Förskollärarprogrammet 210hp

EXAMENSARBETE

Hur ska vi kunna förstå varandra?

Förskollärares samtal kring barns
andraspråkslärande

Malin Ahrling och Marina Zlatunic

Examensarbete för förskollärare 15hp

2017-07-07

Abstrakt
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns
andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa
samtal. I denna studie undersöks vad och hur förskollärarna uttrycker sig gällande barns
andraspråkslärande samt hur förskollärarna uttrycker sig om barns modersmål och föräldrars
delaktighet i relation till barns andraspråkslärande. Studien tar utgångspunkt i problematiken
gällande att det än idag finns brister kring barns andraspråkslärande och att barns
språkutveckling skiljer sig beroende på vilken stöttning de får i sitt andraspråkslärande.
Tidigare forskning inom området lyfter bland annat olika arbetssätt som pedagoger arbetar
med i förskolan, men även modersmålets och hemmets betydelse för andraspråkslärande. Det
vetenskapsteoretiska utgångspunkt som denna studie utgår ifrån är socialkonstruktionism,
detta paradigm inriktar sig på att det finns flera versioner av verkligheten. Som
forskningsmetod har vi använt oss av diskursanalys då vi har fokuserat på förskollärarnas
användning av språket. Inom diskursanalys har vi utgått från analysmetoden
diskurspsykologi. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare för
att producera empiri till studien. I resultatet framgår det att samtliga förskollärare uttrycker sig
positivt kring barns modersmål i relation till andraspråkslärande, dock uttrycker de sig
negativt om resurser och förutsättningar för andraspråkslärande. Argument som framförs är
bland annat att det finns ont om tid, få resurser och för många språk. Det framkommer även
att en del förskollärare samtalar om föräldrarnas delaktighet som en utmaning på grund av
språkliga skillnader. Medan övriga förskollärare samtalar om föräldrarnas delaktighet som en
positiv inverkan på barns andraspråkslärande, då deras deltagande bidrar med stöd och
trygghet för barnen.

Nyckelord: andraspråkslärande, modersmål, förskollärare, förskola, socialkonstruktionism,
diskurspsykologi, tolkningsrepertoarer
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Förord
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till förskollärarna som har deltagit i vår studie kring
barns andraspråkslärande i förskolan. Vidare vill vi tacka våra handledare Carina Stenberg
och Lotta Fritzdorf för god handledning och stöttning. Vi vill även tacka våra respektive för
all stöttning och tålamod som de bidragit med under dessa intensiva veckor. Slutligen vill vi
rikta ett stort tack till varandra och oss själva för ett bra samarbete och stöttning när arbetet
har varit stressigt och intensivt. Vi har under dessa stunder stöttat varandra och agerat
jämställt i arbetet. Därav kan vi inte urskilja vem som har gjort vad i arbetet, då vi båda har
bidragit till samtliga delar.
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1. Inledning
Året är 2015 och kommer omnämnas i historieböckerna. Aldrig någonsin har Sverige tagit
emot så många asylsökande under en sådan kort period samtidigt som det aldrig i modern tid
har varit ett så stort antal människor på flykt i världen. Under 2015 tog Migrationsverket emot
nästintill 163 000 asylansökningar varav nästan 70 400 från barn (Migrationsverket, 2016).
Samtidigt som Migrationsverket (2013) meddelar att alla asylsökande barn i det svenska
samhället har rätt att gå i förskolan på lika villkor som andra barn, rapporterar
Skolinspektionen (2010) att svenska förskolor har stora brister när det kommer till att ge barn
med andraspråk förutsättningar för god språk- och kunskapsutveckling. Skaremyr (2014) och
Abrahamsson (2009) definierar begreppet andraspråk som det språket som barn informellt
utvecklar utanför hemmet och använder i samhället, exempelvis i förskolan. Skaremyr (2014)
skriver vidare att för att barn ska kunna vara verksamma i samhället i framtiden är det viktigt
att de får tillgång till all hjälp som behövs. Även Björk-Willén (2013) och Houwer (2009)
betonar att andraspråkslärande är en tidskrävande process och att barn måste få möjlighet att
både få höra och tala såväl sitt modersmål som, i detta fall, det svenska språket för att
utveckla andraspråkslärande. Abrahamsson (2009) definierar modersmål som det språket som
barn utvecklar först och använder hemma. I vår studie definierar vi barns andraspråkslärande
som en lärandesituation av, i detta fall, det svenska språket.
Ladberg (2003) och Gibbons (2009) lyfter att utvecklingen av språket ses som en process och
att de barn som har annat modersmål än svenska behöver stöd från pedagoger för att kunna
utveckla den språkliga kompetensen. Vidare skriver Gibbons (2009) att språk och
undervisning främjas när parterna integrerar och att barns andraspråkslärande främjas på bästa
möjliga sätt i förskolans pedagogiska verksamhet.

Det har bedrivits forskning kring olika arbetssätt inom andraspråkslärande och att arbeta med
barnens modersmål är något som har visat sig vara en viktig faktor för andraspråkslärande
(Björk-Willén, 2013). Björk-Willén (2013) lyfter att modersmålet har en betydelse för barns
språkutveckling då användning av modersmål tillsammans med andraspråk bidrar till kognitiv
utveckling. Skans (2011) forskning betonar att pedagoger som har ett annat modersmål än
svenska använder sitt egna språk i arbetet med andraspråkslärande på förskolan. Detta är ett
arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling och bidrar till större förståelse. Han skriver
vidare att det utgör en stor skillnad i barns språkutveckling gällande de som får stöd i
andraspråkslärande via sitt modersmål och de som inte får det. Michael-Lunas (2013) lyfter
föräldrarnas delaktighet i relation till barns andraspråkslärande och belyser att föräldrarnas
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deltagande i förskolan har betydelse för barns andraspråkslärande samt
modersmålsutveckling, då föräldrarnas trygghet har en positiv inverkan hos barnen.

Skans (2011) belyser vikten av pedagogernas inställning kring barns modersmål, då en positiv
inställning bidrar till att barnen känner att deras modersmål är lika betydelsefullt som det
svenska språket. Det framställs även att pedagogernas närvaro och kompetens inom språket
har en betydelse för barns andraspråkslärande. Utifrån detta och Skolinspektionens (2010)
uttalande kring förskolans brister i utvecklandet av barns andraspråk, vill vi med vår studie
undersöka hur förskollärarna uttrycker sig om barns andraspråkslärande för att bidra med
kunskap kring barns språkutveckling. Vi är även nyfikna på att få syn på vilka
tolkningsrepertoarer förskollärarna tar i bruk när de tillsammans konstruerar
andraspråkslärande i förskolan i samtal med varandra. Tolkningsrepertoarer är de diskurser
som framkommer i vardaglig interaktion med människor (Ericsson, 2006).
Tolkningsrepertoarer kan vidare förklaras som upprepade termer som används av oss
människor för att beskriva och utvärdera bland annat händelser och ageranden (Potter &
Wetherell, 1987).

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns
andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa
samtal.

1.2 Frågeställningar
1.Vad uttrycker och hur samtalar förskollärarna om barns andraspråkslärande?
2. Hur uttrycker sig förskollärarna om barns modersmål och föräldrars delaktighet i relation
till barns andraspråkslärande?

2. Tidigare forskning
Den tidigare forskning som vi beskriver nedan har valts ut för att framföra den aktuella
forskningen inom barns andraspråkslärande i förskolan. Nedan presenteras olika
undervisningsstrategier för barns andraspråkslärande, samt modersmålet och hemmets
betydelse för språkutvecklingen. Vi kommer även att belysa forskningen kring de olika
faktorerna som har påverkan över barns andraspråkslärande.
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2.1 Undervisning och arbetssätt
En av de arbetsmetoder som pedagogerna har i arbetet med flerspråkiga barn, är att skapa
trygghet genom en strukturerad verksamhet med tydliga och återkommande rutiner (Drury,
2013). Idag lever många människor med olika språk och nationaliteter i Sverige och fler barn
än tidigare föds i flerspråkiga familjer. I dagens skolor möts skilda språk dagligen och barnens
språkliga utveckling är beroende av hur skolan tar tillvara på deras flerspråkighet samt vilken
stimulans och förutsättningar pedagogerna erbjuder (Beijer Mai 2010). Enligt Noréns (2010)
forskning är inte tvåspråkig undervisning vanligt förekommande i dagens skolor. Trots att det
finns en språklig resurs bland barnen, förekommer vanligtvis all undervisning på svenska.
Forskningen visar att all fokus ligger på enspråkighet i den dominerande språkdiskurs som
råder i svenskundervisningen (Norén 2010 & Wigerfelt 2011). De skriver vidare att
klassrummets språkliga diskurs skapas av språkets värde, undervisningens upplägg samt deras
påverkan av exempelvis artefakter och personer. I andraspråkslärande av det svenska språket
är inlärningstiden och ordförrådet viktiga faktorer, då betoning på uttal, begrepp och ord kan
vara avgörande för att skilja andraspråkstalare och förstaspråkstalare åt. Gröning (2006)
däremot redovisar från en skola att många elever avstår från modersmålsundervisning på
grund av att de tolkade erbjudandet från skolan som mindervärdigt där de bland annat endast
fick undervisning en halvtimme per vecka. Han förklarar vidare att elever inte behöver en
lärare för att konstruera språkliga kunskaper, utan eleverna kan vara resurser för varandra.
Fridlund (2011) beskriver att elever med annat modersmål än svenska inte når samma resultat
i skolan som övriga, trots modersmålsundervisning och undervisning i svenska som
andraspråk. Han skriver vidare att lärare har en stor betydelse för dessa barns skolgång.
Forskningen tyder på att lärandemiljön där andraspråkslektioner utfördes inte präglades av
naturliga kontexter och sammanhang och därmed inte gav möjlighet till kommunikation som
forskningen pekar på främjar språkutvecklingen.
I Skans (2011) avhandling framkom varierande arbetssätt som pedagoger använder vid barns
andraspråkslärande, där lyfts konkreta föremål och material som stöd för språkutveckling.
Författaren lyfter att det är viktigt att få barnen att kommunicera, oberoende av vilket språk de
kommunicerar genom. Det framkom flertal planerade aktiviteter där pedagoger stöttade
barnens språkutveckling, exempelvis vid samlingar stöttade de utvecklingen genom ordbilder
på deras modersmål. Författaren lyfter att flerspråkiga pedagoger ofta nyttjar sitt modersmål i
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arbetet på förskolan och att de är intresserade av att lära sig fraser på barnens modersmål.
Detta har visat sig gynna barnens språkutveckling och förståelse.

2.2 Modersmålets betydelse för andraspråkslärande
Hyltenstam (2007) är professor i tvåspråkighetsforskning, hans främsta forskningsinsatser har
gjorts inom området andraspråkslärande. Han har forskat på uppdrag av Skolverket och har
synliggjort modersmålet betydelse för utvecklandet av andraspråkslärande. Hyltenstam (2007)
skriver att välutvecklat modersmål främjar inlärningen av ett andraspråk och att när barn
utvecklar två språk jämsides stödjer och förstärks språken av varandra. Författaren förtydligar
att det underlättar att lära sig ett ord vid andraspråkslärande om man har ett begrepp för det på
sitt modersmål.
Det är vanligare att flerspråkiga barn är sena i språkutvecklingen än enspråkiga barn, detta på
grund av att de talar mindre av vardera språket jämfört med enspråkiga barn som alltid talar
samma språk (Scheele, Leseman och Mayo, 2010). Bedore, Pena, Joyner och Macken (2011)
skriver i sitt arbete att det är vanligt att pedagoger inte har tillräckligt med förståelse och
kunskap om barnets tidigare uppväxt, kultur och språk. Detta påverkar språkutvecklingen för
barn som har svenska som andraspråk. Författarna belyser pedagogernas roll i barnens
utveckling av det svenska språket. Även Yazici, Genc och Glover (2010) poängterar
förskolans vikt i andraspråkslärande och att barn stärker sin andraspråkslärande genom
kommunikation med andra barn på förskolan. Kultti (2012) forskade kring hur förskolan kan
bidra till flerspråkiga barns språkutveckling. Författarens resultat tyder på att byta språk från
modersmål till svenska har ett betydelsefullt syfte. Ett exempel hon lyfter är när ett barn byter
samtalsämne genom att tala svenska istället för modersmålet. Kultti (2012) skriver vidare om
att barn väljer språk utifrån vilka de skall kommunicera med och utifrån situationer.
Författaren menar att de skillnaderna som finns bland barnens språkliga kunskaper inte blir ett
hinder i den aktiva kommunikationen. Även Aukrust (2007) menar att olika situationer har
betydelse för barns språkutveckling, bland annat leken. Författaren skriver vidare att barns
språkutveckling främjas genom samtal med sina jämnåriga kompisar.

