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Abstrakt  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka antaganden om barns andraspråksutveckling som 

framkommer i samtal med sex stycken förskollärare. I denna studie undersöks vad dessa förskollärare 

ger uttryck för gällande undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling. Studien grundar sig i 

problematiken kring att det länge pågått och fortfarande pågår en diskussion gällande vilka 

undervisningsstrategier som är mest effektiva för barns tillägnande av ett andraspråk. Tidigare 

forskning inom området belyser bland annat hur pedagoger arbetar med barns andraspråksutveckling i 

förskolan, dock inte vad valet av undervisningsstrategier grundar sig på för antaganden om barns 

andraspråksutveckling. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie 

är socialkonstruktionismen, där fokus riktas mot att det finns flera versioner av verkligheten som är 

berättigade. Diskursanalys används följaktligen som forskningsmetod, där vi fokuserar på människans 

aktiva användning av språket. Vidare används diskurspsykologi som är ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt till diskursanalys. Produktionen av empiri har i denna studie grundat sig i 

semistrukturerade intervjuer med sex stycken förskollärare. Resultatet av studien belyser att samtliga 

förskollärare utrycker att de använder sig av det svenska språket som strategi för barns 

andraspråksutveckling. Argument som framförs är bland annat att förskollärarna inte har kunskaper i 

barnens förstaspråk, att de arbetar efter föräldrars önskan om att svenska ska vara det språk som talas 

på förskolan samt att strategin grundar sig i kunskap kring hur barns andraspråksutveckling bör 

arbetas med. Det framkommer även att förskollärarna kan se fördelar med att involvera barns 

förstaspråk i verksamheten. Funktionen med detta tycks främst vara att ge barnen trygghet, en känsla 

av gemenskap samt att underlätta för barns förståelse av enstaka svenska begrepp.  
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Förord  

Vi vill inleda detta arbete med att rikta ett stort tack till varandra. Samarbetet under denna 

process har präglats av stöttning, givande diskussioner och ett stort engagemang. Vi har båda 

varit lika involverade och tillsammans producerat samtliga delar i detta arbete. Vi vill vidare 

tacka de förskollärare som välkomnade oss och ställde upp på att bli intervjuade och därmed 

möjliggjorde för oss att genomföra denna studie. Slutligen vill vi tacka våra handledare, 

Monica Frick och Ulf Petäjä, som har gett oss kloka råd, rätat ut våra frågetecken och gett oss 

nya på vägen.  
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1. Inledning 

År 2015 skedde det en påtaglig förändring gällande antalet asylsökande i Sverige. Statistik 

från Migrationsverket visar att det år 2015 var 162 877 personer, varav 70 384 barn, som 

sökte asyl i Sverige. Detta var drygt tre gånger så många asylsökande barn i jämförelse med 

föregående år (Migrationsverket, 2016). I och med det stora antalet asylsökande ställs både 

samhället, skolsystemet och verksam personal i förskolan inför nya utmaningar. 

Migrationsverket (2013) framhåller att barn som söker asyl i Sverige har rätt till att gå i 

förskola på lika villkor som andra barn i Sverige har. Enligt Migrationsverkets 

rekommendationer bör barnet börja i förskola senast en månad efter ankomst, vilket innebär 

att barnet då träder in i en främmande kontext utan att behärska det svenska språket. Samtidigt 

rapporterar Skolinspektionen om att svenska förskolor brister i arbetet med barn med annat 

förstaspråk än svenska gällande språk- och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010).  

Det har länge pågått en diskussion inom forskningsfältet angående vilket språkligt stöd 

som ska tillhandahållas i undervisning1 för barn som inte behärskar värdspråket2
 (Cummins, 

1998; Collier & Thomas, 2002). Collier och Thomas (2002) beskriver olika 

undervisningsprogram för andraspråksutveckling i förskola och skola, där två 

huvudkategorier träder fram, enspråkig undervisning och tvåspråkig undervisning. Den första 

kategorin innebär att undervisning endast sker på värdspråket, medan den andra kategorin 

handlar om att barnets förstaspråk 3  involveras i undervisningen för att komplettera 

värdspråket.  Trots att tvåspråkig undervisning har visat sig vara mest effektiv, dels för att 

tillägna sig ett andraspråk dels för barnets generella lärande (Collier & Thomas, 2002), menar 

Hyltenstam (2007) att det inom forskningsfältet fortfarande råder olika uppfattningar 

angående vilken undervisningsstrategi som är mest effektiv för barns andraspråksutveckling.  

Detta är även någonting som vi har uppmärksammat i förskoleverksamheten, där vi har 

observerat att pedagoger använder sig av olika strategier för att nå barnen språkligt i 

verksamheten. Trots att styrdokument för förskolan betonar vikten av att barnen ska få 

möjlighet att utveckla både sitt första- och andraspråk 4  i förskolan (Skolverket, 2016; 

Skolinspektionen, 2010), har vi upplevt att det är värdspråket svenska som dominerar i 

verksamheten. 

                                                      
1 Undervisning: Den pedagogiska verksamhet som sker på förskolor och skolor. Begreppet i sig är 

omtvistat bland verksamma pedagoger i förskolan men sedan 2011 är undervisning i förskolan en del 

av förskollärares uppdrag (Skolinspektionen, 2016). 

2 Värdspråk: Det nationella språk som talas i det land som man befinner sig i.  

3 Förstaspråk: Det första språk ett barn lär sig, i vardagligt tal; modersmål. 

4 Andraspråk: Det språk som man lär sig utöver sitt förstaspråk. 
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1.1 Problemformulering 

Forskning som har bedrivits inom området tenderar att fokusera på hur barn med annat 

förstaspråk än det som talas i värdlandet5 tar sig fram språkligt i förskolan, vilka varierade 

redskap dessa barn samt pedagoger använder sig av för kommunikation samt vilka 

konsekvenser detta får för barnens lärande i förskolan (Kultti, 2009; Kultti, 2012; Skaremyr, 

2014; Skans, 2011; Ljunggren, 2013). Skans (2011) visar följaktligen genom sin studie att 

pedagogers sätt att tala om den pedagogiska verksamheten i förskolan återspeglas i 

genomförandet. Hur den pedagogiska verksamheten bedrivs får i sin tur konsekvenser för 

barnens språk- och kunskapsutveckling (Collier & Thomas, 2002; Guzman, 2001). Problemet 

är att vi inte kan finna forskning som belyser vilka antaganden om andraspråksutveckling som 

ligger till grund för pedagogers val av undervisningsstrategier för barns 

andraspråksutveckling.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som framkommer i samtal med förskollärare om 

andraspråksutveckling för barn med annat förstaspråk än svenska, samt vilka antaganden om 

undervisningsstrategier som kommer till uttryck i samtal med dessa förskollärare.  

 

1.3 Forskningsfråga 

Vad ger förskollärare uttryck för gällande undervisningsstrategier för barns 

andraspråksutveckling? 

2. Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som skrivits fram nedan har valts ut för att redogöra för den diskussion 

som fortfarande råder inom forskningsfältet gällande vilka undervisningsprogram och 

strategier som är mest effektiva för barns andraspråksutveckling i förskola och skola. Vidare 

presenteras vad som framkommer gällande synen på barnens förstaspråk som resurs eller 

hinder i relation till barnens lärande och andraspråksutveckling. Forskningen belyser även vad 

olika förhållningssätt kan få för effekter gällande hur undervisningen planeras och genomförs 

i förskola och skola.  

 

                                                      
5 Värdland: Det land som man befinner sig i. 
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2.1 Undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling, samt dess 

effekter 

Inledningsvis nämndes det att det länge pågått en diskussion inom forskningsfältet gällande 

vilken undervisningsstrategi som är mest effektiv för barns andraspråksutveckling och lärande 

(Cummins, 1998; Collier & Thomas, 2004). I Collier och Thomas (2002) studie beskrivs olika 

undervisningsprogram för andraspråksutveckling i förskola och skola. I studien framträder två 

huvudkategorier gällande undervisningsprogram för barn som inte behärskar värdspråket. Den 

första kategorin innebär att barn endast får undervisning på andraspråket och benämns som 

enspråkigt undervisningsprogram. Den andra kategorin innebär att undervisning sker både på 

första- och andraspråket i olika grad och benämns som tvåspråkigt undervisningsprogram. 

