intervjuer är bland annat ostrukturerade intervjuer 
med öppna frågor, semistrukturerade intervjuer med öppna men riktade frågor samt 
strukturerade intervjuer som har slutna frågor. Fördelar som finns med öppna frågor 
är att informanterna får chans att svara med egna ord. Öppna frågor i en intervju 
används när forskaren inte är så insatt i det valda ämnet. Alla intervjuer kan ske i 
grupp eller enskilt och man väljer då en form som passar för undersökningen.  En 
nackdel med öppna intervjuer kan vara att det är tidsödande (Bryman 2011). 
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Intervjuerna i vår studie spelades in via en dator och en surfplatta beroende på vem 
som intervjuade. Intervjuerna spelades in för att det kan vara svårt att hinna 
anteckna allt som sägs. 
 
3.3 Urval 
Inför studien kontaktades tre förskolechefer från tre olika förskolor i två kommuner. 
Den första kontakten skedde via telefon där förskolecheferna gav tillåtelse till att 
deras anställda blev intervjuade i studien. Förskolorna valdes utifrån ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) och det innebar att tidigare kända förskolor 
valdes, då de fanns tillgängliga och var nära till hands. Sammanlagt blev nio 
förskollärare intervjuade. I studien har vi valt att döpa de två förskolorna till förskola 
A och förskola B. På förskola A arbetar förskollärare 1-4 och på förskola B arbetar 
förskollärare 5-9.  
När kontakten med förskolecheferna skedde bokade vi tider så att de kunde få ett 
missivbrev (bilaga1) att skriva under. På två av förskolorna skrevs missivbrevet på av 
förskolecheferna samtidigt som vi bokade in tider för intervjuerna med några av de 
anställda. På den tredje förskolan gav förskolechefen sitt medgivande, men 
förskolans personal valde att tacka nej till att delta i studien. Det resulterade i att 
studien utfördes på enbart två förskolor i två olika kommuner.  Inför varje intervju 
med förskollärarna delades det ut ett missivbrev (bilaga 1) att skriva under så 
förskolläraren kunde ge sitt skriftiga samtycke. Förskollärarna informerades också 
muntligt om vad intervjun skulle användas till och de blev även tillfrågade om deras 
godkännande för en inspelning. Alla intervjuade parter godkände inspelningen. 
I studien intervjuades enbart förskollärare. Anledningen var att förskollärare har en 
längre teoretisk kunskapsbakgrund och bedömdes därmed ha en högre kompetens 
inom området än övrig personal på förskolorna. 
 
3.4 Genomförande 
Intervjutillfällena skedde på de två förskolorna och förskollärarna fick själva 
bestämma var på förskolan de ville att intervjun skulle ske. Miljön för intervjuerna 
varierade mot bakgrund av vad Stukát (2011) rekommenderar om miljön vid 
intervjuerna, som ska vara så ostörd som möjligt men även trygg för alla inblandade 
parter.  
Intervjuerna skedde enskilt på respektive förskola och började med att informanterna 
skrev under missivbrevet och fick repeterad information om syftet med intervjun. 
Inspelningen startade och strukturen för frågorna användes (bilaga 2). Under 
intervjun ställdes följdfrågor beroende på vilket svar som lämnades. Intervjutiden 
varierade mellan 10-25 minuter och trots den korta tiden vid vissa intervjuer, kom 
det fram svar som var användbara för studien och en förlängd intervju hade då inte 
haft större betydelse i detta sammanhang. Bryman (2011) beskriver att korta 
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intervjuer kan anses vara sämre och mindre användbara, men att det inte behöver 
vara så. Den korta längden på intervjuerna i den här studien berodde på tidsbrist för 
informanterna, men också på att det inte fanns behov av följdfrågor.  
När alla intervjuer var genomförda lyssnades allt material igenom och 
transkriberades, vilket innebar att materialet skrevs ner ordagrant. Allt material 
analyserades genom att hitta likheter och skillnader mellan de olika intervjuerna. 
Den sociokulturella teori som nämnts tidigare i studien låg till grund för tolkningen 
av intervjuerna. Sammanställningen och analysen kopplades till studiens teori.  
 