Yazici m.fl (2010) betonar vikten av att ha en bra grund i sitt modersmål vid
andraspråkslärande. Författarna (2010) skriver vidare om att modersmålsstöd i förskolan
skulle bidra till kunskap och kompetenser i andraspråkslärande och att det skulle underlätta
för barns framtida skolgång. Även Duran, Roseth och Hoffmanns (2009) menar att
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flerspråkiga barn som får modersmålsstöd i förskolan kommer erhålla en bra
andraspråksutveckling samt en god språkutveckling av modersmålet. Yazici m.fl (2010)
förespråkar att modersmålsstöd kan leda till en gemenskap med de barn som har samma
modersmål vilket bidrar till en ömsesidig respekt bland barnen. I Skans (2011) forskning
kring språkutveckling och interkulturellt lärande i förskolan visar det sig att barnens
språkutveckling är det viktigaste lärandet i förskolan, när det finns barn med annat modersmål
än svenska. Det framkommer även att pedagogernas synsätt och respekt kring modersmål är
viktigt, då barnen ska få känna att deras modersmål har lika stort värde som det svenska
språket. Skans (2011) forskning visar även på att pedagogernas språkliga kompetens och
närvaro har en stor betydelse för andraspråkslärande, då det krävs att pedagogerna har ett
varierat språk och är närvarande.

2.3 Hemmets betydelse för andraspråkslärande
Michael-Lunas (2013) forskning omfattade nästintill 40 familjer som följdes under ett års tid.
De barn som deltog i studien var flerspråkiga och talade andraspråket i förskolan och
modersmålet i hemmet. Syftet med studien var att synliggöra föräldrarnas delaktighet och syn
i språkutvecklingen hos deras barn. Författarens forskning visar att en god språkutveckling på
andraspråket men också på modersmålet har en positiv påverkan på framtidens
skolprestationer. Michael-Lunas (2013) resultat visade att föräldrarna ville ha ett större
samarbete med sina barns förskolor och var engagerade i hur de kunde bidra till sina barns
andraspråkslärande. Författarens forskning belyser även att föräldrarnas trygghet med
förskolan har en positiv inverkan på barnen, vilket i sin tur leder till positiv
andraspråkslärande men också en bra språkutveckling på modersmålet.

Barns modersmålsinlärning utvecklar intellektuella förmågor och språkkunskaper (Yazici
m.fl, 2010). Dessa kunskaper och förmågor stärker i sin tur barns potential till
andraspråkslärande. I författarnas resultat kan vi se vikten av modersmål för
andraspråkslärande. Yazici m.fl (2010) menar att den roll modersmålet besitter är viktig för
elevernas personliga men också sociala utveckling. De hävdar att de språkliga
förväntningarna sker i skolan, hemma men också i barnets sociala nätverk utanför skolan och
hemmet.
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2.4 Sammanfattning tidigare forskning
Forskningsöversikten framhåller olika undervisningsstrategier som används för
andraspråkslärande samt modersmålet och hemmets betydelse.
Tidigare forskning visar att det svenska språket dominerar i de flesta undervisningssituationer
och att modersmålet inte är vanligt förekommande (Norén, 2010). Samtidigt framkommer det
att fler tvåspråkiga barn är sena i sin språkutveckling och att modersmålsstöd skulle underlätta
detta (Scheele, Leseman och Mayo, 2010). Modersmålet har en viktig betydelse för barns
andraspråkslärande och bidrar till kunskap som underlättar barnens framtida skolgång
(Michael-Lunas, 2013). Forskningen visar på att pedagogernas språkliga kompetens och
närvaro har en stor betydelse för andraspråkslärande, då det krävs att pedagogerna har ett
varierat språk och är närvarande (Skans, 2011). Dock visar en annan studie att samtliga
pedagoger inte har tillräckligt med kunskap kring barnens modersmål och att detta i sin tur
påverkar andraspråkslärande (Bedore, Pena, Joyner och Macken (2011). Föräldrarnas
delaktighet i barns språkutveckling lyfts som en positiv aspekt i tidigare forskning, då det
framkommer att föräldrarna var delaktiga och bidrog till andraspråkslärande. Forskningen
visar även att genom föräldrarnas delaktighet utvecklade barnen inte enbart
andraspråkslärande utan även utveckling av modersmålet (Yazici m.fl. 2010).

3. Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt
Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket vilar på antagandet om att
det finns flera versioner av social och kulturell verklighet (White, 2004). Huvudfokuset i
socialkonstruktionism är enligt Burr (1995) en förståelse om en skapande process där språket
och hur det används blir det centrala i samtalen. Då vi ska undersöka hur förskollärarna
uttrycker sig kring barns andraspråkslärande blir förskollärarnas användning av språket det
centrala i vår studie.
Inom socialkonstruktionism konstrueras kunskap av oss människor vilket medför att varken
sann eller objektiv kunskap finns. Teorin utmanar våra förutbestämda föreställningar om
världen vi lever i. Kunskapen vi skapar är kontextbunden till tidsperioden vi befinner oss i
(Burr, 2003).

Den sociala världen vi lever i är viktig inom denna teori då kunskap konstrueras i interaktion
mellan människor. Språket är en viktig faktor i denna interaktion, då vi människor skapar
specifika kategorier genom den (Burr, 1995, 3–4.).
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Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är förståelsen av ett fenomen beroende av
språket samt att vår tolkning av det formar omvärlden (Börjesson, 2003). Enligt Winther
Jørgensen och Phillips (2009) är språkanvändningen inte konstant över tid och för att uppnå
förståelse för omvärlden är vi beroende av en tidskontext som vi rör oss inom. De olika
uttalanden om världen som människor, i vår studie förskollärare, ger uttryck för betecknas
inom socialkonstruktionismen som diskurs och förklaras som konstruktioner av olika sätt och
idéer som ger en ny bild av omvärlden. Dessa diskurser uppstår i människans tal och text men
även i handlingar och produkter av den sociala världen (White, 2004). Socialkonstruktionism
lyfter att varken sann eller objektiv kunskap finns, detta medför tolkningsbara situationer för
varje individ vilket resulterar i en konsekvens för perspektivet (Burr, 2003).

Socialkonstruktionism är ett lämpligt perspektiv för vår studie eftersom det utgår från att
kunskap konstrueras av oss människor där språket är den centrala delen. Vi finner det relevant
då studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns andraspråkslärande
i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa samtal.

3.1 Diskursanalys
Diskursteorier har använts allt mer flitigt inom pedagogisk forskning under de senaste åren
(Lund & Sundberg, 2004). White (2004) beskriver att genom diskursanalys analyserar man
människors uttryck genom språket för att identifiera olika sätt att förstå fenomen, i vår studie
förskollärarnas konstruktion av barns andraspråkslärande. Därmed har vi valt diskursanalys
som forskningsmetod, då syftet med denna studie är att undersöka vad som kommer till
uttryck i samtal med förskollärare kring andraspråkslärande och pedagogiska arbetssätt. Vi
kommer i denna studie analysera förskollärares uttalanden för att identifiera olika sätt att
förstå fenomenet barns andraspråkslärande. Assarsson (2007) belyser att studier som utgår
ifrån hur diskurser skapas i en kontext synliggör vilka handlingar och ställningstaganden som
är tillgängliga i praktiken. Enligt Howarth (2007) erbjuder diskursanalys olika redskap för att
granska meningsskapande.
Potter (2003) skriver att användningen av språket är centralt för diskursanalytiska metoder,
vilket denna studie kommer att fokusera på. Han skriver vidare att människan konstruerar
tolkningar av den sociala världen genom talet och alla uttalanden har betydelse. Diskurser styr
vilken betydelse olika saker får i diverse sammanhang (Lindgren, 2005). Enligt Alvesson &
Sköldberg (2008) finns det obegränsat antal ord och meningskonstruktioner som vi människor
använder oss av, utav dessa väljs vissa och andra bort. De meningskonstruktioner och ord som
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vi sedan väljer får konsekvenser då de skapar responser och har påverkan över föreställningar.
Även Bergström & Boréus (2000) framställer språket som en påverkande faktor då den binder
samman handling och språk.

3.2 Diskurspsykologi
Inom diskursanalys finns det olika analysmetoder, exempelvis diskurspsykologi, diskursteori
och Foucaultinspirerad analys. Skillnaden mellan de olika metoderna är att diskurspsykologi
fokuserar på mikrodiskurser medan Foucaultinspirerad analys och diskursteori inriktar sig på
makrodiskurser. Det som kännetecknar makrodiskurser (stora diskurser) är exempelvis
moraliska och etiska diskurser, det vill säga övergripande samhälleliga diskurser.
Mikrodiskurser (små diskurser) eller tolkningsrepetoarer som man kan benämna det, inriktar
sig på de diskurser som uppstår i vardaglig interaktion mellan människor (Ericsson 2006:50
f). Potter och Wetherells (1987) metod och teori bygger på att se diskurser mer som
tolkningsrepertoarer. Detta för att kunna tyda på en sammanhängande helhet. Winther
Jørgensen & Philips (2009) benämner analysverktyget tolkningsrepertoar istället för
användningen av begreppet diskurs. Vi kommer att använda tolkningsrepertoar i denna studie
istället för begreppet diskurs då vi vill urskilja de olika repertoarer som förskollärare använder
sig av i samtal kring barns andraspråkslärande. Utifrån tolkningsrepertoarer har vi möjlighet
att ta vara på det språkbruk som förskollärarna använder för att identifiera repertoarer som
framkommer i dessa samtal.

I vår studie kommer vi att utgå ifrån diskurspsykologi, då vi fokuserar på förskollärarnas
språkanvändning. Winther Jörgensen & Phillips (2009) beskriver diskurspsykologi som ett
socialkonstruktionistiskt tillvägagångssätt inom diskursanalys.
Enligt Potter (2012) grundar sig begreppet diskurspsykologi i teorin att diskurs är det
fundamentala mediet för mänsklig handling i kommunikation med varandra. Burr (2003)
beskriver att diskurspsykologin undersöker människors specifika uttalanden utifrån deras
verbala resurser, då språket används dagligen i interaktioner mellan människor. Hon förklarar
vidare att det är språkets förlopp i den direkta situationen som analyseras. Wittgensteins
(1992) belyser att språket omfattar allt hos människan. Enligt Winther Jørgensen & Phillips
(2009) lyfter diskurspsykologin individens språkbruk och diskurser påverkar och påverkas av
individen.
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Sammanfattningsvis är diskurspsykologin för oss en lämplig metod för undersökandet av hur
förskollärare uttrycker sig om barns andraspråkslärande i förskolan, då huvudfokus i
analysmetoden är förskollärarnas språkanvändning.

4. Metod & design
Nedan presenteras studiens urval av den kvalitativa metoden vi valt att använda oss av i form
av semistrukturerade intervjuer. Därefter framställs vårt tillvägagångssätt då intervjuerna
verkställdes. Vi presenterar även studiens tillförlitlighet samt de etiska ställningstaganden
studien utgår ifrån. Slutligen framförs analysverktygen vi valt att använda oss av i
analysprocessen.

4.1 Urval av intervjudeltagare
Då syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns
andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa
samtal, behöver urvalet av intervjudeltagare vara strategiskt handplockat för att besvara vår
forskning. I vår studie innebär detta att vi tog kontakt med förskollärare som möter barn med
annat modersmål än svenska dagligen, därför valde vi att kontakta förskollärare som arbetar i
mångkulturella område. Enligt Solvang (1997) är det viktigt att intervjudeltagarna har
kännedom kring ämnet som ska forskas för att studien ska bli trovärdig. Vår studie utgår ifrån
kvalitativ forskning och Bryman (2011) skriver att i en kvalitativ forskning är målinriktat
urval den mest optimala urvalsmetoden. Han skriver vidare att målinriktat urval innebär att
forskarna väljer ut intervjudeltagare som har betydelse för de frågeställningar som studien
utgår ifrån.

Vi kontaktade sju olika förskolor i olika kommuner i Sverige via mail där vi frågade om
deltagande samt bifogat informationsbrev. Av dessa sju förskolor valde tre att delta i studien.
Anledningen till att vi kontaktade förskolor runtomkring i Sverige var för att vi ville intervjua
förskollärare som vi inte tidigare varit i kontakt med. Detta för att undvika att intervjua någon
som kan ha påverkats av våra tankar kring barns andraspråkslärande.
Vi bestämde oss för att ha tio intervjudeltagare då vi ansåg att det var tillräckligt för
urskiljning av tolkningsrepertoarer samt studiens omfattning. Winther Jørgensen och Philips
(2009) framställer att studiens syfte styr omfånget av deltagare och beroende på vad som ska
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studeras kan ett fåtal intervjudeltagare bidra med ett rikt underlag. De betonar vidare att det
kan skapas mönster även vid intervjuer med få deltagare.