Dessa undervisningsprogram har varit objekt för flertalet olika studier där effektiviteten 

av dessa program har undersökts. Collier och Thomas (2002) har genomfört en omfattande 

komparativ studie som fokuserar på ovannämnda undervisningsprogram, vilka erbjuds till 

barn med annat förstaspråk än engelska, samt dess effekter på barns andraspråksutveckling 

och skolprestationer. Författarna poängterar att de är de första inom området som i ett 

långsiktigt perspektiv har samlat in och analyserat skolresultat från USAs alla regioner. I 

resultatet av Collier och Thomas (2002) studie framkommer det att barns 

andraspråksutveckling och de övergripande skolprestationerna främjas av att barnens 

förstaspråk tillsammans med värdspråket, i olika grad, är ett medium för undervisningen. I 

linje med Collier och Thomas (2002) studie visar Guzmans (2000) avhandling på liknande 

resultat. Guzman (2000) framhåller att barns skolprestationer gagnas av att barnen får 

undervisning på både sitt första- och andraspråk.  

Samtidigt finns det studier som har genomförts i enspråkiga undervisningskontexter, där 

barnen förväntas tillägna sig ett andraspråk genom att endast få undervisning på värdspråket 

(Mhathúna, 1999; Fernandez, 2000; Carlsson & Bagga-Gupta, 2006). Mhathúna (1999) 

framför i sin studie att barn som ska förvärva ett andraspråk lär sig språket genom att använda 

sig av det. Undervisningsstrategin pedagogerna använde i förskolan som var objekt för 

undersökningen innebar att pedagogerna endast kommunicerade på barnens andraspråk 

irländska. Detta innebar att pedagogerna bland annat tilltalade barnen med korta fraser, 

repeterade det som sagts samt använde bild som stöd för att öka förståelsen. Det hände att 

barnen svarade på sitt förstaspråk engelska, varpå pedagogerna översatte barnens uttryck till 

irländska. Mhathúna (1999) påvisar att pedagogerna använde milda sociala påtryckningar, 

vilka hade en positiv inverkan på barnens andraspråksutveckling. Till skillnad från Mhathúna 
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(1999) ställer sig Carlsson och Bagga-Gupta (2006) kritiska till enspråkig undervisning. 

Författarna har, genom en etnografisk studie, undersökt vilka interaktiva mönster som 

återkommer i en språkstödjande verksamhet i Sverige. De framhåller att verksamheten endast 

möjliggör för kommunikation mellan pedagog och barn. Utmärkande för den språkstödjande 

verksamheten är att all undervisning sker på svenska, i syfte att förbereda barnen för vidare 

skolgång. Carlsson och Bagga-Gupta (2006) framhåller att språkförskolan är ett exempel som 

visar att målsättningen om parallell tvåspråkighet, som framkommer i olika 

utbildningspolitiska dokument, inte har uppnåtts i praktiken.  

I motsats till Carlsson och Bagga-Gupta (2006) genomförde Lee, Watt och Frawley 

(2015) sin undersökning i en tvåspråkig undervisningskontext. Syftet med studien var att 

undersöka effekten av ett tvåspråkigt undervisningsprogram för etniska minoriteter i 

Kambodja. Detta genom att under en fyraårsperiod jämföra två barngruppers resultat i 

matematik och deras läs- och språkkunnighet i Khmer, Kambodjas officiella språk. En av 

barngrupperna fick undervisning på både sitt första- och andraspråk, medan den andra 

barngruppen endast fick undervisning på andraspråket Khmer. Resultatet visar att barnen som 

fick undervisning och instruktioner på både sitt första- och andraspråk presterade bättre i 

matematik än de som endast fick undervisning på det nationella språket. Författarna 

poängterar att studien hade behövt pågå en längre tid för att kunna påvisa en förändring i 

barnens läs- och språkkunnighet. Dock har Collier och Thomas (2002), som nämnt ovan, 

genomfört en longitudinell studie som kunde påvisa en förbättring i barns 

andraspråksutveckling, samt deras senare skolprestationer, då barnen fick adekvat 

undervisning på både sitt första- och andraspråk.  

Ytterligare strategier för barns andraspråksutveckling beskrivs i en etnografisk studie 

genomförd av Ehrlin (2012) i förskolor som använder sig av musikpedagogik i en flerspråkig 

miljö. Arbetssättet innebar att pedagogerna på dessa musikförskolor erbjöd barnen dagliga 

musikaktiviteter som ett redskap för att nå en språklig och social delaktighet. Sångtexter på 

barnens andraspråk användes för att befästa ord och begrepp, och därmed vidga barnens 

ordförråd. Ehrlin (2012) menar att orden befästs på ett naturligt sätt då sången repeteras 

många gånger. Sångtexterna illustrerades med både bilder och rörelser, detta menar 

författaren förklarar och ger koppling till innehållet. Vidare beskriver Ehrlin (2012) hur 

barnen till en början sjöng sången med rätt melodi men utan korrekt text, efter hand blev 

orden tydligare och till slut kunde barnen även behärska orden utanför sången och i andra 

kontexter. 
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Ovannämnda studier har undersökt vilka effekter de enspråkiga och tvåspråkiga 

undervisningsstrategierna har på barns generella lärande i förskola och skola samt på barns 

andraspråksutveckling. Grøver, Lawrence och Rydland (2016) och Schwartz (2013) har i 

stället endast riktat in sig på förstaspråkets betydelse för barns andraspråksutveckling. Det 

sammantagna resultatet för dessa studier uppvisar ett samband mellan barns kunskaper i 

förstaspråket och barns andraspråksutveckling. Grøver et al. (2016) framhåller att de barn som 

har en hög vokabulär förmåga i förstaspråket även har ett välutvecklat andraspråk, i motsats 

till de barn som har ett svagare förstaspråk och i sin tur även har ett svagare andraspråk. I 

likhet med Grøver et al. (2016) resultat menar Schwartz (2013) att de barn som har ett starkt 

förstaspråk låter förstaspråket verka som en språngbräda för att ta sig an andraspråket.  

MacKenzie (2009) understryker det resultat som Grøver et al. (2016) och Schwartz 

(2013) presenterar i sina studier. MacKenzie (2009) har genomfört en studie med syfte att 

belysa de processer som gås igenom för att skapa ett flerspråkigt undervisningsprogram. Detta 

som ett försök till att erbjuda en ökad utbildningskvalitet samt för att undersöka de 

utmaningar som kan uppstå i ett försök att nå framgång och hållbarhet gällande 

undervisningsprogrammen. Författaren menar att det numera råder enighet kring att barn som 

inte utvecklar ett flyt i sitt förstaspråk, blir begränsade i sin andraspråksutveckling. 

MacKenzie (2009) argumenterar därför för betydelsen av de undervisningsprogram som 

involverar barns förstaspråk och som upprättats för att stötta minoritetsgrupper i 

undervisningen.  

 

2.3 Förstaspråket som resurs eller hinder i barns andraspråksutveckling: 

varierande förhållningssätt 

Framträdande i tidigare avsnitt 2.2 Undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling, 

samt dess effekter, är att undervisningen skiljer sig åt på förskolor och skolor beroende på 

vilka strategier pedagoger väljer att arbeta med för att främja barns andraspråksutveckling. 

MacKenzie (2009), vars studie presenterats ovan, belyser att den dominerande uppfattningen i 

samhället gällande barns andraspråksutveckling är att barn behöver möta sitt andraspråk så 

tidigt som möjligt, samt att det är slöseri med tid att först etablera en grund i barns 

förstaspråk. Liknande argument framförs av vissa föräldrar som har barn med annat 

förstaspråk. Dessa menar att barnen lär sig sitt förstaspråk hemma och att de kommer till 

skolan för att lära sig nya saker, så som det nationella språket (MacKenzie, 2009). Detta trots 

den omfattande forskning som gjorts inom området som visar på motsatsen, att barn gynnas 
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av att först utveckla ett flyt i förstaspråket vilket i sin tur underlättar för barns 

andraspråksutveckling (MacKenzie, 2009, Collier & Thomas, 2002; Guzman, 2000). Även 

Bešter och Medvešek (2015) visar genom sin studie att de flesta föräldrar och lärare inte ser 

behovet av undervisning på förstaspråket, för barn med annat förstaspråk än det som talas i 

värdlandet. Många lärare ser förstaspråksundervisning som ett hinder för att barnen ska lära 

sig värdspråket, därav förekommer ingen sådan undervisning. Syftet med Bešter och 

Medvešeks (2015) studie var att undersöka möjligheterna, för barn med annat förstaspråk än 

värdspråket, att lära sig sitt förstaspråk i skolan.  