3.5 Forskningsetiska aspekter 
Studien har utgått ifrån fyra forskningsetiska aspekter (Bryman, 2011; 
Vetenskapsrådet, 2011). De fyra forskningsetiska aspekterna är informationskravet, 
samtyckekravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. De forskningsetiska 
aspekterna har beaktats genom undersökningens missivbrev (bilaga 1) och muntlig 
information kring hur studien hanterats. 
Informationskravet innebar att de berörda deltagarna i undersökningen fick 
information om syftet med undersökningen och deras rättigheter, bland annat att 
deras deltagande var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde 
avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser. Deltagarna fick dessutom 
information kring vilka moment som ingick i studien. Samtyckekravet innebar att 
deltagarna i undersökningen själva hade rätt att bestämma över sin medverkan. 
Nyttjandekravet innebar att deltagarna fick information om att insamlade materialet 
enbart kommer användas i detta examensarbete. Konfidentialitetskravet innebar att 
deltagarnas namn och förskolans namn behandlades med största möjliga 
konfidentialitet, det vill säga att namnen förvarades så att de var oåtkomliga för 
obehöriga. 

 
4. Resultat  
Resultatet är strukturerat i sex underrubriker. Först beskrivs främjande av barns 
språkutveckling, vidare beskrivs material som förskollärarna beskriver som 
främjande för språkutvecklingen samt böcker och sagor. Därefter beskrivs 
språkfrämjande metoder och sedan beskrivs förskollärarnas perspektiv på förskolan 
och dess miljö för språkutveckling. 
4.1 Främjande av barns språkutveckling 
Förskollärarna nämner tre olika former av språkfrämjande arbetssätt. Dessa är 
verbalt språk, samlingar och läsning. Alla fyra förskollärare på förskola A och fyra 
förskollärare på förskola B säger att de lägger stort fokus på det verbala språket. Det 
verbala språket används under hela dagen och förskollärarna använder sig av många 
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upprepningar när de samtalar med barnen. De använder även många benämningar 
av saker som används och finns tillgängliga i verksamheten samt att de ställer frågor. 
Under intervjun säger förskollärare 2: ” I första hand gäller att prata väldigt mycket 
med barnen, benämna, benämna, benämna” medan förskollärare 3 beskriver sitt 
arbetssätt genom att säga: ”Och dels så kan man ju sjunga mycket och det är rim och 
ramsor och man upprepar allting flera, flera gånger, många gånger”. 
Fyra förskollärare på förskola A och tre förskollärare på förskola B beskriver att de 
använder samlingar med barnen som innehåller sång, rim och ramsor som tränar 
barns ordförråd och munmotorik. De tre förskollärarna på förskola B beskriver också 
att de använder sig av läsning som ett arbetssätt för främjandet av barns språk. 
 
4.1.1 Material för främjande av barns språkutveckling 
Förskollärare 1 på förskola A beskriver att de använder magneter och pussel som 
material för att stödja barns språkutveckling. Förskollärare 1, 3, 4 och 5 använder sig 
av bilder, rekvisita eller olika attribut till sångerna. 
Förskollärare 1 beskriver att hon efter pyssel samtalar med barnen kring det som 
gjorts. Förskolläraren ger ett exempel på när barn klipper ut något från en tidning 
och då frågar hon vad barnen har klippt ut och varför de har gjort detta. Förskollärare 
4 på förskola A och förskollärare 7 på förskola B använder sig av spel, bland annat 
memory. Bilderna i spelet kan till exempel innehålla bilder på ett specifikt djur, till 
exempel på en katt men att bilderna i sig visar olika sorters katter, detta för att barn 
ska förstå att en katt kan se olika ut. Förskolläraren beskriver:  

Här är en hund och så här kan också en hund se ut. / … / Du vidgar ditt begrepp där. 
Och så gör man när man pratar med barn också / … / Det här är en tax, det här är en 
terrier men de är hundar. 

4.1.2 Böcker och sagor 
Det har framkommit i studien att förskollärarna läser mycket för barnen. I denna 
aktivitet använder tre förskollärare på förskola B sig av böcker, sagor och flanosagor. 
Böckerna väljs ut av både förskollärare och barn. Förskollärare 9 beskriver att de 
utnyttjar stadens bibliotek genom att låna böcker därifrån:  

Ibland så väljer bara vi pedagoger och ibland så får vi liksom temalådor skickade  
från biblioteket och så där /… / men oftast försöker vi asså utifrån barnens  
intresse för att det är där man ser det /… / det är ju när de själva tycker det är roligt 
och intressant som de lär sig som bäst. 