4.1.1 Intervju
I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då de tillåter deltagaren
att föra samtalet vidare i olika riktningar. Om man som forskare är intresserad av att förstå
någons sätt att samtala är det lämpligt att genomföra en kvalitativ studie (Trost, 2005). Vi som
studenter finner att det är av större intresse att använda oss av semistrukturerade intervjuer,
eftersom vi är intresserade av att ta reda på förskollärares konstruktioner kring barns
andraspråkslärande.

Vi valde att utföra gruppintervjuer för att få ett rikare material samt möjliggöra för
förskollärarna att driva samtalet själva. Innan gruppintervjuerna påbörjades konstruerade vi en
intervjuguide (bilaga 1) som består av fem punkter utan bestämd ordningsföljd, som vi sedan
kommer att nämna under intervjun (Patel & Davidsson, 2003). I semistrukturerade intervjuer
ges det även tillåtelse att ställa följdfrågor och att ändra ordningsföljden efter att
intervjuguiden har gjorts (Bryman, 2008). Gillham (2008) lyfter att deltagarna får möjlighet
att reflektera över samma frågor. Vi har i vår intervjuguide utgått ifrån fem punkter som vi
ville synliggöra förskollärarnas repertoarer om; andraspråkslärande, arbetssätt för barn med
annat modersmål än svenska, modersmålets betydelse i förskolans verksamhet, föräldrars
delaktighet vid barns andraspråklärande, samt påverkande faktorer vid barns
andraspråksklärande. Dessa punkter framkom ur avsnitt 2. Tidigare forskning som skrevs i
studiens tidiga skede. Semistrukturerade intervjuer låter intervjupersonens upplevelser och
tankar stå i fokus (Winther Jørgensen & Phillips 2009). Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne
(2015) är intervju en lämplig undersökningsmetod i förhållande till socialkonstruktionism då
en intervju säger något om hur en person för stunden har konstruerat verkligheten. Potter
(2012) skriver att genom analys av flertal semistrukturerade intervjuer kan
tolkningsrepertoarer identifieras. Följaktligen menar Winther Jørgensen & Phillips (2009) att
det anpassbara upplägget och strukturen som semistrukturerade intervjuer har, möjliggör att
vidare kunna analysera diskurser och mönster som konstrueras i argumentationer där
förskollärarna använder diskursiva resurser.
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4.1.2 Ljudinspelning
Då vi ville undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns andraspråkslärande samt vilka
tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa samtal, valde vi ljudinspelning som
dokumentationsverktyg i vår studie. Vi finner det viktigt att ha möjligheten att gå tillbaka till
inspelningen och lyssna ett flertal gånger på det som sagts under intervjuerna, vilket Bjørndal
(2005) lyfter som en viktig aspekt inom ljudinspelning. Enligt Rönnerman (2012) kan denna
datainsamlingsmetod bidra till att forskaren kan göra mikroanalyser utifrån granskning av
ljudinspelningen. Ljudinspelning underlättar vid tematiseringar samt transkribering av
materialet då man kan analysera och transkribera grundligt, vilket både Rönnerman (2012)
och Bjørndal (2005) styrker i sin forskning.

4.2 Tillvägagångssätt
4.2.1 Intervju
Inledningsvis valde vi att kontakta en studiekamrat för att genomföra en provintervju för att
undersöka om våra intervjufrågor gav oss det material vi önskade. Vi valde efter
provintervjun att redigera våra frågor då de var för specifika för vår analysmetod. Vi valde
därefter att framställa fem stycken punkter som förskollärarna fick samtala kring (bilaga 1).

Vi kontaktade sju förskolor via mail och av dessa svarade tre stycken. I mailkontakten
framkom det vilka vi var och kort kring syftet med studien. I mailen frågade vi även om de
var villiga att ställa upp på en gruppintervju där förskollärarna skulle få samtala kring barns
andraspråkslärande i förskolans verksamhet. Under mailkontakten skickades ett
informationsblad och en samtyckesblankett ut och det framkom att det skulle finnas mer
information kring studien i dessa. Förskollärarna vi kontaktat fick själva bestämma tid och
plats som var passande för en gruppintervju, intervjuerna genomfördes i varierande miljöer på
deltagarnas arbetsplatser. Vi tog sedan beslutet att vi studenter skulle delta båda två under
gruppintervjun och att vi hade samma ansvar under samtliga intervjuer. Vi hade båda ansvar
för att ställa uppföljningsfrågor samt att se till att intervjuerna höll sig till ämnet. Detta för att
vi båda två skulle ha samma förutsättningar under analysen.

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av fem punkter under intervjuerna. Följden av
punkterna är i detta fall irrelevant då förskollärarna själva fick välja upplägget. Vi
kompletterade även punkterna genom att ställa vissa följdfrågor som fanns i intervjuguiden.
Följdfrågorna varierade beroende på vilken vändning samtalen tog. Slutligen frågade vi
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förskollärarna om det fanns någonting de ville tillägga i samtalen. Samtalen genomfördes i tre
olika förskolor och varade i genomsnitt i 22 minuter. Efter gruppintervjuerna transkriberades
och analyserades detta material.

4.3 Studiens tillförlitlighet
Två begrepp som Bryman (2011) belyser som värdefulla i kvalitativ forskning är äkthet
och tillförlitlighet. Pålitlighet ingår i begreppet tillförlitlighet och syftar till att forskaren har
agerat i god mening. Med det menar vi att vi är medvetna om att vi inte helt och håller kan
bortse från vår subjektiva världsbild och inte heller vår förförståelse kring ämnet. Även Burr
(1995) talar om att objektivitet är en omöjlighet då alla människor ser världen utifrån deras
synsätt. Författaren menar vidare att beroende på vilket perspektiv människor utgår ifrån
framställs hypoteser och frågor. Vi anser att då vi enbart utfört tre gruppintervjuer på tre olika
förskolor i vår studie att studien inte är generaliserbar. Vi har haft i åtanke att ljudinspelning
kan ha haft inverkan på förskollärarnas agerande och uttryck under gruppintervjuerna. Även
att antal deltagare i intervjuerna kan ha kommit att påverka det insamlade materialet.
Genom att testa våra samtalspunkter inför undersökningarna på en klasskamrat som inte
deltog i studie, gav vi ett försök till att stärka studiens tillförlitlighet (Justesen & Mik-meyer,
2012).

Äkthet kan ses som motsvarighet till validitet i den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011).
För att stärka äktheten i studien ska undersökningen ge en rättvis bild av de uttryck som
förskollärarna har framställt i intervjuerna kring barns andraspråkslärande. Äktheten i vår
studie stärks av att intervjudeltagarna hade lika förutsättningar då undersökningen
genomfördes. Vidare förstärks äktheten ytterligare då resultaten kan påverka
intervjudeltagarnas synsätt kring barns andraspråkslärande (Bryman, 2011).

4.4 Etiska ställningstaganden
För att skydda dem som medverkar i studien tog vi hänsyn till de fyra forskningsetiska
principerna som sammanställts av vetenskapsrådet (2011). Dessa följdes i största möjliga
utsträckning. De fyra forskningskraven är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan undersökningen informerades deltagarna
både skriftligt och muntligt om studiens syfte (bilaga 2 och 3), att deltagandet var frivilligt
och att de när som helst utan negativa följder kunde avbryta sitt deltagande i studien.
Deltagarna informerades även om att inga utomstående kommer att kunna ta del av de
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uppgifter vi samlat in. Därmed anses informationskravet vara uppfyllt, då informationskravet
innebär att forskaren informerar deltagarna om syftet som studien utgår ifrån. Eftersom
samtliga deltagare gav samtycke till studien har således samtyckeskravet tillgodosetts. För att
sedan skydda deltagarnas integritet uppfylldes konfidentialitetskravet vilket bland annat
innebär att deltagarna i studien avidentifierades och fick fiktiva namn. Vi valde att benämna
deltagarna som exempelvis, förskollärare A istället för deras riktiga namn. Deltagarna
informerades slutligen enligt nyttjandekravet att det insamlade materialet inte kommer brukas
till andra undersökningar eller utlånas. Inga obehöriga kommer heller kunna ta del av
materialet (Vetenskapsrådet, 2011).

4.5 Analysverktyg
Under avsnitt 3.2 Diskurspsykologi redogjorde vi ur en teoretisk utgångspunkt för
diskurspsykologi. Här nedan kommer vi presentera de metodologiska och analytiska verktyg
inom diskurspsykologi som är relevanta för denna studie. Först presenteras
tolkningsrepertoarer, sedan framställs funktion och effekt.

4.5.1 Tolkningsrepertoar
Enligt Holmberg (2010) kan man använda ett flertal analysverktyg inom diskurspsykologin
utifrån studiens vetenskapliga fokus och position. Hon lyfter att allt material ska analyseras
med verktyg som överensstämmer med konstruktionen eller framställningen av det som ska
analyseras.
Analysverktyget tolkningsrepertoarer kan på enklast sätt ses som förteckningar av olika sätt
att samtala vilket kan nyttjas av enskilda personer för att skapa en förståelse för händelser i
omvärlden. Dessa repertoarer är ett sammanhängande sätt att tala om händelser i världen och
objekt. De ingriper aktivt som en grund för delad social förståelse (Edley, 2001). För vår
studie innebär det att vi kommer använda analysverktyget för att urskilja olika repertoarer
som förskollärarna konstruerar i relation till barns andraspråkslärande i förskolan.
Förskollärare M; Resurserna har ju inte hängt med i takt med hur många barn vi har fått in.

Förskollärare K; Resurserna är med i verksamheten för att visa oss o stötta oss då, med tecken.

I intervjuutdragen ovan framkommer tolkningsrepertoarer, då båda deltagarna samtalar om
resurser fast på olika sätt. Förskolläraren M talar om bristen av resurserna i relation till antalet
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andraspråkslärande barn på förskolorna medan förskolläraren K talar om stöttningen som
resurserna bidrar med.

4.5.2 Funktion och Effekt
Holmberg (2010) belyser att genom användning av analysverktygen funktion och effekt blir
analysen mer djupgående. För att analysen ska bli djupgående ställs hypoteser kring vilken
funktion ett uttalande har. Genom att ställa hypoteser kring funktionen möjliggörs synen på
strategier av olika uttalanden. När man talar kring effekt däremot, så ställs hypoteserna i
relation till de effekter som ett uttalande kan ha. Vi använde oss av dessa analysverktyg då vi
framförde hypoteser till det producerade materialet angående vilken funktion och effekt ett
påstående kunde ha.

Förskollärare A;
”Jobbet har blivit tyngre, hade det inte varit att du behöver ge så otroligt mycket för barnen med annat
språk, så hade det räckt till med oss.”

Förskollärare P;
”När det gäller modersmålet, det är ju jätteviktigt för barnen att de har sitt modersmål, för det blir ju
väldigt svårt att utveckla det svenska språket om de inte har modersmålet.”

I exemplet ovan uttrycker Förskolläraren A att hon behöver ”ge så otroligt mycket” för
”barnen med ett annat språk” och funktionen av detta kan uppfattas som anledningen till att
jobbet har ”blivit tyngre”.

I det andra exemplet ovan använder Förskollärare P ett förstärkningsord, i detta fall jätte. För
henne är det inte bara viktigt, utan jätteviktigt. I relation till ordet viktigt kan effekten förstås
som att det är självklart att barn behöver modersmålet som grund för inlärning av det svenska
språket.

4.6 Analysprocess
Våra intervjuer varade i genomsnitt 22 minuter och fyra sekunder. Hela vårt datamaterial
omfattar 67 minuter och 30 sekunder. De olika punkterna vi utgick ifrån för att diskutera de
olika teman används på varierande sätt under intervjuerna, då deltagarna förde samtalen åt
olika håll vilket en semistrukturerad intervju ska möjliggöra. Vi transkriberade varje
intervjumaterial samma dag för att lättare förstå materialet. Vi utgick ifrån Winter Jørgensen
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och Phillips (2009) i analysprocessen då vi använde oss av koder för att finna teman vilket de
styrker är relevant för en diskurspsykologisk undersökning. Vi lyssnade och läste igenom vårt
material flertal gånger för att urskilja likheter och skillnader som vi därefter kategoriserade i
teman: Modersmålets del i barns andraspråkslärande, Arbetssätt kring barns
andraspråkslärande, Föräldrarnas del i andraspråkslärande, Förskolläraryrket i relation till
andraspråkslärande. För att underlätta kategoriseringen skrev vi ner vanligt förekommande
citat och begrepp medan vi lyssnade på inspelningarna. Vi har fokuserat på det sagda ordet i
vårt material och i vår transkription valde vi för läsbarhetens skull att skriva ut de ord som
deltagarna valt att förkorta, som exempelvis ”nej” istället för ”nä”.