Till skillnad från Bešter och Medvešek (2015) har Skans (2011) genomfört sin studie i 

en flerspråkig förskola där barnens och pedagogernas olika förstaspråk ges utrymme i 

verksamheten. Syftet var att undersöka förskolans didaktik, där de didaktiska vad- och hur-

frågorna stod i centrum. Alltså hur pedagogerna i den flerspråkiga förskolan arbetar med det 

interkulturella uppdraget, samt vad som framkommer i intervjuer gällande hur de arbetar. I 

intervjuer med pedagogerna framkommer det att barnens språkutveckling är det som 

pedagogerna lägger störst vikt vid. Vidare visar studien att pedagogernas primära önskan är 

att få alla barn att kommunicera, men att det är sekundärt vilket språk kommunikationen sker 

på. Pedagogerna använder konsekvent sina förstaspråk som stöd till barnen, samt har en vilja 

att lära sig några ord på respektive språk som finns representerade på förskolan. Detta menar 

Skans (2011) visar på en inkluderande syn på kommunikation och effekten av detta skapar en 

känsla av delaktighet och tillhörighet för alla på förskolan oavsett språkbakgrund. I likhet med 

Skans (2011) studie har Ehrlin (2012) genomfört en studie i en flerspråkig förskolemiljö, 

vilken beskrivits ovan. Till skillnad från Skans (2011) studie som belyser att pedagogerna 

använder förstaspråket i verksamheten för att stötta barnen, använder pedagogerna i studien 

Ehrlin (2012) genomfört i stället musik som ett redskap för andraspråksutveckling. Svenska är 

språket som genomsyrar verksamheten, dock visar pedagogerna i studien att de är måna om 

barnens förstaspråk då de uppmuntrar föräldrarna att tala förstaspråket med sina barn. Dock 

förläggs detta till hemmet.  

Carlsson och Bagga-Gupta (2006) har genomfört en etnografisk studie i en 

språkförskola, vilken är en förberedande verksamhet som ämnar ge barnen det svenska 

språket och förbereda dem för fortsatt skolgång. Det framträdande arbetssättet hos 

pedagogerna i Carlsson och Bagga-Guptas (2006) studie är att enbart använda sig av det 

svenska språket tillsammans med konkreta objekt i verksamheten. Dessutom förekommer det 

strukturerade inslag av extra språkträning på svenska för barnen. Carlsson och Bagga-Gupta 

(2006) ställer sig kritiska till den enspråkiga undervisningsstrategin som språkförskolan 
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präglas av. Författarna menar att språkförskolan utgör en särlösning som domineras av en 

vuxenstyrd interaktion, där möjligheterna till interaktion barnen emellan är begränsad. 

Studien tar avstamp i det sociokulturella perspektivet som poängterar vikten av social 

interaktion och dess betydelse för barnens lärande och språktillägnande. Därmed menar 

Carlsson och Bagga-Gupta (2006) att andra lösningar hade varit att föredra för att gynna barn 

med annat förstaspråk än svenska i dess utveckling av andraspråket. Upprättandet av liknande 

språkstödjande verksamheter menar Carlsson och Bagga-Gupta (2006) vilar på specifika 

antaganden om lärande, vilka återspeglas i hur verksamheten utformas.   

 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Forskningsöversikten visar att studier har genomförts i olika undervisningskontexter där 

varierade strategier för barns andraspråksutveckling tillämpas. Tidigare forskning visar att 

undervisningsprogram som sker på barns första- och andraspråk har visat sig mest effektiv för 

barns andraspråksutveckling och skolprestationer. Samtidigt framhåller andra studier att 

undervisning som endast sker på barnens andraspråk kan främja barns andraspråksutveckling. 

Dock ställer sig vissa forskare kritiska till enspråkiga undervisningskontexter. De menar att 

barn först behöver utveckla sitt förstaspråk då det underlättar för barnens 

andraspråksutveckling. Likväl som att olika undervisningsstrategier tillämpas råder det även 

varierade uppfattningar gällande huruvida barns förstaspråk bör inkluderas i undervisningen 

eller inte. Dels framkommer det att föräldrar och lärare ser förstaspråksundervisning som ett 

hinder för barns andraspråksutveckling, vilket resulterar i att förstaspråket inte får något 

utrymme i undervisningen. Dels påvisar andra studier att barns förstaspråk involveras i den 

dagliga verksamheten där pedagogerna har en vilja att lära sig några ord på respektive språk, 

samt att pedagogerna uppmuntrar barnens föräldrar att tala förstaspråket med sina barn. Den 

tidigare forskningen visar på att det råder olika uppfattningar gällande vilket 

undervisningsprogram som är mest effektivt för barns andraspråksutveckling, vilket i sin tur 

kan påverka hur undervisningen bedrivs.  

3. Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt 

Nedan redogör vi för socialkonstruktionismen, vilken är den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten vi tar avstamp i. Vidare presenteras vår metodologiska utgångspunkt, 
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diskursanalys, samt metodansatsen diskurspsykologi. Slutligen redogör vi även för de 

analysverktyg vi senare kommer att använda i analysen av producerad empiri. 

 

3.1 Socialkonstruktionismen 

I denna studie tar vi avstamp i socialkonstruktionismen, vilken vilar på det filosofiska 

antagandet om att det finns flera versioner av verkligheten som är berättigade (White, 2004). 

Socialkonstruktionismen vidhåller att vi behöver ställa oss kritiska till det människor tar för 

givet om världen och sig själva (Burr, 1995). Det som människan betraktar som ”sanning” är, 

enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt, inte en produkt av objektiva observationer av 

världen. Kunskap om världen samt hur vi förstår den konstrueras mellan människor i den 

dagliga interaktionen (Burr, 1995). Vidare framhåller Burr (1995) att det är i samtal 

människor emellan som versioner av kunskap om världen och hur vi ska förstå den skapas 

och att det därmed är av största intresse att studera social interaktion av alla slag, särskilt 

språket, inom socialkonstruktionismen. Berger och Luckmann (1979) poängterar att 

människor bevarar och förändrar den subjektiva ”verkligheten” genom att samtala om olika 

erfarenheter och tilldela dessa en specifik plats i världen. Människor definierar sällan 

”verkligheten” i samtal, utan denna kommer till uttryck genom de förgivettaganden som 

framställs i samtalet.  

De olika utsagor om världen som människor, i vår studie förskollärare, ger uttryck för 

benämns inom socialkonstruktionismen som diskurs och beskrivs som konstruktioner av olika 

idéer och sätt att förstå omvärlden. Dessa diskurser, eller konstruktioner av mening, 

uppenbarar sig i människans tal och text samt handlingar och produkter av den sociala världen 

(White, 2004). Burr (1995) beskriver diskurs som en uppsättning av bland annat 

representationer, berättelser och uttalanden som tillsammans producerar en särskild version av 

”verkligheten”. Varje objekt eller fenomen, i detta fall barns andraspråksutveckling, är 

omringat av flera olika diskurser där varje diskurs representerar eller konstruerar objektet på 

ett bestämt sätt. Därmed gör varje diskurs anspråk på vad objektet är, alltså vad som är ”sant” 

(Burr, 1995).  

 

3.2 Diskursanalys 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka antaganden om barns andraspråksutveckling i 

förskolan som kommer till uttryck i samtal med förskollärare. Därmed har vi valt 

diskursanalys som forskningsmetod. I enlighet med Whites (2004) beskrivning av 
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diskursanalys kommer vi att analysera förskollärares utsagor för att identifiera olika sätt att 

förstå fenomenet barns andraspråksutveckling. I denna studie riktas fokus mot den aktiva 

användningen av språket, vilket Potter (2003) menar är det centrala för diskursanalytiska 

metoder. Potter och Wetherell (1987) framhåller att det är genom talet som människan 

konstruerar versioner av den sociala världen, samt att det fundamentala är att alla uttalanden 

markerar något och gör något.  

Austin (1962) menar att alla uttalanden människor uttrycker i samtal har en särskild 

kraft och mening. Vidare framhåller författaren att människan genom tal gör tre saker 

samtidigt. Det första är att talaren uttrycker en specifik mening som kan syfta på specifika 

händelser, personer eller objekt. Det andra är att talaren uttrycker sig med en viss kraft och 

beroende på hur talaren uttrycker sig kan uttalandet betyda olika saker. Det tredje, som 

påverkas av de två förstnämnda, handlar om att varje uttalande har en viss effekt eller 

konsekvens. Det som synliggörs genom den aktiva användningen av språket är människans 

tolkning av ett problem eller en fråga, följaktligen ligger det i diskursanalytikerns uppdrag att 

frilägga denna tolkning (Boréus, 2015). Dock belyser Potter och Wetherell (1987) att de 

tolkningar som görs beror på vad analytikern läser in i kontexten. Det går således inte att 

framställa en objektiv sanning då analysen färgas av forskaren (Burr, 1995).  