På förskola B delas barnen in i läsgrupper efter det att förskolläraren har läst en bok 
eller berättat en saga. I grupperna kan barn prata och diskutera kring boken och dess 
innehåll och vid vissa tillfällen får barnen återberätta sagan. Vid vissa stunder ritar de 
efter lässtunden och då kan de rita sådant som fanns i bokens innehåll och vad de 
upplevt och sedan får de berätta för varandra och förskollärarna vad de har ritat.  
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4.2 Språkfrämjande metoder 
På förskola B beskriver fyra förskollärare att de använder sig av en metod som heter 
Bornholmsmodellen, modellen riktar sig mot språkinlärning i förskolan. 
Bornholmsmodellen innehåller ett färdigt material som används i språksamlingar. På 
den här förskolan sker dessa språksamlingar minst en gång i veckan. Materialet 
innehåller olika exempel på färdiga samlingar som innehåller bland annat böcker, 
sagor, figurer och sånger med språkljud. Förskolan använder även 
Bornholmsmodellen genom sin lärplatta där det bland annat finns ett program som 
tränar språkljud. 
Förskollärare 1, 5 och 7 har beskriver att de arbetar med dokumentation på förskolan. 
Genom dokumentation kan de se barns utveckling, till exempel deras 
språkutveckling. Förskollärare 1 på förskola A beskrev att de använder 
dokumentationen TRAS som metod och förskollärare 5 och 7 på förskola B uttryckte 
att de använder en språkmatris. Förskollärare 5 berättade att språkmatrisen inte 
används för bedömningar av barnen utan som ett stöd för hur de kan lägga upp 
verksamheten på bästa sätt. 
 
4.3 Förskolans betydelse 
Enligt förskollärare 3 på förskola A har samspel en betydelse för barns utveckling och 
främjande av språk. Förskolläraren beskriver även att barn i verksamheten får chans 
till samspel med andra barn men också vuxna som kan bidra till språkutveckling. 
Förskollärare 6 och 7 beskriver att förskolan ger de yngre barnen möjlighet att ta 
efter och lära av de äldre barnen. Alla förskollärare på förskola B tycker att 
verksamheten har betydelse då de har möjlighet att kunna utmana barns 
språkutveckling både enskilt och i grupp.  
Förskollärare 1, 2 och 4 från förskola A och förskollärare 7 och 9 från förskola B 
poängterar att förskolan har en stor betydelse för de barn som har ett annat 
modersmål än svenska. Förskollärarna anser att verksamheten har en viktig funktion 
i barns liv då det oftast är i förskolan som dessa barn möter svenska för första 
gången. Språket är en viktig del och nyckeln i samhället för att barn senare i livet ska 
kunna påverka det. Förskollärare 9 beskriver också att barn inte hade lärt sig svenska 
så fort som de ändå gör idag om de inte hade varit för förskolan.  
Resultatet visar att det inte bara är förskolan som har betydelse för barns 
språkutveckling då förskollärare 2 och 4 på förskola A poängterar föräldrarnas 
betydelse. Förskollärare 4 anser att kontakten med föräldrarna ökar deras tillit till 
förskolan och att förskollärarna genom detta lättare får med sig föräldrarna i 
verksamheten, vilket även gör att det blir lättare för förskollärarna att få med sig 
barnen. Förskollärare 1, 2 och 3 på förskola A och förskollärare 6 och 7 på förskola B 
ser sig själva och verksamheten som ett komplement till den språkutveckling som 
barnen får i hemmet. Förskollärare 7 säger: “Ja, de är klart de även lär sig språk 
hemma naturligtvis men vi hjälper ju till på traven.” Medan förskollärare 3 säger: 
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“Den kan ha en väldigt stor betydelse /… / Beror också på hur hemmet ser ut /… / 
Det kan vara ett hem där barnen får väldigt mycket lärande och språkstimulans 
hemma och då /… / gör de inte lika stor skillnad om man säger så för barnets del.”. 
 