Vi valde att använda oss av analysverktygen tolkningsrepertoar, effekt, och funktion i
analysen av våra utdrag. Genom att söka efter mönster i språkanvändningen, som begrepp,
förklaringar och ordspråk synliggörs framträdande tolkningsrepertoarer (Burr, 2003). Då vi i
analysen av vårt samtal med förskollärare kring barns andraspråkslärande riktade fokus på
förskollärarnas språkanvändning kunde vi urskilja de tolkningsrepertoarer som synliggjordes.
Bolander och Fejes (2015) har framställt frågor som man kan använda i en diskursanalys,
dessa är: Vad utesluts genom sättet att tala? Vad talas det om? Hur talas det om detta? Vad
framställs som sanning? Vi utgick från samtliga frågor för att vidare fördjupa analysen. För att
synliggöra vart vi riktade vårt intresse i analysen samt för att underlätta läsbarheten valde vi
att kursivera ord i följd samt enstaka ord.

5. Resultat
Utifrån vårt syfte ville vi undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns
andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa
samtal. I resultatavsnittet presenteras fyra teman, dessa är; Modersmålets del i barns
andraspråkslärande, Arbetssätt kring barns andraspråkslärande, Föräldrarnas del i
andraspråkslärande, Förskolläraryrket i relation till andraspråkslärande. Under de olika
teman kommer ett antal utdrag presenteras utifrån de genomförda intervjuerna. Utdragen
presenteras under olika underrubriker som består av citat från intervjudeltagarna, därefter
kommer analys och det slutliga resultatet att presenteras.
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5.1 Modersmålets del i barns andraspråkslärande
5.1.1 “De pratar lite arabiska här, sen lite vietnamesiska här, de grupperar ju sig!”
I utdraget nedan samtalar förskollärarna kring föräldrarnas delaktighet vid barns
andraspråkslärande och modersmålets betydelse för andraspråkslärande i verksamheten.
Intervjuaren ställer en följdfråga som handlar om varför det är viktigt att föräldrarna deltar i
barns andraspråkslärande.
Förskollärare P ” När det gäller modersmålet, det är ju jätteviktigt för barnen att de har sitt modersmål,
för det blir ju väldigt svårt att utveckla det svenska språket om de inte har modersmålet. Det är det man
talar om för föräldrarna, även fast föräldrarna är bra på svenska så ska de ändå prata modersmålet
hemma för att barnen ska lära sig det och få en förståelse för det svenska språket sen.”

Även Förskolläraren A talar om modersmålets betydelse för andraspråkslärande i förskolan
men berör dess svårigheter;
“Jag tror, jag har inget belägg för vad jag tror, men jag tror inte det är jättebra det här, det hade varit
bättre kanske att alla med olika modersmål inte kom till samma ställe. Det gynnar inte dem. De skulle
få chansen att vara mer med de svenska barnen istället, nu blir det att vi har åtta olika språk, de pratar
lite arabiska här, sen lite vietnamesiska här, de grupperar ju sig! Så får du så mycket intryck från så
många olika språk, därför kan du inte ta till dig det svenska språket. De kan ju inte sortera ut vilka ord
det är som är svenska språket när de kommer utan, de blir så otroligt många språk och då blir det
svårare.”

Förskolläraren P argumenterar för modersmålets betydelse för barns utveckling av det andra
språket genom att uttrycka det är ju jätteviktigt. Förskolläraren använder sig av ett
förstärkningsord, i detta fall jätte. För henne är det inte bara viktigt, utan jätteviktigt. I relation
till ordet viktigt kan effekten förstås som att det är självklart att barn behöver modersmålet
som grund för inlärning av det svenska språket. Hon talar vidare om ”det blir ju väldigt svårt
att utveckla det svenska språket om de inte har modersmålet.” Funktionen med detta
uttalandet kan tolkas som att hon redan har en lösning på problemet. I relation till ordet svårt
kan effekten förstås som att det självklart kommer bli besvärligt att lära sig svenska utan sitt
modersmål. Vidare uttrycker sig förskolläraren P att även fast, gällande föräldrarnas
språkkunskaper i svenska. Funktion av detta uttalande kan tolkas som att hon menar att trots
föräldrarnas språkliga kunskaper anser hon att föräldrarna borde prata modersmålet hemma
med barnen för att bidra med förståelse för svenskan.
Förskolläraren A samtalar om barns modersmål och uttrycker att hon inte tror att det är en
jättebra idé att barn med olika modersmål kom till samma ställe på grund av att det inte
gynnar dem. Att Förskolläraren A säger tror kan tolkas som att hon är tvivelaktig gällande sitt
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uttalande kring vad hon tror. Effekten kan följaktligen förstås som att hon framställs som
osäker i uttalandet. Förskolläraren A fortsätter meningen med ”jag tror inte det är jättebra”.
Funktionen med detta uttalande kan tolkas som att förskolläraren uttrycker att barn med olika
modersmål inte ska vara tillsammans och att hon redan har en lösning på problemet då hon
sedan uttrycker ”det hade varit bättre kanske att alla med olika modersmål inte kom till
samma ställe.” Funktionen av detta kan tolkas som att förskollärare anser att för många olika
modersmål inte är till fördel för barns andraspråkslärande.
Hon nämner att ”de skulle få chansen att vara mer med de svenska barnen istället”, funktionen
med detta kan tolkas som att de svensktalande barnen framställs som ännu en lösning på
problemet. Vidare talar hon om att de kan ju inte i relation till sortering av ord, där ordet ju
kan beskrivas som någonting självklart. Effekten av detta uttalande kan förstås som att barnen
enbart kan sortera ut orden bland svensktalande barn. Funktionen av detta uttalande kan ses
som att sorteringsprocessen av ord försvåras när det är för många olika språk. Förskolläraren
uttrycker sedan ”de pratar lite arabiska här, sen lite vietnamesiska här, de grupperar ju sig!”
Effekten av detta uttalande kan tolkas som att flera modersmål inte gynnar barns delaktighet
och språkutveckling av det svenska språket.

Tolkningsrepertoaren som framställs i ovanstående utdrag är modersmålet i relation till
andraspråkslärande. Förskolläraren A uttalar sig om modersmålet som ett problem för
andraspråkslärandet då hon bland annat uttrycker att ”otroligt många språk och då blir det
svårare”. Förskollärare P däremot uttrycker sig om möjligheterna kring modersmålets
betydelse i andraspråkslärande, då hon uttrycker ”det blir ju väldigt svårt att utveckla det
svenska språket om de inte har modersmålet.”

5.1.2 “Liten bit har vi kommit då alltså, men det är svårt, det är en utmaning ju.”
I följande utdrag samtalar förskolläraren K kring hur de använder sig av modersmålet som ett
redskap för barns andraspråkslärande i verksamheten. Intervjuaren ber förskolläraren
vidareutveckla vilka arbetssätt de arbetar med.
Förskollärare K; Vi har börjar lite med siffrorna ett till tio, vi har laminerat små kort där vi har siffrorna,
och där har vi faktiskt försök tror jag, att plocka med alla språken. Man kanske sitter vid en samling,
och lite lätt tar dessa kort då och räknar. Vi försöker då uttala det på deras språk också, en liten bit på
vägen har vi börjat men det är ju svårt som du säger, det här med språket. Vi har även bra språkböcker
som föräldrarna har gjort tillsammans med barnen. Det är böcker där vi hade tryckt bilder och skrivit på
svenska och föräldrarna fick då sitta och skriva på sitt modersmål tillsammans med sina barn. Där har vi
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då försökt med, tex de som skriver på arabiska att de föräldrarna har vi då bett att de ska försöka skriva
det som det låter, som vårt alfabet då så vi ska ha möjlighet att kunna sitta med barnen och titta i boken
och försöka uttala det på rätt sätt. Liten bit har vi kommit då alltså, men det är svårt, det är en utmaning
ju.

I samtalet ovan uttrycker förskolläraren K att de ”faktiskt försökt tror jag att plocka med alla
språken” i sifferleken. Funktion av uttalandet kan tolkas som att förskolläraren konstaterar att
de faktiskt har försökt involvera alla språken i förskolan, men då hon uttrycker ”plocka med
alla språken” kan effekten ses som att hon inte är fullt medveten om alla språk är inkluderade
i sifferkorten, eller inte. Hon framställer vidare att de ”kanske sitter vid en samling och lite
lätt tar dessa kort då och räknar”. Funktionen med detta uttalandet kan ses som att
förskolläraren vill framhäva att det kan hända att de har en samling där de tar fram korten,
men att det inte alltid är fallet, då förskolläraren använder sig av ordet kanske.
Förskolläraren uttrycker sedan ”Vi försöker då uttala det på deras språk också”, funktionen
med detta uttalande kan tolkas som att förskolläraren gör skillnad på vilket språk som tillhör
förskolans verksamhet. Förskolläraren lyfter föräldrarnas delaktighet i verksamheten och
nämner exemplet med barnböckerna som föräldrarna har skapat tillsammans med barnen och
uttrycker ”vi har även bra språkböcker som föräldrarna har gjort med barnen”. Funktionen
med detta uttalande kan tolkas som att förskolläraren vill med stolthet tydliggöra att både
språkkorten och böckerna är bra. Förskolläraren pratar vidare om att arbetslaget har utvecklats
men att de har en bit kvar på vägen. Genom att uttala ”men det är svårt, det är en utmaning ju”
konstrueras ett förhållningssätt att arbetslaget har problematik med att lära ut barnens
modersmål. Ordet ju kan användas i förhållande till svårt som att det är en självklarhet att
uppgiften är problematisk. Funktionen med utmaning kan tolkas som att förskolläraren ser
andraspråkslärande som en genomförbar utmaning i förskolans verksamhet och som en
möjlighet istället för ett hinder.

I resultatet framställs det slutligen att förskolläraren uttrycker barnens modersmål som en
viktig del i verksamheten samt föräldrarnas delaktighet som en möjlighet för modersmålet och
andraspråkslärande i förskolan. Utifrån utdraget ser vi det som att förskolläraren belyser
modersmålet som främjande för barns andraspråkslärande.
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5.2 Arbetssätt kring barns andraspråkslärande
5.2.1 “Då får du lägga så mycket tid och fokus till de barnen så du räcker inte till för de
andra barnen”
I samtal om arbetssätt för barns andraspråkslärande kommer barngrupper på tal, och
förskolläraren A uttrycker;
Förskollärare A; ”Jobbet har blivit tyngre, hade det inte varit att du behöver ge så otroligt mycket för
barnen med annat språk, så hade det räckt till med oss. Hade du haft en grupp med 37 barn som pratar
enbart svenska hade vi jobbat på ett helt annat vis, nu har vi 37 barn och 14 svenska barn. Varav när de
började här var det sju som inte kunde någon svenska, inte ett ord. Då får du lägga så mycket tid och
fokus till de barnen så du räcker inte till för de andra barnen och det blir ju att du mår inte väl av det
själv, därför gör du inget bra jobb med våra svenska barn och du gör ju inget riktigt bra jobb med de
andra heller.”

I samtalet ovan pratar förskolläraren A om hur arbetsvillkoren i förskolan har försämrats
under de senaste åren. Hon uttrycker att ”jobbet har blivit tyngre” vilket konstruerar en
negativ ton redan i början av samtalet då hon använder begreppet tyngre. När pedagogen
uttrycker att jobbet ”blivit tyngre”, fortsätter de meningen med ”hade det inte varit att du
behöver ge så otroligt mycket för barnen med annat språk”. ”Hade det inte varit” tolkas som
att pedagogen beskriver anledningen till varför hon anser jobbet som tyngre. Hon uttrycker att
hon behöver ”ge så otroligt mycket” för ”barnen med ett annat språk” och funktionen av detta
kan uppfattas som anledningen till att jobbet har ”blivit tyngre”. Funktionen med dessa
uttalanden kan tolkas som att förskolläraren framställer att de svenska barnen tillhör deras
förskola samtidigt som hon framställer att barn som har ett annat modersmål än svenska inte
tillhör förskolan.