 

3.3 Diskurspsykologi  

Diskurspsykologi är ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till diskursanalys (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie riktas fokus mot förskollärares aktiva användning 

av språket. Följaktligen innebär det att vi utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv tar 

avstånd från synsättet att språket är ett abstrakt system av termer (Potter, 2003). I stället 

förstår vi i enlighet med Potter (2003) människans tal och text som en del av sociala praktiker. 

Diskurspsykologi beskrivs av Potter (2012) som ett sätt att närma sig en företeelse snarare än 

som en metod. Att begreppet diskurspsykologi börjar med ordet diskurs grundar sig i att 

diskursen är det grundläggande mediet för mänsklig handling där vi kommunicerar med 

varandra. Vidare framhåller Bryman (2011) att den sociala verkligheten produceras genom 

språket, språket framställs alltså inte uteslutande som ett medel för att göra den sociala 

verkligheten begriplig.  

Då denna studie genomförs i en avgränsad social praktik används begreppet 

tolkningsrepertoar för att belysa de diskurser som kommer till uttryck i samtal med 

förskollärare angående andraspråksutveckling för barn. Bolander och Fejes (2015) framhåller 
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att diskursbegreppet definieras olika beroende på vilken utgångspunkt inom diskursanalysen 

forskaren tar avstamp i. Inom diskurspsykologin kan begreppet tolkningsrepertoar användas i 

stället för diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att vi använder oss av 

tolkningsrepertoar i stället för diskurs innebär att vi i vårt analysarbete avser att urskilja de 

begrepp och metaforer som förskollärarna använder sig av för att beskriva sitt arbete med 

barns andraspråksutveckling. Detta i enlighet med hur Potter och Wetherell (1987) beskriver 

begreppet tolkningsrepertoar. Potter och Wetherell (1987) menar nämligen att 

tolkningsrepertoarer består av en uppsättning av begrepp och metaforer som används 

återkommande för att känneteckna och utvärdera händelser, handlingar och andra fenomen. 

Vidare menar White (2004) att människor konstruerar tolkningsrepertoarer för att förstå sin 

omvärld och att dessa tolkningsrepertoarer sedan formar mänskliga handlingar. Boréus (2015) 

framhåller samtidigt att samma person kan ge uttryck för flera olika tolkningsrepertoarer i 

olika kontexter, samt att flera tolkningsrepertoarer kan samsas inom samma gemenskap.  

 

3.3.1 Analysverktyg inom diskurspsykologin  

Bolander och Fejes (2015) betonar att det i analysen inte räcker att beskriva vilka diskurser, 

eller i vårt fall tolkningsrepertoarer, som framträder i det empiriska materialet. Författarna 

menar att det som ger analysen tyngd är bland annat att med hjälp av olika analysverktyg 

beskriva hur diskursen skapas samt vilka eventuella konsekvenser eller effekter användandet 

av dessa diskurser får. 

Val av analysverktyg beror på det empiriska materialets innehåll (Holmberg, 2010). I 

sin avhandling har Holmberg (2010) beskrivit flera olika analysverktyg som kan användas för 

en diskurspsykologisk analys. Några av dessa analysverktyg har vi valt att använda oss av i 

denna studie. De analysverktyg vi avser att använda är: retorik, funktion och effekt. Holmberg 

(2010) menar att genom att använda sig av dessa verktyg kan analysen fördjupas. Hur vi 

kommer att använda oss av dessa analysverktyg redogör vi ytterligare för under rubriken 4.3 

Analysmetod. I analysen av de transkriberade intervjuerna kommer vi att utgå från de frågor 

som formulerats av Bolander och Fejes (2015) och som beskrivs grundligare under rubriken 

4.3 Analysmetod. Dessa är frågor som enligt Bolander och Fejes (2015) kan ställas till det 

empiriska materialet i en diskursanalys. Frågorna kommer att användas som stöd då vi 

använder oss av de diskurspsykologiska analysverktygen.  
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4. Metod & design 

I detta metodavsnitt redogörs inledningsvis för studiens urval följt av den kvalitativa metod, 

semistrukturerade intervjuer, vi valde att använda oss av för produktion av empiri i denna 

studie samt hur vi gick tillväga när dessa intervjuer genomfördes. Nedan presenteras även hur 

analysprocessen gått till samt vilka ställningstaganden den grundar sig på. Vidare presenteras 

studiens tillförlitlighet, vilka etiska ställningstagande vi tog i beaktande samt en avslutande 

diskussion där de val vi gjorde problematiseras.  

 

4.1 Urval av intervjudeltagare  

Produktionen av empiri i denna studie grundade sig på intervjuer med förskollärare utifrån ett 

målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval innebär att forskaren 

väljer intervjudeltagare utifrån en vilja att skapa överensstämmelse mellan urval och området 

som ska studeras. För oss innebar detta att vi tog kontakt med förskollärare som dagligen 

möter barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan. För att komma i kontakt med dessa 

förskollärare valde vi att i ett första skede kontakta en förskolechef i ett mångkulturellt 

område i södra Sverige. Via mail beskrev vi syftet med studien och bad förskolechefen att ge 

förslag på sex stycken förskollärare i området som vi kunde kontakta. Anledningen till att vi 

önskade att förskolechefen skulle ge förslag på intervjupersoner var att vi ville komma i 

kontakt med förskollärare som vi inte tidigare varit i kontakt med. Detta då vi inte ville 

intervjua någon som kan ha färgats av våra tankar och idéer kring barns 

andraspråksutveckling. Dessutom kunde vi, genom förskolechefen, säkerställa att 

förskollärarna arbetade med barn med annat förstaspråk än svenska. 

Vi ansåg att sex stycken intervjudeltagare var ett tillräckligt antal för studiens 

omfattning samt för att få möjlighet att urskilja tolkningsrepertoarer. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) framhåller nämligen att den specifika studiens problemställning är det som 

styr storleken på urvalet. Beroende på vad som avses att studera kan ett urval på ett fåtal 

intervjudeltagare generera i ett tillräckligt rikt underlag. Vidare betonar Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) att man inom diskursanalysen fokuserar på att analysera 

intervjudeltagarens språkbruk i större grad än att rikta intresset mot individen själv, samt att 

även ett fåtal människor kan skapa och bibehålla retoriska mönster.  
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4.2 Produktion av empiri 

4.2.1 Semistrukturerad intervju  

I enlighet med studiens fokus valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare för att undersöka vilka antaganden förskollärare ger uttryck för i samtal om 

barns andraspråksutveckling. Att genomföra en semistrukturerad intervju menar Bryman 

(2011) innebär att forskaren inte förhåller sig till en fast mall och struktur. I stället ryms det 

stor flexibilitet under intervjun. Inför semistrukturerade intervjuer utformas en intervjuguide 

vilken består av övergripande teman eller frågeställningar som forskaren ämnar beröra under 

intervjun, dock är inte ordningsföljden bestämd. Genom att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer har forskaren även möjlighet att ställa följdfrågor och ställa kompletterande frågor 

som inte är inskrivna i intervjuguiden (Bryman, 2011).  

Då vi använde oss av diskurspsykologi som metodansats strävade vi efter att 

förskollärarna skulle ges möjlighet att påverka intervjuns struktur, vilket Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) menar att en semistrukturerad intervju möjliggör. Följaktligen menar 

Potter (2012) att det är genom att analysera ett flertal semistrukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer som tolkningsrepertoarer kan identifieras. Detta då den semistrukturerade 

intervjuns flexibla upplägg och struktur ger förutsättningar för att vidare kunna analysera de 

diskursiva mönster som konstrueras när förskollärarna använder sig av diskursiva resurser i 

sin argumentation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie förstod vi diskursiva 

mönster som de tolkningsrepertoarer som skapades och de diskursiva resurserna innefattade 

det språkbruk som förskollärarna använde i samtalet. Vi valde således att utforma en 

intervjuguide (se bilaga 1), vilken innehöll inledande frågor, övergripande frågeställningar 

och uppföljningsfrågor, där det fanns möjlighet att ändra ordningsföljden samt, med hjälp av 

uppföljningsfrågorna, fördjupa intervjudeltagarens svar.  