4.4 Miljöns betydelse 
Utifrån intervjuerna framkom det att förskollärare 1, 2, 3 och 4 på förskola A och 
förskollärare 8 på förskola B ansåg att miljön på förskolan har betydelse för barns 
språkutveckling. De tycker att det ska vara en lockande, inspirerande och tillgänglig 
miljö för att bidra positivt till språkutvecklingen. Det framkom också av förskollärare 
1 och 4 att en miljö med för lite material kan göra det tråkigt och bidrar då inte med 
så mycket språklig utveckling. Förskollärare 4 beskriver också att för mycket material 
kan göra att det blir oreda och att det då inte sker någon språkutveckling, ”Om man 
har för mycket irrelevant material så tror jag att de förvillar barnen både socialt och 
gällande språkutveckling och så”. Förskollärare 1 och 4 tycker att det ska vara lagom 
med saker och det ska vara anpassat efter barngruppen. De byter materialet i 
verksamheten varje termin efter barngruppens behov.  
Förskollärare 1, 3 och 4 på förskola A tycker att lokalernas utformning, storlek på 
rummen och barngruppens storlek har betydelse gällande språkutvecklingen hos 
barn. Förskollärare 6 på förskola B upplever stora barngrupper som rörigt. 
 Förskollärare 1, 3 och 4 anser att små rum och stora barngrupper gör det svårt för 
förskollärarna att sätta sig ner och aktivera barnen och de anser att mindre grupper 
skulle leda till betydligt mer lärande. De tycker också att det ska finnas möjligheter 
för barnen att kunna gå undan och få ro.  
Förskollärare 2 nämner att den fysiska miljön kanske inte spelar så stor roll men 
säger istället ”Kanske inte den fysiska miljön så, utan mer hur pedagogerna använder 
sitt språk. Just det här att tänka på att använda ett utvidgat språk”. 

5. Analys 
5.1 Främjande av barns språkutveckling 
Under studiens gång framkommer det i intervjuerna att det verbala språket är det 
främsta arbetssättet i arbetet med barns språkutveckling. I det verbala språket ingår 
enligt förskollärarna sång, rim och ramsor, diskussioner, benämningar och 
upprepningar. Magruder m.fl. (2013) beskriver att det verbala språket ses som en del 
i barns språkutveckling och genom detta förbättras barns språk och deras ordförråd 
byggs på. Förskollärare 2 och 3 i studien beskriver att de använder sig av 
benämningar och upprepningar när de talar med barnen. Kultti (2012) och Salameh 
(2005) skriver att upprepningar är en viktig del i samtalet med barnen och att det är 
ett sätt för vuxna att anpassa sitt språk när de talar med barn. Svensson (2009) 
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skriver att barns språkutveckling bland annat handlar om att benämna föremål som 
finns i förskolans verksamhet.  
Förskollärare 3, 6 och 7 beskriver att de är med och utvecklar barnens språk genom 
dagligt samspel och enligt den sociokulturella teorin (Lindö, 2009; Partanen, 2007; 
Säljö, 2005, 2010) är det genom samspel som lärande och utveckling sker. Det som 
förskollärarna beskriver kan dessutom kopplas till Lindö (2009) som skriver att de 
vuxnas stöd är en central del i barns lärande och utveckling. Samspelet är viktigt med 
de yngsta barnen då samspel med andra har betydelse för lärandet och när det skapas 
positiva känslouttryck inom samspelet, sker större möjligheter för lärande (Kultti, 
2012).  
Aktiviteter som några av förskollärarna utför tillsammans med barnen är språklekar 
så som sång, rim och ramsor. Sju av nio förskollärare beskriver att språklekar tränar 
barns munmotorik och ordförråd. Svensson (2005) skriver att språklekar gör barn 
medvetna om språket och Magruder m.fl. (2013) skriver att språklekar kan vara ett 
roligt sätt för barn att lära sig språket på. De skriver att ju roligare något är desto mer 
lär sig barnen. Ett av förskolans strävansmål (Utbildningsdepartementet, 2010) är 
bland annat att förskolan ska arbeta för att varje barn utvecklar sin förmåga att leka 
med ord och det får barnen chans till genom språklekar.  
Tre förskollärare på förskola B läser mycket för barnen då de beskriver att läsning är 
främjande för barns språk. I vissa fall låter förskollärarna barnen återberätta det som 
lästs för att skapa en diskussion tillsammans i gruppen. Svensson (2009) skriver att 
en diskussion efter högläsning har en stark effekt på barns språkutveckling. Genom 
att samtala om det som lästs skriver Liberg (2010) att barn ges ett framträdande stöd 
för utvecklingen av ordförrådet. Fördelar med högläsning är att barn möter nya ord, 
deras intresse för läsning stimuleras och att de får öva på uppmärksamhet och 
koncentration. Magruder m.fl. (2013) och Svensson (2009) skriver att läsning är ett 
sätt för barnen att utveckla sitt språk på och som det skrivs tidigare i studien bygger 
även läsningen upp barns ordförråd.  
 