Hon pratar vidare om hur barngruppens storlek har ökat och vilken betydelse barns
språkkunskap har. Förskolläraren nämner att om de hade haft en grupp med enbart 37 svenska
barn, hade de arbetat på ett helt annat vis. Genom att använda begreppet helt kan uttalandet
ses som att förskolläraren inte är nöjd med arbetssätten de har i verksamheten och att arbeta
på annat vis är något som hon anser vara självklart. Förskolläraren uttrycker vidare ”Då får du
lägga så mycket tid och fokus till de barnen så du räcker inte till för de andra barnen.”
Funktionen med detta uttalande kan ses som att jobbet har blivit tyngre på grund av ”de
andra” barnen. Effekten kan tolkas som att de hade kunnat jobba på ett bättre sätt om de inte
hade behövt lägga så mycket fokus på dessa andra barn det vill säga barnen med annat
modersmål än svenska.
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Förskolläraren talar även kring att de barn som börjat tidigare ”inte kunde någon svenska, inte
ett ord”. Detta tolkar vi som att hon utgår ifrån egna uppfattningar eller fördomar kring
barnens språkliga kunskaper i svenskan. Förskolläraren uttrycker även ”därför gör du inget
bra jobb med våra svenska barn och du gör ju inget riktigt bra jobb med de andra heller”.
Funktionen med detta uttalande blir att hon grupperar barnen då hon använder sig av ordet
våra när hon talar om de svenska barnen och de andra när hon nämner barn med annat
modersmål än svenska.

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskolläraren A samtalar negativt om
förutsättningarna för arbete med andraspråkslärande och konstruerar en skillnad mellan de
svenska barnen och ”de andra”.
5.2.2 “Vad utelämnade de måste känna sig, allting är ju nytt!”
I utdragen nedan samtalar förskollärarna M och A kring bristen av resurser i verksamheten,
detta efter att ha samtal kring förskolechefens roll i verksamheten. Intervjuaren ber
förskollärarna vidareutveckla bristerna de mött i verksamheten.
Förskollärare M; ”Hur lätt är det för dem att förstå oss?” Vad utelämnade de måste känna sig, allting är
ju nytt. Hade en tolk förklarat bara de enkla praktiska vardagliga sakerna, hur det går till. Nej, det är ju
inget sånt, utan det är bara ”In med dem”..../… Resurserna har ju inte hängt med i takt med hur många
barn vi har fått in.

Även förskolläraren A nämner vikten av en tolk
Förskollärare A ” Hade de fått börja med en tolk, hade det lagt en helt annan grund för dem. Det blir ju
brister, de förstår inte oss och vi förstår inte dem. ”

Förskollärare M ställer en retorisk fråga när hon säger ”Hur lätt är det för dem att förstå oss?”
När förskolläraren uttrycker dem och oss kan funktionen ses som att hon gör skillnad på
svensktalande och icke-svensktalande i förskolan. Vidare kan det tolkas som att hon menar att
barn med annat modersmål än svenska inte förstår de svensktalande och därav blir effekten att
de utelämnas. Hon uttalar sedan att ”allting är ju nytt”, funktionen av detta kan tolkas som att
förskolläraren menar att barnen med annat modersmål slängs in i verksamheten utan någon
som helst förståelse för språket.
Förskolläraren M uttrycker ”hade en tolk förklarat bara de enkla praktiska vardagliga
sakerna” även förskolläraren A samtalar om resurserna då hon uttrycker ”Hade de fått börja
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med en tolk, hade det lagt en helt annan grund för dem.” Funktionen med dessa uttalande kan
ses som att förskollärarna redan har lösningen på problemet och att bristen av tolken ligger till
grund för problematiken på förskolan. Förskolläraren M fortsätter sedan uttalandet med ”Nej,
det är ju inget sånt, utan det är bara ”in med dem”. Även förskolläraren A använder sig av vi
och dem i sitt uttalande då hon uttrycker ”de förstår inte oss och vi förstår in dem”.
Funktionen med dessa uttalanden kan även här ses som att förskollärarna utgör en skillnad på
vilka som kan tolkas tillhöra förskolan och inte. En annan funktion av detta kan tolkas som att
barnen med annat modersmål än svenska inte tillhör förskolan utan att de enbart slängs in i
verksamheten. Tolkningsrepertoaren som framkommer i båda uttalanden är vi och dem.
Förskollärare M uttrycker sedan ”Resurserna har ju inte hängt med i takt med hur många barn
vi har fått in”. Funktionen av detta uttalande kan tolkas som att det är en självklarhet att
resurserna inte hängt med, då hon använder ordet ju.
Sammanfattningsvis kan vi i ovanstående utdrag urskilja tolkningsrepertoaren vi och dem i
samtalen mellan förskollärarna. Förskolläraren M uttrycker ”in med dem” när hon uttalar sig
om barn med annat modersmål än svenska. Förskolläraren A uttalar sig gällande huruvida vi
förstår varandra när hon uttrycker ”de förstår inte oss och vi förstår inte dem”.

5.2.3 “Det som är bra här, är att det tas på allvar.”
I utdragen nedan samtalar förskollärarna kring barns andraspråkslärande och belyser olika
stöd och resurser som finns tillgängliga.

Förskollärare K; Vi har precis börjat med Kerstin som är vår resurs i tecken- och bildstöd och vi
försöker ju så gott vi kan, vi hade ingen erfarenhet någon av oss som jobba här. Vi har märkt att det har
fastnat hos barnen och att de även utövar teckenstöd hemma som föräldrarna har påpekat. Resurserna är
med i verksamheten för att visa oss o stötta oss då, med tecken. Vi har kanske inte kommit så långt
ännu, men hon är ju här och hjälper till då och tecknar tillsammans med barnen medan hon pratar.

Även förskolläraren P pratar kring förskolans resurser

Förskollärare P; Det som är bra här, är ju att det tas på allvar. Att redan på småbarn börja med det så att
det finns när de kommer till tre till femårsavdelningen och att man kan fortsätta där. När man sitter vid
matsituationer har jag oftast, oftast kommer det upp många frågor vid dessa situationer. Då brukar jag
ha Ipaden med mig och då kan man direkt slå upp appen och ta reda på hur man gör tecknet och så.
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I första utdraget argumenterar förskolläraren K kring verksamhetens kontribution med teckenoch bildstöd då hon uttrycker vi försöker ju så gott vi kan. Ordet ju inger en självklarhet om
att de utför ett gott arbete. Förskolläraren pratar vidare kring hur resursen stöttar dem med
tecken i verksamheten och uttrycker ”vi har kanske inte kommit så långt ännu, men hon är ju
här och hjälper till”. Funktionen med detta uttalande kan tolkas som att hon är självkritiskt
mot verksamheten och vet att de inte är färdiglärda än, samtidigt som hon har en medvetenhet
om att resursen för dem framåt.
Även förskollärare P uttrycker ”det som är bra här, är ju att det tas på allvar.” när hon talar om
förskolans resurser. Funktionen av detta uttalande kan tolkas som att förskolläraren
konstruerar en positiv aspekt kring verksamheten då hon talar om förskolans verksamhet som
här. Ordet ju kan i detta sammanhang ses som en förstärkning till ordet allvar och funktionen
kan tolkas som att förskolläraren belyser att det är en självklarhet att det ska tas på allvar.
Förskolläraren uttrycker vidare ”Att redan på småbarn börja med det så att det finns när de
kommer till tre till femårsavdelningen och att man kan fortsätta där”. Funktionen kan tolkas
som att verksamheten arbetar med tecken- och bildstöd med barn i ung ålder. Ytterligare en
funktion kan ses i detta uttalande där ordet liksom synliggör att det för förskolläraren är en
självklar konstruktion att det ska finnas när barnen börjar på storbarnsavdelning.
Förskolläraren samtalar kring matsituationer där ordet oftast upprepas två gånger i följd. Hon
uttrycker att ”när man sitter vid matsituationer har jag oftast en iPad, oftast kommer det upp
många frågor vid dessa situationer”. Genom att använda ordet oftast kan det effekten tolkas
som att det är något som sker regelbundet, men det kan även avläsas som att det är något som
sker ofta, men inte alltid. Förskolläraren pratar vidare kring att hon brukar ha Ipaden med sig,
genom att använda ordet brukar kan det tolkas som att det är någon förskollärarna kan ha för
vana, men inte alltid.

Sammanfattningsvis kan vi utläsa tolkningsrepertoaren resursers betydelse för
andraspråkslärande. Förskollärarna uttalar sig positivt om resursernas stöttning i relation till
andraspråkslärande genom att uttrycka ”det som är bra här, är ju att det tas på allvar.” och
”Resurserna är med i verksamheten för att visa oss o stötta oss”.
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5.3 Föräldrarnas del i andraspråkslärande
5.3.1 “Vi jobbar lika mycket med föräldrarna som vi jobbar med våra barn.”
I utdraget nedan samtalar förskolläraren K kring avdelningens relation med föräldrarna, detta
efter att en annan förskollärare från en annan avdelning nämnt vilka hinder de har mött i
samarbetet med föräldrarna.
Förskollärare K ” Vi jobbar lika mycket med föräldrarna som vi jobbar med våra barn, hos oss är det
oftast allra första mötet med förskolan när de kommer med sina barn. Språkligt jobbar vi lika mycket
med föräldrarna som vi gör med barnen, då involverar vi våra föräldrar ganska mycket på förskolan,
alltså att de får vara med i verksamheten och vara delaktiga på alla sätt och vis. Vi har ju till exempel
öppet hus här en dag i månaden, försöker vi ha det. Då vi har föräldrarna jättenärvarande, våra föräldrar
är, vi lyckas oftast med våra föräldrar.

I utdraget ovan uttrycker förskolläraren K ”vi jobbar lika mycket med föräldrarna som vi
jobbar med våra barn.” Funktionen av detta kan tolkas som att alla förskollärare arbetar på
detta vis genom att hon använder ordet vi och på så sätt talar för alla på avdelningen.
Förskolläraren använder orden lika mycket när hon samtalar kring hur de jobbar med
föräldrarna, vilket kan avläsas som att de utför lika arbetssätt både med barnen och
föräldrarna. Förskolläraren uttrycker att ”hos oss är det oftast allra första mötet med förskolan
när de kommer med sina barn”, genom att använda ordet oftast kan effekten framstå som att
det är något som händer regelbundet men kan även vara något som sker ibland, men inte
alltid.

Förskolläraren samtalar vidare kring att vi jobbar lika mycket språkligt med föräldrarna som
med barnen, även här kan det tolkas som att det utförs lika arbetssätt med föräldrar som barn
och att alla i arbetslaget utför detta då hon använder orden vi och lika mycket. I utdraget
uttrycker förskolläraren ”då involverar vi våra föräldrar ganska mycket på förskolan”,
funktionen av detta kan avläsas som att verksamheten inkluderar föräldrarna till en viss gräns
genom att ordet ganska används i samband med mycket. Förskolläraren talar vidare om att
”alltså att de får vara med i verksamheten och vara delaktiga på alla sätt och vis”. Funktionen
med detta uttalande ger en osäker bild då hon börjar med att samtala om att föräldrarna
involveras ganska mycket men sedan uttrycker alltså att de får vara med i verksamheten och
vara delaktiga på ”alla sätt och vis.” Genom att använda ordet alla styrker hon att de är
delaktiga i allt som har med verksamheten att göra vilket ganska inte inkluderar. Vidare talar
förskollärarna kring att de har till exempel öppet hus en dag i månaden, effekten av detta kan
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tolkas som att de har flera olika alternativ för föräldrarnas delaktighet, men att förskolläraren
valde ut ett exempel att bidra med. I utdraget uttrycker förskolläraren slutligen att ”då vi har
föräldrarna jättenärvarande, vi lyckas oftast med våra föräldrar”. Genom att använda ordet
jätte i samband med närvarande tolkar vi det som att hon konstruerar en positiv aspekt kring
föräldrarnas delaktighet i förskolans verksamhet. Funktionen av uttalandet kan tolkas som att
förskollärarna med stolthet uttrycker hur bra de lyckas med sina föräldrar. Genom att uttrycka
”våra föräldrar” tydliggör hon att de är en del av verksamheten.

Sammanfattningsvis har resultatet visat att förskollärarna uttrycker en positiv bild av
föräldrarnas delaktighet i förskolans verksamhet i relation till deras barns andraspråkslärande
genom att belysa att de har ett lyckat samarbete med föräldrarna via deras närvaro på
förskolan.