 

4.2.2 Ljudinspelning  

Då vi avsåg att undersöka vad förskollärare uttrycker gällande barns andraspråksutveckling, 

menade vi att ljudinspelning av intervjuerna var av högsta relevans. Det vi behövde utforska 

var vilka återkommande metaforer och begrepp som förskollärarna använde för att beskriva 

fenomenet, detta för att kunna urskilja de tolkningsrepertoarer som framkom (Potter & 

Wetherell, 1987). För att kunna analysera språkbruket behövde vi kunna gå igenom det 

empiriska materialet flera gånger (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Bjørndal (2005) 

lyfter aspekten att ljudinspelningen kan användas för att bevara ett särskilt samtal och att det 
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mänskliga minnet i andra fall kan reducera möjligheterna att nyttja materialet. Vidare 

framhåller Bjørndal (2005) fördelen med att kunna återgå och höra inspelningen upprepade 

gånger. Ljudinspelning kan användas för att företräda en ”verklighet”, den ska dock inte ses 

som en kopia av denna ”verklighet” (Bjørndal, 2005).   

 

4.3 Analysmetod  

Som står beskrivet under rubriken 3.2 Diskursanalys, så riktar diskursanalytiska metoder 

fokus på den aktiva användningen av språket (Potter, 2003). Genom att uppmärksamma hur 

språket används och hur händelser, handlingar och andra fenomen framställs genom en 

återkommande uppsättning av begrepp och metaforer är det möjligt att få syn på vilka 

tolkningsrepertoarer som framkommer (Potter & Wetherell, 1987). Genom att vi analyserade 

samtal med förskollärare om barns andraspråksutveckling i förskola och i analysen 

fokuserade på förskollärarnas aktiva användande av språket, kunde vi således urskilja vilka 

tolkningsrepertoarer som trädde fram. 

Analysverktyget retorik som Holmberg (2010) beskriver, avsåg vi att använda för att 

svara på frågan om hur förskollärarna, genom sina utsagor gällande barns 

andraspråksutveckling, konstruerade fakta genom språket. Vidare menar Holmberg (2010) att 

det som av intervjudeltagarna anges som fakta även bör betraktas som fakta. Det som 

fokuseras på gällande fakta inom diskurspsykologin är hur dessa fakta konstrueras genom 

språkanvändning. Analysverktygen effekt och funktion använde vi oss av genom att vi ställde 

hypoteser till empirin gällande vilken effekt och funktion ett uttalande kunde ha. Detta menar 

Holmberg (2010) fördjupar analysen vidare. I tillägg till detta, som ett steg till ytterligare 

fördjupning av analysen, utgick vi även från fyra av fem frågor framskrivna av Bolander och 

Fejes (2015) som förslag på frågor att utgå från i en diskursanalys. De frågor vi valde att ta 

med oss var; Vad talas det om?, Hur talas det om detta?, Vad framställs som sanning?, samt; 

Vad utesluts genom sättet att tala?. 

 

4.4 Tillvägagångssätt  

4.4.1 Intervju 

Vi kontaktade förskollärarna via telefon efter att vi fått förslag från förskolechefen på sex 

stycken förskollärare. Innan vi tog kontakt med förskollärarna hade förskolechefen talat om 

för dem att de kunde komma att bli kontaktade av oss. Inledningsvis valde vi att kontakta en 

av förskollärarna för att genomföra en pilotintervju i syfte att undersöka om våra 
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intervjufrågor gav oss det material vi önskade. Vid telefonkontakten presenterade vi oss och 

berättade kort om syftet med intervjun för att sedan fråga om hen var villig att ställa upp på en 

intervju. Vi berättade att en samtyckesblankett skulle skickas ut via e-mail och att det i den 

framkom mer information. Intervjun genomfördes på förskollärarens arbetsplats och varade i 

9 minuter och 10 sekunder. Efter intervjun transkriberade vi materialet och analyserade detta. 

I transkriptions- och analysarbetet kunde vi se att vi behövde korrigera samt addera några 

frågor. Då vi hade korrigerat vår intervjuguide kontaktade vi de fem resterande förskollärarna. 

Den inledande processen gick till på samma vis som står beskrivet ovan, vi tog kontakt via 

telefon, berättade om syftet med intervjun samt delgav dem information om 

samtyckesblanketten som skulle komma att skickas ut via e-mail. Förslag på datum för 

intervjun gavs av oss och förskollärarna kunde välja mellan ett par datum och själva 

bestämma vilken tid som var lämplig för intervju. Samtliga förskollärare vi kontaktade valde 

att ställa upp på intervju. I de inledande telefonsamtalen med dessa uppkom frågan om de 

kunde få tillgång till intervjufrågorna innan intervjun skulle äga rum i syfte att kunna 

förbereda sig. Efter diskussion valde vi, i syfte att få ut mer av intervjun, att skicka ut de 

övergripande frågeställningarna i intervjuguiden till varje förskollärare som skulle delta. Vi 

skrev dock till en informationstext i detta dokument, där vi bad förskollärarna att inte 

diskutera frågorna med varandra inför intervjun, då vi var intresserad av varje förskollärares 

personliga utsaga.   

Vi beslutade att vi båda skulle vara med under intervjun men att en av oss hade det 

övergripande ansvaret att leda intervjun, detta för att båda skulle ha möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor och säkerställa att alla intervjuer berörde samma ämne. Samtliga sex 

intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser i varierade miljöer, detta var 

något vi lät intervjupersonerna besluta om. Under intervjuerna följde vi den förberedda 

intervjuguiden som bestod av sju stycken övergripande frågeställningar, dessa kunde dock 

variera i följd allteftersom intervjun fortlöpte. I varje intervju förekom det även att frågor 

ställdes som inte var inskrivna i intervjuguiden. Dessa frågor kunde variera beroende på hur 

samtalet fortlöpte. Vi avslutade samtliga intervjuer med att fråga om förskollärarna hade 

något de ville tillägga, alternativt utveckla. Den genomsnittliga tiden för intervjuerna var 12 

minuter och 21 sekunder och den sammanlagda tiden för alla intervjuer blev 73 minuter och 

26 sekunder.  
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4.4.2 Analysprocess  

När alla intervjuer hade genomförts överfördes de inspelade intervjuerna i ett inledande skede 

från ljud till skrift. Intervjuerna transkriberades utifrån ett system som möjliggjorde att 

analysera intervjuerna som social interaktion, detta i enlighet med ett diskurspsykologiskt 

synsätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I transkriptionen skrevs intervjun fram 

ordagrant. Dock valde vi att skriva fram korrekta ord, exempelvis ”och” i stället för ”å”, samt 

att vi adderade punkter, kommatecken och stor bokstav för läsbarheten och förståelsens skull.  

Följaktligen lästes det transkriberade materialet igenom och diskuterades flertalet 

gånger i det första skedet av kodningsprocessen, i syfte att urskilja teman vilket Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) menar är det första steget i analysprocessen. Inledningsvis 

skrev vi fram alla de teman och underteman vi kunde urskilja för att därefter diskutera dessa, 

reducera och skriva fram nya. Denna process upprepades ett par gånger för att slutligen 

resultera i tre teman. Dessa tre teman kom att bli; ”Förskolläraren som inkluderar barns 

förstaspråk i verksamheten”, ”Förskolläraren som förespråkar det svenska språket som 

strategi för barns andraspråksutveckling” samt ”Förskolläraren som ser barns förstaspråk som 

ett medel för trygghet och gemenskap”.  

De analysverktyg vi valde att använda oss av i analysen av utdragen var retorik, 

funktion och effekt. För att vi skulle kunna påvisa vad vi fäste vår uppmärksamhet vid i 

utdragen valde vi att kursivera ord när vi analyserade funktionen och effekten av enstaka ord. 

När vi i stället avsåg att analysera en sammansättning av flera ord i följd använde vi oss av 

citattecken. Detta system användes i samtliga analyser.   