5.2 Förskolans och miljöns betydelse för barns språkutveckling 
Två förskollärare i studien beskriver att de tycker att de yngre barnen i verksamheten 
lär sig av de äldre barnen. Svensson (2009) instämmer med förskollärarna om att 
barn lär sig genom att imitera andra, till exempel äldre barn eller vuxna och Lindö 
(2099) skriver att inom den sociokulturella teorin sker lärande genom samspel. 
Björklid (2005) skriver att miljön ska utmana och locka barn till aktiviteter samtidigt 
som den ska inspirera till utforskande. Utifrån några av förskollärarnas svar i studien 
syns det en koppling till Björklid (2005) då de beskriver att miljön ska bidra till en 
positiv språkutveckling och att den ska vara lockande, inspirerande och tillgänglig. 
En miljö med för lite material uttrycker förskollärarna som en torr miljö som kan 
sänka barns språkliga utveckling. Ladberg (2003) skriver att materialet ska vara 
anpassat efter barngruppen och dess behov men att små lekhörnor är bra då det kan 
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leda till att barn leker i lugn och ro. Lugn och ro är en bidragande faktor till en positiv 
språkutveckling hos barn. Trots att två förskollärare från förskola A inte vill ha för lite 
material i miljön så beskriver de också att för mycket material i verksamheten kan 
bidra till oreda vilket förvillar barn socialt och språkligt gällande utvecklingen. 
Björklid (2005) skriver att en trång miljö kan skapa stress hos både barn och 
förskollärare och Ladberg (2003) skriver att stress är “anti-språkligt”.  
En av förskollärarna i studien beskriver under sin intervju att verksamheten anpassar 
sitt material till barngruppen varje termin så att det ska passa barngruppens behov. 
Materialet anpassas för att passa alla barn i gruppen eftersom de har olika behov och 
möjligheter till utveckling men också olika erfarenheter när de kommer in i 
verksamheten. Ladberg (2003)  och Bjöklid (2005) beskriver att materialet ska vara 
anpassat efter barngruppen och att miljön kräver variation som gör att barn får 
möjlighet att använda alla sina sinnen, sin kropp och sitt utforskande.  
En förskollärare i studien beskriver att miljön ska bjuda på ett lugn och ha vrår som 
barnen kan gå undan i för att få lugn och ro vilket Björklid (2005) stärker då hon 
skriver att verksamheten ska ha utrymme till fysiska aktiviteter samt möjligheter till 
avskildhet. Förskollärarna beskriver att lokalernas utformning, storlek på rummen 
som de har att vistas i och barngruppernas storlek spelar in när det gäller 
språkutvecklingen hos barn. Ladberg (2003) skriver att för stora rum med alldeles för 
mycket saker gör det svårt för barn att komma igång med leken och hålla sig kvar, det 
blir även avbrott i det språkliga om barn blir distraherade i leken. 
Fyra förskollärare, tre på förskola A och en på förskola B anser att barngrupperna 
idag är för stora och skulle vilja ha mindre grupper för att skapa förutsättningar till 
betydligt mer lärande och utveckling. Det syns en koppling till Ladberg (2003) som 
skriver att små grupper behövs i förskolans verksamhet då för många barn inte ger 
lika mycket stimulans till ett rikt språk. Pramling och Pramling Samuelsson (2010) 
skriver att föräldrarna tycker att barn gör en utveckling i sitt verbala språk när de 
börjar på förskolan. Anledningen till det är att barnen behöver uttrycka sig på ett 
annat sätt i förskolan än hemma och stora barngrupper kan vara ett skäl till detta.  

6. Diskussion 
Diskussionen är strukturerat i sju underrubriker. Först presenteras en 
resultatdiskussion, sedan en metoddiskussion, slutsatser, pedagogisk relevans och 
idéer på fortsatt forskning.   
 