5.3.2 “Jag tror inte de är jätteintresserade.”
I följande utdrag samtalar förskolläraren M kring föräldrarnas delaktighet och huruvida det
kan påverka barns andraspråkslärande. Intervjuaren ber henne tydliggöra huruvida
föräldrarnas delaktighet är betydelsefull för barns andraspråkslärande. I utdraget benämner
hon att det finns språkliga brister i kommunikationen med föräldrarna.
Förskollärare M ”det tror jag säkert, men vi har inte den kontakten med föräldrarna här. Vi har väldigt
många föräldrar som inte kan kommunicera med oss. Jag tror inte de är jätteintresserade...//…
Ja, det hade underlättat att ha hjälp av föräldrarna om de själva förstår oss. Vi har många föräldrar som
inte förstår oss heller. De vietnamesiska är skillnad och deras hemspråk och deras föräldrar. Det är ju på
annat vis. Det finns ju inte, vi har ju inte det. De andra vill ju helst bara lämna in barnen.”

När förskolläraren M uttrycker ”det tror jag säkert” fortsätter hon med ”men vi har inte den
kontakten med föräldrarna här” i samma mening. Funktionen av detta uttalande kan tolkas
som att förskolläraren belyser att kontakt är något som man innehaver men inte skapar. Då
förskolläraren använder sig av ”vi har inte” i sitt uttalande kan även funktionen av detta tolkas
som att förskolläraren utgör en skillnad på vi och dem gällande förskollärare och föräldrar.
Förskollärare M talar vidare om problematiken i kommunikationen mellan personalen och
föräldrarna där hon lyfter att det har ”väldigt många föräldrar som inte kan kommunicera med
oss”. Funktionen av detta kan tolkas som att hon indikerar att det inte endast är många
föräldrar där kommunikativa problem finns, utan väldigt många då hon använder
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förstärkningsordet väldigt. Ytterligare en funktion är att förskolläraren belyser språket som
det enda kommunikationsmedlet och att föräldrarna inte kan kommunicera med
förskollärarna, men förskollärarna kan kommunicera med föräldrarna. Det kan även
framställas som att hon menar att problemet ligger hos föräldrarna istället för att ta till olika
medel för att mötas på vägen.

Det framkommer även att förskolläraren inte tror att de är jätteintresserade när hon talar om
föräldrarnas delaktighet i verksamheten. Även orden inte jätteintresserade kan tolkas som att
förskolläraren, byggt på uppfattning, inte anser att föräldrarna är intresserade av att delta i
verksamheten. Här indikerar hon att föräldrarna inte är jätteintresserade. I relation till
intresserade kan effekten förstås som att det naturligtvis är så att föräldrarna inte är
intresserade. Dock uttrycker förskolläraren sedan ”ja, det hade underlättat att ha hjälp av
föräldrarna,” funktionen med detta uttalande kan ses som att förskolläraren vill framhäva att
hon är medveten om att föräldrarnas delaktighet kan möjliggöra barns andraspråkslärande.
Senare i utdraget tar förskolläraren återigen upp att föräldrarna inte förstår dem. Här använder
förskolläraren dem när hon talar om föräldrarna och oss när hon talar om förskollärarna.
Funktionen av uttalandet kan tolkas som att förskolläraren därigenom grupperar in de
svensktalande och de med annat modersmål än svenska.

Förskolläraren talar om att det är skillnad på föräldrars delaktighet beroende på modersmål.
Hon uttrycker ”det är ju på annat vis”, genom att använda ju i sammanhanget säkerställer hon
att det är en skillnad utifrån egen uppfattning. Sedan talar förskolläraren om de andra och att
de helt bara vill lämna in sina barn i verksamheten. Även här blir funktionen att förskolläraren
refererar till de andra som en gruppering av människor utifrån språkliga kunskaper i svenskan
eller utifrån modersmål. Förskolläraren nämner även orden ju och helst i meningen om att ”de
andra vill ju helst bara lämna in barnen”. Funktionen kan ses som att förskolläraren använder
ordet ju, för att synliggöra ytterligare vad för säkerställa utifrån sin uppfattning att föräldrarna
bara vill lämna sina barn.

Sammantaget kan ovanstående utdrag förstås som att förskolläraren M menar att föräldrarnas
delaktighet i verksamheten hade haft en positiv effekt på barns andraspråkslärande, då hon
uttrycker ”det tror jag säkert, men vi har inte den kontakten med föräldrarna här” dock
framför hon i samma uttalande att de inte har en sådan relation till föräldrarna. Ett argument
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som förskolläraren tar upp till varför föräldrarna inte är delaktiga är att föräldrarna har dåliga
språkkunskaper i svenskan och att detta medför språkliga svårigheter i kommunikationen.

5.4 Förskolläraryrket i relation till andraspråkslärande
5.4.1 “Det var inte så stressigt.”
I utdragen nedan samtalar förskollärarna kring modersmålsstöd i förskolans verksamhet
utifrån tolkningsrepertoaren tidsbrist. De lyfter hur förskolläraryrket har förändrats och
intervjuaren ber förskollärarna vidareutveckla.

Förskollärare Y; Vårt yrke har väl fått mer status kan man säga och att folk förstår lite mer vad det är.
När jag började då var det, då hade man mycket mer tid med barnen.

I utdragen ovan samtalar förskolläraren Y kring vilken status förskolläraryrket har och
uttrycker att ”Vårt yrke har väl fått mer status kan man säga”. Genom att använda ordet väl i
samband med ”kan man säga”, kan funktion tolkas som en osäkerhet i att förskolläraren inte
är övertygad om att yrket har fått en ökad status. Hon samtalar vidare kring att ”folk förstår
lite mer vad det är.” Det som framträder i resultaten är att förskolläraren använder orden lite
mer vilket utger funktionen att folk har mer förståelse kring yrket men inte mer markant än
tidigare. Hon talar vidare kring sin tid som utbildad förskollärare och uttrycker ”då hade man
mycket mer tid med barnen”. När hon använder då i samband med mycket mer kan funktionen
framstå som att förskolläraren vill tydliggöra att det fanns betydligt mer tid för barnen tidigare
än vad det finns idag.
Förskollärare A; Sen tycker jag det fanns mer hemspråkslärare förr, eller är det bara jag som tycker det?
Det var inga problem att få vietnamesiska. Det var inte så stressigt.

Vidare talar förskolläraren A kring förändringen inom hemspråk och uttrycker ”sen tycker jag
det fanns mer hemspråkslärare förr.” Detta kan tolkas som att förskolläraren konstruerar fakta
utifrån egna erfarenheter, då hon uttrycker sin uppfattning om tillgängligheten bland
hemspråkslärare. När förskolläraren sedan uttrycker ”eller är det bara jag som tycker det?”
kan det tyda på att hon vill försäkra sig om att de andra deltagarna förstått problematiken som
hon tidigare samtalat kring. I resultaten framträder det att förskolläraren talar om
tillgängligheten kring modersmålsstöd och uttrycker ”det var inte så stressigt.” Genom
användningen av orden ”inte så stressigt” kan funktionen av detta tolkas som att
förskolläraren tycker att problematiken är något som har framställts under senare tid.
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Förskollärare Y; Nej, man hade arbetsro på ett helt annat sätt. Det var inte så mycket mindre barn i
grupperna men vi hade inte så mycket administrativa uppgifter och det var inte samma press på det, att
man skulle dokumentera allting. Vi har fått många, många fler arbetsuppgifter. Och man måste liksom
kunna få ha tid och va med de i leken, för att överhuvudtaget veta var de står eller hur mycket de har
lärt sig.”

Förskolläraren Y besvarar frågan som förskolläraren A ställde genom att uttrycka ”Nej, man
hade arbetsro på ett helt annat sätt.” I resultatet framträder det att hon använder uttrycket helt
annat, funktionen av detta uttalande kan tolkas som att förskolläraren konstruerar att det var
en fullständig skillnad gällande arbetsro förr. Förskolläraren fortsätter samtala kring
arbetsuppgifter som har tillkommit i yrket och uttrycker ”det var inte så mycket mindre barn i
grupperna”, vilket kan ses som att det var en obetydlig mängd mindre barngrupper förr då hon
använder orden ”inte så mycket”. Vidare kan det förstås som att förskolläraren konstruerar en
negativ aspekt kring arbetsuppgifterna i förskolan då hon uttrycker ”det var inte samma press
på det, att man skulle dokumentera allting”.
Förskolläraren uttrycker ”vi har fått många, många fler arbetsuppgifter”. Genom att upprepa
många två gånger i följd i samband med fler arbetsuppgifter kan effekten tolkas som att
förskolläraren bekräftar att arbetslaget har större antal arbetsuppgifter i nutid. Vidare uttrycker
förskolläraren ”man måste liksom kunna få ha tid och va med de i leken”, funktionen kan
tolkas som att hon uttrycker att det är en självklarhet att de ska få tillfälle att vara med i
barnens lek då hon använder måste och liksom. Det framträder även i resultatet att
förskolläraren uttrycker ”för att överhuvudtaget veta var de står eller hur mycket de har lärt
sig” i samband tidigare uttalande. Funktionen av detta kan tolkas som att förskolläraren anser
att det måste finnas tid för att delta i leken för att i stort sett veta i vilken utsträckning barnen
lärt sig och vad de kan, då hon använder orden överhuvudtaget och hur mycket.

Tolkningsrepertoaren som framställs i ovanstående utdrag är tidsbrist i relation till
modersmålsstöd i förskolans verksamhet. Förskollärarna uttrycker att det fanns mer tid med
barnen förr och att det inte var lika stressigt samt att arbetsuppgifterna ökat markant.

5.4.2 “Det är liksom inte bara ett språk det handlar om”
I följande utdrag samtalar förskollärarna kring skillnaden på barngruppens storlek i nutid
jämfört med när de började arbeta. Förskolläraren A inleder med att prata om att
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barngruppens storlek inte har någon betydelse för barns andraspråkslärande, utan barnens
individuella behov.
Förskollärare A; Jag kan inte säga att det var mindre barngrupper förr, men det var inte så många språk
och det var liksom två tre stycken som kom som behövde extra stöttning och då hade vi oftast att en av
oss kunde lägga tiden på en av de tre barnen och då la man bara tid på dem, sen skötte dem andra de
andra. Då blev det mer fokus på, nu är det så jättemånga. Vi hade sju som kom som inte kunde något
och några kunde lite. Det är liksom inte bara ett språk det handlar om, för några år sen var det
vietnamesiska nu är det liksom åtta olika språk i gruppen. Det är ju skillnaden.

I utdraget ovan använder sig förskollärare A av ”jag kan inte säga att ” vilket kan tolkas som
att hon utgår från egna erfarenheter i frågan då hon inte kan presentera fakta i sitt argument.
Funktionen av uttrycket ”jag kan inte säga att det var mindre barngrupper för”, kan ses som att
förskolläraren inte grundar sig i argument utan snarare att hon grundar sig i samt vill
medvetandegöra sina tankar. Effekten av detta kan bli att resterande intervjudeltagare får en
förståelse kring hur förskolläraren tänker.

Även ordet liksom kan i detta uttalande tolkas som att förskolläraren vill synliggöra en
självklarhet kring att det inte fanns så många som krävde stöttning i verksamheten. I utdraget
samtalar även förskolläraren om oftast i samband med om en i personalstyrkan kunde lägga
tid på de barnen som behövde extra stöttning. Genom att använda ordet oftast tolkar vi det
som att det var någonting som skedde regelbundet, men utifrån en annan synvinkel kan det
även tolkas som att det inte alltid sker, men ändå ofta. Förskolläraren uttrycker även ”då la
man bara tid på dem”. Funktionen av detta kan tolkas som att fokus låg på de barnen som
behövde stöttning i verksamheten och deras svårigheter, istället för att se möjligheterna för
andraspråkslärande. Genom att uttala att man bara la tid på dem blir funktionen att
förskollärare A belyser att den person som tog ansvar för att lägga tid på de barn som behövde
extra stöttning inte inkluderade resten av barngruppen samt att de som behövde extra stöd
togs ur verksamheten för att arbeta med modersmålet.
Hon använder även en fras när hon uttrycker ”sen skötte dem andra de andra”. Funktionen av
uttalandet kan tolkas som att förskolläraren talar om de andra i relation till gruppindelning
utifrån förståelse av det svenska språket och barn med annat modersmål än svenska. Detta kan
även tolkas som att hon grupperar in barn utifrån svensktalande och icke-svensktalande.
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Uttalandet är kopplat till antalet icke-svensktalande barn och behovet av modersmålsstöd i
förskolan då hon talat om att ”nu är det så jättemånga”.
Effekten av detta kan tolkas som att förskolläraren indikerar att det inte endast finns ett flertal
barn i behov av modersmålsstöd i verksamheten, utan väldigt många då hon använder sig av
förstärkningsordet jätte. När förskolläraren vidare talar om att det nu är åtta språk i
barngruppen använder hon sig av ordet liksom för att synliggöra en självklarhet kring
svårigheterna i barngruppen utan modersmålsstöd. Genom att förskolläraren använder ordet
ju, kan vi tolka det som att funktionen avser att tydliggöra skillnaden ytterligare.