 

4.5 Tillförlitlighet 

I denna studie avsåg vi att undersöka vad som framkommer i samtal med förskollärare om 

barns andraspråksutveckling. Det som framkom under intervjuerna betraktar vi som var 

individs version och tolkning av en fråga och därav hade vi inte för avsikt att behandla svaren 

för att framställa en generell sanning. Burr (1995) framhåller att alla människor ser på världen 

utifrån deras egen utgångspunkt och att objektivitet därmed är en omöjlighet. De frågor och 

hypoteser som ställs är ett resultat av vilket perspektiv en människa utgår ifrån. Därmed 

behöver forskaren se på sitt arbete som en samproduktion mellan sig själv och de som deltar i 

undersökningen (Burr, 1995). Detta är även en utgångspunkt som vi förhöll oss till i denna 

studie genom att vi inte såg på intervjudeltagarens svar som en isolerad händelse, istället var 

vi medvetna om att svaren vi fick var konstruerade utefter frågorna vi ställde.  
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För att säkerställa att vi undersökte det vi hade ämnat undersöka, vilket är en del av 

kvalitetssäkringen, inledde vi intervjuprocessen med att göra en pilotintervju, en analys av 

den och därefter en revidering av intervjuguiden, innan vi intervjuade de fem resterande 

förskollärarna. Vi valde dock att använda delar av den första intervjun, då vi ansåg att det var 

av relevans för studiens forskningsfrågor och fokus. I produktionen av empirin använde vi oss 

av ljudinspelning för att vi skulle kunna gå tillbaka till materialet, samt för att kunna lyssna 

igenom det flera gånger. Under samtliga intervjutillfällen deltog vi båda, för att kunna 

säkerställa att samtliga intervjuer berörde samma område. Burr (1995) betonar att valet att 

genomföra intervjuer för att producera empiri innebär att forskaren formaterar frågor som 

behandlas under mänsklig interaktion, vilket i sin tur innebär att intervjuaren bestämmer vad 

som ska undersökas samt hur detta problem ska undersökas. Det som synliggörs, enligt 

Boréus (2015), genom den aktiva användningen av språket är människans tolkning av ett 

problem eller en fråga. Vi var därmed medvetna om att det material som producerades kom 

att representera olika människors tolkningar, vilket innebar att vi i denna studie inte gjorde 

anspråk på att generalisera resultatet.  

Då vi skrev fram våra analyser valde vi även att skriva vad som hade samtalats om i 

direkt anslutning till det valda utdraget, detta för att vi avsåg att skapa möjligheter för läsaren 

att förstå vad det som sades i utdragen grundade sig på och få en inblick i sammanhanget. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) betonar nämligen att en del av kvalitetssäkringen av 

kvalitativ forskning är att forskningsrapporten präglas av genomskinlighet och att studiens 

analys och slutsatser skrivs fram på ett sådant sätt att läsaren kan bedöma de tolkningar som 

forskaren gjort. I samtliga analyser som vi skrev fram valde vi även att skriva på ett sådant 

sätt att det tydliggjordes att det är just tolkningar vi gjorde. Detta för att vi avsåg göra läsaren 

uppmärksam på att analysen representerade våra tolkningar av empirin.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

I varje vetenskaplig undersökning finns det vissa normer och riktlinjer att förhålla sig till 

gällande förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagarna. Dessa forskningsetiska 

principer utformade av Vetenskapsrådet (2002) har utarbetats för att vägleda forskare vid 

planering och genomförande av studier. De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) har utformat och som togs i beaktande i denna studie var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa kan sammanfattningsvis 

beskrivas som individskyddskrav.  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om det aktuella syftet 

som ligger till grund för studien, medan samtyckeskravet innefattar att de medverkande i 

studien har rätt att bestämma över sitt eget deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Detta togs 

hänsyn till genom att vi vid den första kontakten med intervjudeltagarna gav muntlig 

information om studiens huvudsakliga fokus. Vi skickade även ut en informations- och 

samtyckesblankett (se bilaga 2) till samtliga intervjudeltagare när ett datum för intervjun hade 

fastställts. I den framkom bland annat information angående att medverkan i studien var 

frivillig samt att deltagarna hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång.  

Konfidentialitetskravet innefattar att uppgifter och personuppgifter tillhörande 

deltagarna ska behandlas på ett sådant vis att obehöriga inte kan få tillträde till dessa 

(Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med detta individskyddskrav valde vi att ersätta 

förskollärarnas namn med att endast benämnas som ”förskollärare” följt av någon av 

bokstäverna A-F. Vi valde även att inte skriva ut deltagarnas kön i studien, dels för att detta 

inte var av relevans för vår studie, men också för att ytterligare säkerställa att deltagarna ej 

var möjliga att identifiera för utomstående. Vidare innebär det fjärde individskyddskravet, 

nyttjandekravet, att de uppgifter som samlas in om undersökningsdeltagarna endast får 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Information angående de 

forskningsetiska principer som vi tog i beaktande i denna studie nådde förskollärarna genom 

den informations- och samtyckesblankett som skickades ut och vidare skrevs under av 

samtliga förskollärare.  

 

4.7 Metoddiskussion  

I denna studie tog vi avstamp i socialkonstruktionismen där vi använde oss av diskursanalys 

som metod och diskurspsykologi som metodansats. Med utgångspunkt i detta valde vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer för att producera empiri. Genom att vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer samt att förskollärarna intervjuades var för sig, gav detta oss 

möjlighet att få syn på varje enskild förskollärares resonemang utan påverkan av andra 

kollegor under intervjun. Vi kan dock inte veta huruvida förskollärarna hade talat om frågorna 

med sina kollegor innan intervjuerna ägde rum, då alla de förskollärarna som intervjuades 

arbetade på samma förskola. Resonemanget som ledde till att vi valde semistrukturerade 

intervjuer framför fokusgruppssamtal, vilket hade kunnat vara en alternativ metod, var främst 
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organisatoriskt. Det organisatoriska innefattade att vi hade svårt att boka in en tid som 

passade samtliga förskollärare.  

Boréus (2015) menar att olika tolkningsrepertoarer både kan framkomma i en 

gemenskap, men också ur en enskild persons utsaga. Med det som grund kunde vi inte se att 

den ena metoden skulle vara mer lämplig än den andra i förhållande till vårt valda område. 

Dock gjorde den organisatoriska aspekten att vi valde att genomföra semistrukturerade 

intervjuer i denna studie. Om vi hade genomfört fokusgruppssamtal i stället, hade resultatet 

möjligtvis kunnat te sig annorlunda. Konsekvenserna av att vi genomförde semistrukturerade 

intervjuer är att den sociala interaktionen som analyserats skett mellan förskollärare och 

intervjuare. Om vi hade genomfört ett fokusgruppssamtal hade analysen snarare handlat om 

den sociala interaktionen mellan förskollärarna, vilket hade kunnat påverka vårt resultat. Det 

hade därmed varit intressant att genomföra en liknande studie och i stället använda sig av 

fokusgruppssamtalet som en metod.  

De förskollärare som deltog i denna studie representerar en avgränsad grupp 

förskollärare och deras utsagor gällande barns andraspråksutveckling. Att förskollärarna 

arbetar på samma förskola kan ha påverkat vårt resultat, då sannolikheten är större att dessa 

förskollärare, i den dagliga interaktionen, kan ha diskuterat frågor i ämnet förut. Hade vi 

intervjuat förskollärare från olika förskolor hade resultatet möjligen kunnat ge större bredd. 

Dock gör vi inte anspråk på att generalisera resultatet i denna studie, utan är medvetna om att 

det representerar personliga utsagor vilka vi följaktligen har tolkat med hjälp av de valda 

analysverktygen.  

5. Resultat 

Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare ger uttryck för gällande barns 

andraspråksutveckling, samt vilka antaganden om undervisningsstrategier som kommer till 

uttryck i samtal med dessa förskollärare. Resultatet är uppdelat i tre teman, vilka grundar sig i 

den producerade empirin. Under respektive tema presenteras tre utdrag från de intervjuer som 

har genomförts, utdragen följs av analys och avslutningsvis skrivs det sammantagna resultatet 

fram.  
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5.1 Förskolläraren som inkluderar barns förstaspråk i verksamheten 

Då räknar man kanske på svenska först och så räknar man kanske på arabiska 

sen… 

I utdraget nedan har intervjuaren ställt en fråga som handlar om hur förskollärare B inkluderar 

barnens förstaspråk i verksamheten, frågan grundar sig i att förskolläraren tidigare nämnt att 

barnens förstaspråk kan hjälpa till med förståelsen för det svenska språket.  

 

Förskollärare B: Vi brukar oftast räkna, alltså lite ramsor till exempel. När vi har ätit kanske vi 

räknar till fem. Ja, då räknar vi på svenska. Då kanske det sitter någon där som inte riktigt har 

det svenska språket, så en kollega har gjort, typ sifferkort, räknekort på lite olika språk så de 

barnen som kanske sitter vid det bordet då, då räknar man kanske på svenska först och så räknar 

man kanske på arabiska sen och så kanske man räknar på bosniska och just för att alla ska känna 

sig delaktiga och för att alla ska förstå vad vi håller på med. Hör de sitt eget språk ”ett” så 

kanske det är lätt att förstå att ”Ah. Ett, det är ett alltså, på mitt språk”. 