6.1 Resultatdiskussion 
Under det här avsnittet presenterar vi förskollärares beskrivningar kring hur de 
arbetar med barns språkutveckling i förskolan och vad de anser att språkutvecklingen 
har för betydelse. 
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Syftet var att undersöka hur förskollärarna beskriver att de arbetar för att främja 
barns språkutveckling. Alla förskollärare som deltagit i studien beskriver att de 
arbetar på flera olika sätt för att främja språkutveckling hos alla barn i verksamheten. 
De använder sig bland annat av samlingar som innehåller sånger, rim och ramsor, de 
använder sig också av benämningar och upprepningar. Dessa arbetssätt innebär att 
förskollärarna använder sig av det verbala språket när det kommer till 
språkutveckling hos barn. 
Skillnader som visades bland förskollärarnas svar var då den ena förskolan hade 
större fokus på användning av rekvisita och attribut medan den andra förskolan hade 
större fokus på läsning. Rekvisita och attribut är olika exempel på artefakter som kan 
användas för att förtydliga det verbala språket (Jakobsson, 2012; Säljö, 2005). 
Läsning bidrar däremot till en ökad förståelse och ordförråd (Westerlund, 2009). 
Arbetssätten som förskollärarna beskriver att de använder sig av kan med tiden 
förändras beroende på barngruppen och personalsammansättningen. 
Utifrån förskollärarnas beskrivningar har förskolan betydelse för barns språkliga 
utveckling men de beskriver betydelsen på olika sätt beroende på vilken förskollärare 
det är som intervjuats. De beskriver att yngre barn får chansen att imitera äldre barn 
vilket ses som en fördel eftersom alla barn inte har några äldre syskon. Svensson 
(2009) håller med om att barn lär sig genom att imitera andra.  
Några förskollärare i studien beskriver att förskolan har betydelse för barns 
språkutveckling då det finns barn som är flerspråkiga och har ett annat modersmål 
än svenska. De nämner att de barn med ett annat modersmål oftast möter det 
svenska språket först när de kommer till förskolan. Ladberg (2003) bekräftar 
förskollärarnas beskrivningar då hon skriver att förskolan ska lägga grunden till en 
aktiv tvåspråkighet. Förskollärarna beskriver att det svenska språket är en viktig del 
och nyckeln i samhället och därför är det viktigt att barn får det svenska språket 
redan i tidig ålder.  
Förskollärarna beskriver även miljöns betydelse för barns språkutveckling då miljön 
är en viktig del av förskolan. Enligt både förskollärarna och Björklid (2005) ska 
miljön vara lockande, inspirerande och utmanande. Utan dessa aspekter blir det svårt 
att bidra till en positiv språkutveckling, det resulterar i att förskolans betydelse 
minskar. 
6.2 Metoddiskussion 
Metoden som valdes var ostrukturerade intervjuer. Denna metod valdes för att vi ville 
ha öppna frågor som vi kunde ställa i den ordning som passade bäst för situationen. 
Metoden valdes dessutom för att kunna ställa följdfrågor som gav mer berikade svar.  
Via följdfrågorna hade det gett oss en större möjlighet att få detaljrika svar på 
forskningsfrågorna för att få en bra grund att stå på. Intervjuer ansåg vi vara ett 
effektivt sätt att få information på. 
En nackdel med de ostrukturerade intervjuerna kan ha varit att förskollärarna gett de 
svar som lät bra, att de blev nervösa eller glömde bort saker de ville säga som de 
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senare kom på i efterhand. På så sätt så skulle det varit bättre om vi gett ut frågorna i 
förväg eftersom det kanske hade gett ett bredare resultat.  
Observationer skulle kunna varit ett komplement för att studera om förskollärarna 
arbetade som de beskrivit. Genom observationer skulle svaren kunnat bli mer 
tillförlitliga. Vi valde inte observationer för det hade varit en mer tidskrävande metod 
men kan vara en idé för fortsatt forskning.  
Alla intervjuer spelades in vilket sågs som en fördel då ingen information gick 
förlorad. Inspelningarna hade gett oss möjligheter att uppmärksamma det som inte 
visa sig under själva intervjutillfället. Det gjordes även möjligt att plocka ut citat som 
var användbara till resultatet.  
6.3 Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka förskollärarnas perspektiv på barns språkutveckling 
och förskolans betydelse för språkutvecklingen. Utifrån resultatet har det ändå tydligt 
framkommit att språkutveckling sker dagligen i verksamheterna. Det finns en del 
aspekter som spelar in när de kommer till språkutveckling. Miljön är en av dessa 
aspekter och den ska vara inbjudande och lockande, det ska inte finnas för mycket 
eller för lite material. Barngruppen är en annan aspekt och den bör inte vara för stor. 
Trots dessa aspekter att ta hänsyn till är det ett intressant arbete förskollärarna gör 
för främjande av språket hos barn. I och med liknande tillvägagångssätt mellan 
litteraturen och förskollärarnas beskrivningar kan resultatet anses som trovärdigt. 
Eftersom det också beskrivs liknande arbetssätt mellan de olika förskolorna anses 
resultatet som trovärdigt.  
 