Sammanfattningsvis kan ovanstående resultat tolkas som att förskolläraren uttrycker
barngruppens storlek som betydelselös för andraspråkslärande, dock framställs språkmängden
i gruppen som en påverkande faktor. Förskolläraren för argumentationer om att det är
betydligt fler språk i dagens barngrupper jämfört med tidigare år och lyfter detta som den
största skillnaden.

5.4.3 “Nu är det ju bättre i alla fall.”
I följande utdrag samtalar förskolläraren M kring vilka förutsättningar barn med annat
modersmål än svenska har när det gäller modersmålsstöd, detta efter att de andra
intervjudeltagarna lyft brister kring ämnet.
Förskollärare M; ” Nu är det ju bättre i alla fall, förr var det fem barn. Det var ju krav på att vara fem
barn för att man skulle få det. Bara det finns ett barn i gruppen nu, så får de ju modersmålsstöd. Det är
ju bra. ”

Ovan uttrycker förskolläraren M att ”Nu är det ju bättre i alla fall”. Det som framträder i
resultatet är att hon använder ordet ju för att säkerställa utifrån sin uppfattning att
modersmålsstödet är bättre nu än förr. Funktionen kan följaktligen ses som att förskolläraren
använder ordet ju, för att tydliggöra skillnaden ytterligare. Effekten av detta kan tolkas som
att förskolläraren indikerar att det krävdes fler barn tidigare för att få modersmålsstöd men att
detta med tiden utvecklats och att det nu endast krävs att ett barn är i behov av det. Genom att
förskolläraren använder ordet bättre kan funktionen i detta sammanhang tolkas som att hon
skapar en positiv aspekt kring den nuvarande verksamheten och en mindre positiv aspekt
kring den dåvarande. I resultatet framträder även ordet bra vilket kan indikera att
förskolläraren vill tydliggöra en positiv aspekt kring att det endast krävs att ett barn behöver
modersmålsstöd i verksamheten för att få det.
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Sammantaget kan ovanstående utdrag tolkas som att förskolläraren M utger en positiv syn på
utveckling i förskolan gällande modersmålsstöd, detta då hon konstruerar en positiv aspekt
kring att varje barn får det stödet de behöver.

5.5 Sammanfattning av resultat
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om barns
andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa
samtal. Våra forskningsfrågor var följande; Vad uttrycker och hur samtalar förskollärarna om
barns andraspråkslärande? Hur uttrycker sig förskollärarna om barns modersmål och
föräldrars delaktighet i relation till barns andraspråkslörande?

Det som framträder i resultatet är olika tolkningsrepertoarer som förskollärarna benämner,
dessa framträder under samtal om barns andraspråkslärande i förskolans verksamhet.
Resultatet visar att förskollärarna konstruerar barnens modersmål som en avgörande betydelse
för barnens språkinlärning i svenskan. Förskollärarna för argument om att barnen behöver en
språklig grund i sitt modersmål för att kunna utveckla en förståelse för det svenska språket vid
inlärningen. Vidare samtalar förskollärarna om barns andraspråkslärande som en svårighet
men betonar att de har kommit en bit på vägen och ser det som en utmaning. Förutsättningar
för barns andraspråkslärande var en framträdande tolkningsrepertoar bland förskollärarna.
Vissa förskollärare uttryckte en positiv inställning till de förutsättningar de fått för barns
andraspråkslärande då deras verksamhet bidragit med stöttning i form av resurser och tips på
arbetssätt. Genom detta kan vi tyda att utbudet av resurser och tillgängligheten varierar
beroende på förskola och kommun. Medan andra förskollärare finner en svårighet i att förstå
barnen och belyser att en tolk hade möjliggjort barns andraspråkslärande samt underlättat för
hela verksamheten.
En annan framträdande tolkningsrepertoar i resultatet var ”vi” och ”dem” där förskollärna
konstruerade en skillnad mellan ”de andra” och de svensktalande barnen. Förskollärarna
konstruerade en svårighet kring den språkliga förståelsen mellan individerna.
Även samtal om nutida och dåtida förskolor framträder i resultatet genom att förskollärarna
talar om variationerna kring antalet språk i barngruppen under deras verksamma tid som
pedagoger. Förskollärarna talar argumenterande om att det finns betydligt fler språk i
barngrupperna idag jämfört med tidigare år. Dock har det synliggjorts en fördel med att ha ett
flertal språk i barngruppen då detta har bidragit till modersmålsstöd och positiva aspekter
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kring att varje individ får det stöd den behöver. Ytterliga en tolkningsrepertoar som
synliggjorts under resultatet är tidsbrist i relation till modersmålsstöd i förskolans verksamhet.
Förskollärna uttrycker en oro över ökade arbetsuppgifter och belyser att det fanns mer tid för
barngruppen förr. Vad som även kan avläsas ur resultatet är att förskollärarnas inställning till
föräldrarnas delaktighet i verksamheten varierar. Det talas om ett lyckat samarbete med
föräldrarna vid barns andraspråkslärande genom att ha dem närvarande i verksamheten, men
det talas även problematiskt om relationer till föräldrar på grund av de skilda
språkkunskaperna som utgjorde problem i kommunikationen.

6. Diskussion
Det som utmärker sig markant i resultatet av denna studie är förskollärarnas uttryck gällande
modersmålets betydelse för barns andraspråkslärande. Samtliga förskollärare uttrycker
modersmålet som en viktig del vid inlärning av ett annat språk då barnen måste ha en grund i
sitt modersmål för att skapa en förståelse i det nya språket. Dock framställs det i resultatet att
ingen av de som deltog i studien faktiskt använder sig av modersmålet som en del i inlärning
av det svenska språket. Förskollärarna för argumentationer om tidsbrist, brist på resurs och att
det finns för många olika språk i barngrupperna. Samtliga förskollärare uttrycker sig positivt
om att föräldrarna har en stor betydelse för barns andraspråkslärande, genom att de lägger
grunden för barns modersmål i hemmet. Även bristande arbetsvillkor har framställts i
resultaten där förskollärarna belyser bristande hjälp från förskolecheferna. Förskollärarna
uttrycker att fler och fler barn med annat modersmål än svenska tillkommer och framför även
att tillgängligheten bland resurserna måste öka. Studien tar utgångspunkt i problematiken
gällande att det än idag finns brister kring barns andraspråkslärande (Skolinspektionen, 2010)
och att barns språkutveckling skiljer sig beroende på vilken stöttning de får i sitt
andraspråkslärande (Skans, 2011). Under tidigare forskning redovisas olika arbetssätt som
pedagoger arbetar med i förskolan, men även modersmålets och hemmets betydelse för barns
andraspråkslärande. Vi kommer att lyfta fram tidigare forskning och diskutera den i
förhållande till vårt resultat från empirin. Därefter kommer vi att presentera en
metoddiskussion där vi argumenterar och reflekterar kring de metodval vi gjort i vår studie.

6.1 Arbetssätt
I resultaten uttrycker förskollärarna få arbetssätt kring barns andraspråkslärande. De
arbetssätten som framställs är språkkort, iPad samt tecken- och bildstöd. Skans (2011)
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avhandling lyfter att det är viktigt att få barn att kommunicera och att konkreta föremål kan
användas som ett stöd för språkutvecklingen. I ett av utdragen uttrycker en av förskollärarna
stolthet kring de språkkort som hon använder vid andraspråkslärande, språkkorten innefattar
ord på barnens modersmål. Även ordbilder på barnens modersmål lyfts som ett bra exempel
vid stöttning av barns språkutveckling i Skans (2011) forskning.

Norén (2010) och Wigerfelt (2011) belyser att inlärningstiden och ordförrådet är viktiga
aspekter vid andraspråkslärande av det svenska språket. Vilket även förskollärarna lyfter i
resultatavsnittet då de uttrycker vikten av att barnen får andraspråkslärande redan i ung ålder.
Dock samtalar de flesta förskollärare angående tidsbrist i verksamheten och uttrycker en
negativ aspekt kring att arbetsuppgifterna har tagit över samt att tid för arbete med
andraspråkslärande är obefintlig. Skans (2011) forskning belyser att pedagogernas närvaro
och språkliga kompetens har markant betydelse för barns andraspråkslärande.

En tolkningsrepertoaren som synliggjordes i resultatet var förutsättningar för barns
andraspråkslärande. I ett av utdragen uttrycker förskolläraren argumenterande ”hade de fått
börja med en tolk, hade det lagt en helt annat grund för dem”. Funktionen som framträder kan
tolkas som att förskolläraren redan har en lösning på problemet och att bristen av resurser
ligger till grund för problematiken på förskolan. Under samma utdrag går det att utläsa
förskollärarens argumentation kring att det tillkommer många flerspråkiga barn i dagens
förskolor men att resurser för att hjälpa dessa barn är obefintliga. Hon uttrycker “bara in med
dem”. Ännu en tolkningsrepertoar som synliggjordes under utdraget var Vi och Dem då
förskollärarnas konstruerar en skillnad mellan ”de andra” och de svensktalande barnen.
Funktion med uttalandet kan tolkas som att förskolläraren utgör en skillnad på vilka som
tillhör förskolan och inte. En annan funktion av detta kan tolkas som att barnen med annat
modersmål än svenska inte tillhör förskolan utan att det enbart slängs in i verksamheten. Detta
stödjer vi i Beijer Mai (2010) som belyser att dagens samhälle består av flerspråkiga familjer
och förskolan ska erbjuda stimulans och förutsättningar för barns språkutveckling.

I resultatet uttrycker samtliga förskollärare vikten av modersmålet i barns andraspråkslärande.
I ett av utdragen argumenterar förskolläraren P för modersmålets betydelse för barns
andraspråkslärande när hon uttrycker ”det är ju jätteviktigt för barnen att de har sitt
modersmål, för det blir ju väldigt svårt att utveckla det svenska språket om de inte har
modersmålet”. Effekten av detta uttalande kan tolkas som att det är en självklarhet att
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modersmålet ska vara till grund för andraspråkslärande. Funktionen med uttalandet kan tolkas
som att förskolläraren P framställer modersmålet som lösningen på problemet då hon
uttrycker ”det blir ju väldigt svårt att utveckla det svenska språket om de inte har
modersmålet”. Trots att samtliga förskollärare uttrycker sig positivt kring modersmålet roll i
andraspråklärandet framgick det att enbart en av tio förskollärare arbetar med modersmålet i
relation till andraspråkslärande. Noréns (2010) forskning tyder på att oavsett om det finns en
språklig resurs bland barnen, bedrivs all undervisning på svenska. Vi ställer oss kritiska till
detta, då alla förskollärare belyser modersmål som något positivt men väljer att inte arbeta
med det i verksamheten och uttrycker svårigheter kring arbetssättet. Vi grundar våra tankar
utifrån Skans (2011) som belyser att pedagoger som arbetar med barns modersmål i förskolan
gynnar barns förståelse och språkutveckling.

6.2 Modersmålet och föräldrars delaktighet
I resultatet uttrycker sig samtliga förskollärare positivt om modersmålsstöd i förskolan, vilket
även Yazici m.fl (2010) betonar när de talar kring modersmålsstödet i förskolan och att det
skulle bidra till kunskap och underlätta för barns framtida skolgång. Både Hyltenstam (2007)
och Yazici m.fl (2010) talar om att ett välutvecklat modersmål främjar barns
andraspråkslärande då utvecklingen av två språk jämsides resulterar i att språken stärks av
varandra. Trots att förskollärarna talar positivt om modersmålsstödet framkom det även att
ingen av dem arbetar grundligt med det. I ett av utdragen uttrycker förskolläraren K ”har vi
faktiskt försökt tror jag att plocka med alla språken”. Funktionen av föregående uttalande kan
tolkas som att förskolläraren argumenterar för att de faktiskt har försökt involvera alla språk i
förskolan, dock uttrycker hon ”plocka med alla språken”. Effekten av detta kan tolkas som att
hon inte är fullt medveten om de använder alla språk i aktiviteten.