 

 

I samtal om vilket utrymme barnens förstaspråk får i verksamheten lyfter förskolläraren 

förstaspråket i förhållande till barnens ordförståelse på svenska språket. Förskolläraren säger 

att de oftast räknar, funktionen med att använda ordet oftast kan vara att påskina att det är 

något som sker regelbundet och att det är något de arbetar aktivt med. Detta kan å andra sidan 

förstås som att det är något de arbetar just oftast med, men inte alltid. Vidare berättar 

förskolläraren att dessa ramsor till exempel används efter måltid, detta kan tolkas som att de 

använder sig av ramsor vid flera tillfällen än just efter måltidssituationerna men att 

förskolläraren gav ett, av flera möjliga, exempel på när ramsorna används.  

Förskolläraren säger sedan att “ja, då räknar vi på svenska”. Det kan förstås som att den 

retoriska uppbyggnaden av uttalande framställer en underförstådd ”sanning”. Genom att 

använda ja i början av meningen kan det tolkas som att förskolläraren antar att det är en 

självklarhet att det är svenskan som ska vara det primära kommunikationsspråket på 

förskolan. Direkt efter detta säger förskolläraren “då kanske det sitter någon där som inte 

riktigt har det svenska språket”.  Då förskolläraren använder sig av ordet kanske kan det 

tolkas som att det kan hända att det finns något barn där som inte förstår svenskan, men att så 

inte alltid är fallet. Funktionen av detta kan förstås som att förskolläraren förutsätter att alla 

förstår det svenska språket, men att det vid tillfällen finns barn som inte förstår vad som sägs, 

om det endast sägs på svenska. Då det kan förstås som att förskolläraren förutsätter att alla 

förstår det svenska språket kan det således antas att de alltid börjar räkna på det svenska 

språket, vilket i sin tur kan leda till att det finns barn där som inte förstår vad som sägs.  
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Förskolläraren beskriver sedan att en kollega har gjort sifferkort på lite olika språk och 

att det kanske sitter ett barn där som har ett annat förstaspråk än svenska och att man då 

kanske först räknar på svenska och sedan kanske räknar på arabiska eller bosniska. 

Funktionen med att använda kanske i detta sammanhang kan vara att förskolläraren vill 

referera till att det kanske sitter något barn där som inte förstår ramsan om den endast sägs på 

svenska. Detta kan tolkas som att andra språk förs in i verksamheten först då det finns något 

barn som inte förstår svenskan.   

Förskolläraren uttrycker att de använder barnens förstaspråk “just för att alla ska känna 

sig delaktiga och för att alla ska förstå vad vi håller på med”. Funktionen av detta uttalande 

kan tolkas som att förskolläraren vill påvisa att de har ett inkluderande arbetssätt där de lägger 

vikt vid att alla barn i verksamheten ska nås. Effekten förstås därmed som att förstaspråket 

används som en strategi för att nå delaktighet och lärande för alla barn i verksamheten. 

Slutligen berättar förskolläraren att “hör de sitt eget språk, ‘ett’, så kanske det är lätt att förstå 

att, ‘Ah, ett, det är ett alltså, på mitt språk.’”. Funktionen kan vara att visa att det kan finnas 

en fördel med att styrka det svenska språket med barnens förstaspråk för att nå en förståelse 

för vad det svenska ordet betyder. Detta kan i sin tur tolkas som att barnens förstaspråk 

används som en strategi för att stötta barnen i deras utveckling av det svenska språket. 

 

Så här låter det på svenska och så här låter det på arabiska…  

I följande utdrag svarar förskollärare A på en fråga gällande hur barnens förstaspråk 

synliggörs i verksamheten, detta efter att förskolläraren har lyft att hen anser att det är positivt 

om barnens förstaspråk ges utrymme i verksamheten då detta är något hen menar ger barnen 

en språklig förankring. 

  

Förskollärare A: Nej men alltså, eh, nu har inte vi använt det så mycket faktiskt, men man kan 

ju till exempel låta föräldrar läsa in en saga som vi har på padda på svenska. Man kan låta 

föräldrar läsa in det på arabiska till exempel så kan det få plats här. Vi har inte använt oss av det 

dock men det skulle kunna vara en, till exempel någonting man kan använda. 

Intervjuare: Är det någonting du tänker är en bra metod? 

Förskollärare A: Kan vara. Det, så kan man se att så här låter det på svenska och så här låter det 

på arabiska till exempel och det betyder ju samma sak då men. Mm. 

 

 

Förskolläraren inleder med att förklara att “nu har vi inte använt det så mycket faktiskt”, 

vilket tyder på att hen refererar till den praktik hen är delaktig i nu samt det arbetssätt som 

förskolläraren tillsammans med kollegor praktiserar. Förskolläraren följer dock upp detta med 
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att säga “men man kan ju till exempel låta föräldrar läsa in en saga som vi har på padda på 

svenska”. Funktionen med att förskolläraren först delger intervjuaren att de inte använt det så 

mycket i den aktuella praktiken, men att man kan, kan förstås som att förskolläraren vill 

klargöra för intervjuaren att det finns alternativa arbetssätt än det som de arbetar efter just nu. 

Effekten kan således tolkas vara att förskolläraren skiljer sitt resonemang från det arbetssätt 

som praktiseras i verksamheten. Förskolläraren lyfter en alternativ strategi och en möjlighet i 

relation till att barnens förstaspråk kan få plats i den aktuella verksamheten då hen säger “man 

kan låta föräldrarna läsa in det på arabiska till exempel så kan det få plats här.”. Funktionen 

med detta uttalande kan förstås som att förskolläraren vill påvisa att hen är medveten om att 

detta är ett sätt att som kan möjliggöra för att barnens förstaspråk ska få plats i verksamheten. 

Detta följs dock åter upp av att förskolläraren uttrycker att de inte använt sig av det i 

verksamheten, men att det skulle kunna vara någonting man kan använda. På detta sätt klargör 

förskolläraren återigen att hen talar utifrån en idé om hur man som förskollärare skulle kunna 

arbeta för att förstaspråket ska få plats i verksamheten. Effekten av detta uttalande kan tolkas 

som att förskolläraren ser en möjlighet att använda sig av detta i den egna verksamheten. Att 

förskolläraren lyfter detta exempel kan tyda på att hen ser en fördel med att låta barnens 

förstaspråk få plats i verksamheten.  

Intervjuaren ställer därefter en uppföljningsfråga då intervjuaren frågar förskolläraren 

om hen tänker att det är en bra metod. Detta kan förstås som att intervjuaren efterfrågar att 

förskolläraren tar ställning till sitt uttalande angående att låta föräldrarna läsa in en saga på 

exempelvis arabiska. I tillägg till detta kan uppföljningsfrågans effekt vara att uttalandet 

problematiseras och att förskollärarens resonemang utvecklas. Förskolläraren svarar att det 

kan vara en bra metod. Genom att svara på detta sätt undviker förskolläraren att ta ställning 

till sitt tidigare uttalande. Att förskolläraren säger att det kan vara en bra metod antyder att det 

inte nödvändigtvis är en bra metod utan att det kan finnas olika tänkbara följder av att 

använda sig av denna metod. Avslutningsvis utvecklar förskolläraren sitt resonemang kring 

varför detta kan vara en bra metod genom att säga att “så kan man se att så här låter det på 

svenska och såhär låter det på arabiska till exempel och det betyder ju samma sak då”. 

Funktionen av att hänvisa till ett exempel av denna typ kan vara att beskriva hur det kan vara 

gynnsamt för barnen när förstaspråket får ta plats i verksamheten. Detta uttalande kan även 

förstås som att förskolläraren vill påvisa att det kan finnas en fördel med att låta förstaspråket 

få utrymme i relation till att barnens ordförståelse i det svenska språket kan förbättras. Detta 

genom att barnen får höra ett ord på både sitt förstaspråk och sitt andraspråk svenska. 
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Sammanfattningsvis kan ovanstående utdrag förstås som att förskolläraren lyfter en 

positiv aspekt som kan finnas då barnens förstaspråk används i verksamheten. Denna kan 

tolkas vara att barnen, genom att få höra ett ord på både sitt förstaspråk och på svenska, kan 

nå en förståelse för vad det svenska ordet betyder genom att komplettera det svenska språket 

med barnets förstaspråk. Förskolläraren uttrycker att förstaspråket kan ges utrymme i 

verksamheten genom att föräldrar kan läsa in en saga på exempelvis arabiska. Detta kan 

tolkas som att förskolläraren framställer en möjlig metod att använda för att öka 

ordförståelsen för barn med annat förstaspråk än svenska.  