6.4 Pedagogisk relevans 
Studien är relevant för den framtida yrkesprofessionen då den beskriver hur 
förskollärare kan arbeta för främjande av barns språkutveckling. Barns språk är en av 
alla kompetenser och kunskaper som förskolan ska sträva efter att stärka (Skolverket, 
2010). Därför kan denna studie vara till nytta för nyexaminerade förskollärare och 
annan personal i förskolan. Personalen kan få idéer och de kan reflektera över hur de 
kan arbeta med språkutveckling. Några av de intervjuade förskollärarna uttryckte att 
det är ett intressant ämne att belysa, eftersom det skapade nya tankegångar om hur 
de kunde fortsätta arbeta med språkutveckling. Vi ser detta som positivt då det var en 
av våra förhoppningar med studien. 
 
6.5 Fortsatt forskning 
Under studiens gång har vi stött på flera intressanta forskningsområden som skulle 
vara intressanta för framtida forskning. Det handlar bland annat om läsningen i 
förskolans verksamhet och barns syn på läsning. Det skulle vara intressant att 
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studera om barnen själva får bestämma om de vill lyssna på en saga vid vilan eller om 
det blir ett tvång. Genom observationer skulle det kunna framkomma vem som väljer 
böcker och om barnen blir delaktiga i litteraturvalet. 
Ytterligare ett intressant forskningsområde för den framtida forskningen skulle 
kunna vara att studera mer om förskolans miljö och hur den utgår ifrån barns 
perspektiv. Några frågeställningar som då kan lyftas är om barnen får vara med och 
ge förslag på åtgärder i miljön och att titta närmare på vem det är som bestämmer 
vad som är inspirerande och lockande. 
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Bilaga 1 
Hej. 
Vi (Hanna Larsson och Annica Andersson) skriver vårt examensarbete för förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vårt arbete handlar om språkutveckling i förskolan och vi kommer utgå ifrån intervjuer av förskollärare i förskolan. Som blivande förskollärare är vi intresserad av att få kunskap om hur förskolan kan arbeta med språkutveckling. 
Intervjuerna kommer utföras enskilt under samtalsliknande former. Vi kommer att utgå ifrån samtyckekravet som innebär att deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta intervjun när som helst utan närmare motivering och utan negativa konsekvenser för dig. Frågorna kommer att kretsa kring ämnet språkutveckling i förskolan.  
Intervjuerna kommer att spelas in via ljudupptagning och kommer därefter att transkriberas. Intervjun och transkriberingen kommer endast användas i denna studie. Ditt och förskolans namn kommer behandlas konfidentiellt. Med konfidentiellt menar vi att uppgifterna kommer bevaras så obehöriga inte får tillträde till materialet. Ljudupptagningen kommer efter transkribering att raderas.  
Den färdiga uppsatsen kommer därefter publiceras på DIVA (Digitala vetenskapliga Arkivet) där alla har möjlighet att ta del av uppsatsen.  
Du kan läsa mer om de etiska forskningsprinciperna på www.vr.se .  
Vid frågor maila gärna:  
Hanna Larsson på                            Annica Andersson Hln11006@student.mdh.se                 Aan11019@student.mdh.se 
Vår handledare Martina Norling går även hon att nå för frågor på: Martina.norling@mdh.se  Med vänliga hälsningar 
Hanna Larsson                            Annica Andersson 
_____________________  _______________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Jag har läst ovanstående och ger mitt godkännande till medverkan:  
__________________________________________________________ 
Underskrift (Var god texta)                                                Namnteckning 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor!  

1. På vilket sätt väljer du att arbeta med barns 
språkutveckling? 
 

2. Vad använder du för material för att främja barns 
språkutveckling? 
 

3. Anser du att miljön på förskolan påverkar barns 
språkutveckling? Varför/varför inte? 
 

4. Vilken betydelse anser du att förskolan har för barns 
språkutveckling?  
 

5. Finns det någon skillnad på de barn som gått i förskolan 
sedan tidig ålder och de som kommer hemifrån?  

 
 
 
 