I ett annat utdrag uttrycker förskollärare M en positiv aspekt kring förutsättning för
andraspråkslärande. Hon uttrycker ”nu är det ju bättre i alla fall, förr var det fem barn.”
gällande hur många barn som krävs för att få modersmålsstöd i förskolan. Effekten av detta
kan tolkas som att förskolläraren konstaterar att modersmålsstödet har utvecklat och att det
krävdes fler barn tidigare för att få stöd än i dagens läge. Duran, Roseth och Hoffmanns
(2009) framför att barn som får tillgång till modersmålsstöd i verksamheten kommer att få en
bra andraspråksutveckling men även en god utveckling på modersmålet.
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Yazici m.fl (2010) belyser att barn som talar samma modersmål kan bidra till gemenskap
bland dessa barn samt en ömsesidig respekt. I ett av utdragen uttrycks ”de pratar lite arabiska
här, sen lite vietnamesiska här, de grupperar ju sig”. Effekten av detta uttalande kan tolkas
som att flera språk inte gynnar barns språkutveckling och delaktighet. Även här framstår
funktionen som att förskolläraren utgör en skillnad på barnen då hon uttrycker sig negativt om
de barn som talar sina hemspråk med varandra i leken.

Skans (2011) lyfter att pedagogers närvaro och språkliga kompetens har en betydande roll för
barns andraspråkslärande. En tolkningsrepertoar som synliggjordes i resultatet var tidsbrist i
relation till modersmålsstöd i förskolan. Vad som kan avläsas utifrån resultatet är att somliga
förskollärare argumenterar för varför de inte arbetar med modersmålsstöd i förskolan genom
att uttrycka ”det var inte så stressigt” och ”man hade arbetsro på ett helt annat sätt”.
Funktionen med dessa uttalanden kan tolkas som att förskollärarna konstruerar en skillnad i
att det fanns betydligt mer tid förr och en stor skillnad gällande arbetsro. Vad författaren även
belyser är tillgången till en pedagog som kan nyttja sitt modersmål i arbetet på förskolan då
detta har visat gynna barns andraspråkslärande samt förståelsen för språket (Skans, 2011).
Detta kan man i enlighet med en tolk uppfatta ha lika stor betydelse som en pedagog som
nyttjar sitt eget modersmål. Skans (2011) lyfter även att oberoende vilket språk de
kommunicerar på, är det viktigt att barnen faktiskt kommunicerar. Författaren menar att
pedagogers stöttning i inlärningen av ett nytt språk är väldigt viktig och att närvaron har stor
betydelse. Detta kan användas som ett argument till varför det är viktigt att ta sig tid, eller få
tid till att involveras i barns andraspråkslärande.

Det går vidare att urskilja att ett flertal av förskollärarna uttrycker sig kring föräldrarnas
delaktighet i verksamheten som en positiv effekt på barns andraspråkslärande samt att de
känner ett lyckat samarbete med föräldrarna genom deras närvaro på förskolan. I ett av
utdragen uttrycker förskolläraren K ”vi har föräldrarna jättenärvarande, vi lyckas oftast med
våra föräldrar”. Funktionen med föregående uttal kan tolkas som att förskolläraren stolt
uttrycker hur bra de lyckas med föräldrarna. Vidare tydliggör hon föräldrarna som en del av
verksamheten då hon uttrycker ”våra föräldrar”. Michael-Lunas (2013) forskning visar på att
föräldrarnas trygghet med förskolan skapar en positiv inverkan hos barnen som i sin tur leder
till ett bra andraspråkslärande, men även en positiv språkutveckling av modersmålet.
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I utdraget ”vi har även bra språkböcker som föräldrarna har gjort tillsammans med barnen”
blir funktionen att förskolläraren stolt uttrycker att arbetet med språkböckerna och föräldrarna
är ett bra arbetssätt. Däremot framförs det att en del av de andra förskollärare inte har en
sådan relation till föräldrarna på grund av svårigheter i kommunikationen. I ett annat utdrag
uttrycker förskolläraren M ”vi har väldigt många föräldrar som inte kan kommunicera med
oss. Jag tror inte de är jätteintresserade”. Funktionen av uttalandet kan tolkas som att
förskolläraren indikerar språket som det enda medlet för kommunikation men även att
förskollärarna kan kommunicera med föräldrarna men inte vice versa. Ytterligare en funktion
kan tolkas som att förskolläraren uttrycker en problematik som enbart finns hos föräldrarna.
Skans (2011) menar att utvecklingen på andraspråket bidrar till framtida skolprestationer hos
barnen. Förskolläraren A uttrycker ”ja, det hade underlättat att ha hjälp av föräldrarna”.
Funktionen med uttalandet kan tolkas som att förskolläraren framhäver en medvetenhet om att
föräldrarnas delaktighet kan bidra till barns andraspråkslärande. Vi ställer oss kritiska till detta
då samtliga förskollärare uttrycker en positiv aspekt om föräldrars delaktighet i barns
andraspråkslärande, dock är det enbart en av tio förskollärare som samarbetar med
föräldrarna.

6.3 Metoddiskussion
I denna forskning har vi utgått ifrån socialkonstruktionism där diskursanalys använts som
metod och där metodansatsen varit diskurspsykologi. För att producera material valde vi att
använda oss av semistrukturerade gruppintervjuer. Då vi genomförde semistrukturerade
gruppintervjuer kunde ett samtal föras utifrån olika punkter och samtalet hölls av
förskollärarna. Detta gav förskollärarna en möjlighet att själv samtala och diskutera kring
olika punkter fritt och för att frångå den strukturerade intervjun. Vi ville inte intervjua
förskollärarna var för sig, trots att detta kunde givit oss möjlighet att få förskollärarnas
individuella syn på barns andraspråkslärande. En individuell intervju hade också bidragit till
att svaren inte påverkats av kollegor under intervjuerna, detta är dock ingenting vi kunnat
säkerställa oavsett. Då vi inte skickade ut de punkterna vi använde oss av under
gruppintervjuerna kunde vi säkerställa att förskollärarna inte talade sinsemellan om ämnet och
på så vis kunde de inte förbereda sig eller diskutera eventuella svar. Detta kan ses som både
negativt och positivt. En nackdel är att de inte hann tänka igenom sina svar under en längre
tidsperiod och därmed fick samtala spontant i situationen. En annan nackdel med
gruppintervjuer är att det tar upp mycket tid samt att svaren kan vara väldigt svåra att
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analysera (Bell, 2000). Det positiva är dock, som tidigare nämnts, att förskollärarna inte hann
samtala kring ämnet.

Då även alla gruppintervjuer genomfördes på olika förskolor kunde vi även säkerställa att
förskolorna sinsemellan inte heller kunde föra vidare vad vi samtalat kring. Eftersom vi valt
att genomföra gruppintervjuer kan deltagarnas svar ha påverkats, detta genom att
förskollärarna kanske inte vågat delge sina korrekta svar på grund av att det fanns andra som
deltog med andra åsikter. Vi är medvetna om att det finns ett antal olika personer i förskolans
verksamhet med olika utbildningar, dock har vi valt att fokusera på förskollärarna då de har
en akademisk utbildning. Då förskollärarna inte var kända av oss sedan tidigare kan det ha
påverkat vårt resultat. På så vis kan förskollärarna ha givit ett verklighetsbaserat svar, över
hur det faktiskt anses vara och hur de tänkt utan att ha påverkats av våra tankar kring ämnet.
Vi kan också ställa oss kritiska till kvalitativ forskning då den kan sakna validitet (Ryen,
2004) men också på grund av att den enbart visar en liten del av befolkningen i statistisk
mening (Trost, 2005).

6.4 Slutsats
Utifrån resultaten av vår studie kan vi dra slutsatsen att förskollärarna främst uttrycker sig
negativt kring svårigheterna kring barns andraspråkslärande. Vi tolkar att detta uppstått på
grund av bristande resurser och arbetssätt, då de argumenterande uttrycker att de inte får
tillräckligt med stöd och resurser. Vidare visar resultaten att förskollärarna uttrycker sig
positivt till barns modersmål i relation till andraspråkslärande. Däremot framställs
användningen av det i princip obefintlig då förskollärarna uttrycker svårigheter även inom
modersmål i relation till barns andraspråkslärande. Även föräldrars delaktighet i barns
andraspråkslärande har visat sig haft en stor betydelse då förskollärarna uttrycker sig positivt
om att den skapar trygghet och positiv inverkan på andraspråkslärande samt
språkutvecklingen av modersmålet. Däremot uttrycker samtliga förskollärare sig frustrerade
kring föräldrars delaktighet på grund av kommunikativa svårigheter.

7. Vidare forskning
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärarna uttrycker sig om barns
andraspråkslärande i förskolan samt vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i dessa
samtal. Genom resultatet i vår studie har vi blivit övertygade om att det finns ett antal punkter
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som bidrar till andraspråkslärande; modersmålet, föräldrars delaktighet och varierande
arbetssätt. Vi anser att det behövs vidare forskning på grund av otillräckligt med underlag i
vår studie då vi endast intervjuat tio förskollärare på tre olika förskolor. Vi anser att vår studie
kan bidra med nya diskussioner och frågeställning för det pedagogiska fältet kring barns
andraspråkslärande i förskolan. Genom de resultat vi kommit fram till har vi följande
rekommendationer för fortsatt forskning inom området.

Tidigare forskning tar upp hur pedagoger arbetar med barns andraspråkslärande men vi har
ännu inte funnit forskning som behandlat vilka förutsättningar pedagogerna har vid
andraspråkslärande. Därav finner vi av intresse att vidare forskning bör utöka antalet förskolor
som deltar i undersökningen samt fler intervjudeltagare för att kunna representera en bredare
målgrupp. En intressant aspekt hade också varit att intervjua all personal på förskolan oavsett
pedagogisk bakgrund, det hade därmed också varit av intresse att byta intervjumetod och
endast genomföra individuella intervjuer. Vad som också hade varit av intresse är att intervjua
förskolechefer samt ansvariga inom kommunen, för att undersöka deras inflytande i
verksamheten då det framkommit att förskollärare anser att det finns bristande stöd från
ovanstående chefer. Därav önskar vi även att vår studie kan bidra till att förskolechefer ser
vikten av stöttning och resurser i förskolan inom andraspråkslärande.
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skolutveckling, 2007.
Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2012). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik.
Lund: Studentlitteratur AB.
Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk: flerspråkiga barn i förskolan. Stockholm: Liber.
Lindgren, S. (2005). Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö̈.
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Bilaga 1, Intervjuguide
Inledande frågor:
1. Hur länge har du varit verksam i förskolan?
2. Har du tidigare erfarenhet av att jobba med barn som har ett annat modersmål än
svenska? Isåfall, hur länge?
Teman;
3. Andraspråkslärande
4. Arbetssätt för barn med annat modersmål än svenska
5. Modersmålets betydelse i förskolans verksamhet
6. Föräldrars delaktighet vid barns andraspråkslärande
7. Påverkande faktorer vid barns andraspråkslärande

Uppföljningsfrågor:
1. Kan du förklara vidare?
2. Du nämnde innan … (arbetssätt). varför anser du att just detta arbetssätt gynnar barnen
i deras språkutveckling?
3. Du nämnde innan … (modersmålets betydelse). Kan du utveckla dina tankar?

45

Bilaga 2, Samtyckesblankett
Projektets titel: Hur ska vi kunna förstå varandra? Förskollärares samtal kring barns

andraspråkslärande.
Datum: 2017-04-04
Studerar på Högskolan i Halmstad
Kurs: UV6030 Examensarbetet Grundnivå.
Utbildning: Förskollärarprogrammet.
Studenter:
Malin Ahrling: malahr13@hh.student.se
Marina Zlatunic: Marzla13@hh.student.se
Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information.
Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan
närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.
Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning:
Datum: ……………………………………………………………………………..
Deltagarens underskrift: …………………………………………………………..
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Bilaga 3, Informationsbrev
Projektets titel: Hur ska vi kunna förstå varandra? Förskollärares samtal kring barns
andraspråkslärande.
Datum: 2017-04-04
Studenter:
Malin Ahrling: malahr13@hh.student.se
Marina Zlatunic: Marzla@student.hh.se
Studerar på Högskolan i Halmstad.
Kurs: UV6030 Examensarbetet Grundnivå.
Utbildning: Förskollärarprogrammet.
Information om projektet: Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som ska skriva ett
examensarbete kring förskollärares uttryck kring barns andraspråkslärande.
Syftet med denna studie är att undersöka vilka uttryck som framkommer i samtal med
förskollärare kring barns andraspråkslärande.
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. Intervjuerna beräknas ta ca 15–30
minuter. Ljudinspelning kommer att användas vid intervjun då vi finner det viktigt att ha
möjligheten att gå tillbaka till inspelningen och lyssna flertal gånger på det som sagts under
intervjuerna. All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi inte
kommer nämna era namn eller namnet på förskolan i examensarbetet. De uppgifter som
framkommer i intervjun kommer endast att användas av oss och inga uppgifter kommer att
lämnas ut.
När studien är färdig kommer allt material att förstöras. Resultatet av studien kommer inte att
kunna härledas till några deltagare eller förskolan. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande
i undersökningen utan några konsekvenser.
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