 

Ibland lär vi oss räkna på hemspråk… 

I följande utdrag besvarar förskollärare C en fråga som handlar om huruvida hen anser att 

barnens förstaspråk bör ha något utrymme i verksamheten. I utdraget benämner 

förskolläraren barnens förstaspråk som både modersmål och hemspråk.  

 
Förskollärare C: Absolut. Absolut. Sen kan man ju prata om det på många olika sätt, för jag 

menar vi kan ju inte prata deras modersmål, men ibland kan man ju ta lite hjälp av föräldrarna 

att de skriver lite stödord, vad de ja, vad vissa ord heter på deras hemspråk då och ibland lär vi 

oss räkna på hemspråk […] Det gynnar ju även det svenska språket att de får använda sitt 

modersmål. 

 

Förskolläraren inleder sitt svar med att upprepa absolut två gånger i följd, vilket fungerar som 

ett direkt bemötande och kan tolkas som ett bekräftande av förskolläraren gällande att hen 

anser att förstaspråket bör få utrymme i verksamheten. Förskollärarens framställan kan ha 

effekten att intervjuaren blir övertygad om att förskolläraren ställer sig positiv till att barnens 

förstaspråk får utrymme i verksamheten. Dock följs detta upp med att förskolläraren påtalar 

att det går att prata om det på många olika sätt, vilket kan tyda på att förskolläraren ämnar ta 

upp flera aspekter gällande huruvida barnens förstaspråk bör ha något utrymme i 

verksamheten eller inte.  

När förskolläraren påtalat att man kan prata om det på flera olika sätt fortsätter 

uttalandet med att hen säger ”för jag menar vi kan ju inte prata deras modersmål”. Genom 

detta uttalande kan det förstås som att förskolläraren problematiserar sitt tidigare uttalande, då 

hen tidigare sade att hen absolut anser att förstaspråket bör få utrymme i verksamheten. Då 

förskolläraren uttrycker att vi inte kan deras modersmål kan detta förstås som att 

förskolläraren talar för alla som arbetar på avdelningen och att ingen av dessa kan tala något 
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av barnens förstaspråk. Vidare kan detta förstås som ett argument till att förstaspråket inte tas 

in i verksamheten. Dock följs detta upp med att förskolläraren säger att man ibland kan ta 

hjälp av barnens föräldrar för att översätta vissa ord till barnens förstaspråk. Då förskolläraren 

använder sig av ordet man så kan uttalandet tolkas vara ett förslag på hur förstaspråket kan 

ges utrymme i verksamheten. Förskolläraren kan tolkas ställa sig positiv till att barnens 

förstaspråk involveras i verksamheten. Dock kan det förstås som att förskollärarnas bristande 

kunskap i barnens förstaspråk används som argument till att ta hjälp av föräldrarna för 

översättning till barnens förstaspråk. Förskollärarens uttalande kan tolkas som att hen 

framställer sig själv och kollegorna som oförmögna att praktisera barnens förstaspråk utan 

föräldrarnas hjälp. Samtidigt följs förskollärarens tidigare uttalande upp med att hen säger 

”ibland lär vi oss räkna på hemspråk”. Åter kan det tolkas som att förskolläraren talar för både 

sig själv och kollegorna på avdelningen, där förskolläraren som intervjuas blir en representant 

för den gemensamma bilden av att förstaspråket bör få utrymme i verksamheten. Detta genom 

att hänvisa till vi och oss, i stället för att endast tala utifrån sig själv. Förskollärarens utsaga 

kan också förstås som att det är alla, barn och pedagoger inkluderade, på avdelningen som 

ibland lär sig räkna på barnens förstaspråk.  

Avslutningsvis säger förskolläraren att ”det gynnar ju även det svenska språket att de får 

använda sitt modersmål”. Då förskolläraren säger att användandet av förstaspråket gynnar det 

svenska språket kan det förstås som att förskolläraren menar att om barnen får använda sitt 

förstaspråk i verksamheten så hjälper det dem att utveckla sin svenska. Effekten av att 

förskolläraren säger att det ju gynnar det svenska språket kan tolkas som att förskolläraren 

framställer en generell sanning vilken kan betraktas som en faktakonstruktion. 

Sammanfattningsvis kan ovanstående utdrag tolkas som att förskolläraren anser att 

barnens förstaspråk bör inkluderas i verksamheten, dock lyfter hen aspekten att de som 

arbetar på förskolan inte kan barnens förstaspråk men att man då kan ta hjälp av föräldrarna. 

Vidare kan utdraget förstås som att förskolläraren menar att användandet av barnens 

förstaspråk i verksamheten gynnar barnen i deras utveckling av det svenska språket.  

 

5.2 Förskolläraren som förespråkar det svenska språket som strategi för 

barns andraspråksutveckling 

Det är ju mycket viktigt att vi börjar med svenskan först och främst… 

I utdraget nedan har intervjuaren ställt en fråga angående om förskollärare D anser att barnens 

förstaspråk bör ha något utrymme i förskolan. Förskolläraren inleder med att prata om att det i 
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så fall krävs personal som har kunskaper i barnens förstaspråk, samt beskriver hur många 

olika språk som det finns på avdelningen. Därefter följer nedanstående uttalande.  

 

Förskollärare D: Så vi satsar ju mest på svenskan då. Jag tycker ju också, jag är ju själv 

invandrare så jag tycker att det är jätteviktigt att kunna svenska eftersom vi bor ju i Sverige. Så 

så deras framtid är ju här, då det är ju svenskan som de ska använda sen. Och vi lägger ju 

grunden för svenska språket så det är ju mycket viktigt att vi börjar med svenskan först och 

främst.”  

 

I samtal om barns andraspråksutveckling lyfter förskolläraren att de satsar mest på svenskan. 

Genom att förskolläraren använder sig av begreppet satsar kan effekten av det förstås som att 

det är det svenska språket som de lägger mest vikt vid i förskolans verksamhet. Förskolläraren 

säger att vi satsar på svenskan, i detta uttalande talar hen för dem som grupp, de som arbetar 

på förskolan, och inte sig själv som individ. Funktionen med ett sådant uttalande kan förstås 

som att förskolläraren, genom att sätta in sig själv i ett sammanhang tillsammans med andra 

på förskolan, kan friskriva sig från eventuell kritik mot att förskolan satsar mest på svenskan, 

eftersom det inte är hen som ensam individ som gör detta. Funktionen med att säga att vi gör 

detta kan således förstås som att förskolläraren lägger ansvaret på alla på dennes arbetsplats 

som jobbar med detta. Vidare argumenterar förskolläraren för vikten av att kunna svenska. Då 

hen använder sig av personliga erfarenheter “jag är ju själv invandrare”, kan det förstås som 

en retorisk strategi för att lämna mindre utrymme till ifrågasättande av sitt uttalande. 

Förskolläraren säger att det är jätteviktigt att kunna svenska, argumentet till detta är att vi ju 

bor i Sverige. Förskolläraren använder sig av förstärkningsordet jätte, det är inte bara viktigt, 

det är jätteviktigt. Det är alltså inte bara av vikt att kunna svenska utan det kan tolkas som att 

det är en nödvändighet att kunna svenska om det ska gå att ta sig fram i det svenska 

samhället. Men att kunna svenska är inte bara nödvändigt för barnen i verksamheten, utan det 

är något alla ska kunna, detta eftersom hen säger att vi bor i Sverige och syftar till att vi som 

bor i Sverige ska kunna svenska. Förskolläraren berättar att barnens framtid är i Sverige och 

att det är svenskan de ska använda sedan. Detta kan tolkas som att förskolläraren förutsätter 

att barnen kommer att stanna i Sverige och att det även i framtiden kommer vara nödvändigt 

att kunna svenska för att bo där. I slutet av utdraget påpekar förskolläraren att vi lägger 

grunden för svenska språket, alltså vi som i de som arbetar med barnen. Effekten av detta kan 

även förstås som att barnen inte tidigare har mött det svenska språket och att det därav ligger 

på pedagogernas ansvar att lägga grunden för barnens svenska språkutveckling. Vidare säger 

förskolläraren att det är mycket viktigt att börja med svenskan först och främst. Det hen säger 
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kan tolkas som att det är av stor vikt att implementera svenskan före all annan undervisning. 

Genom förskollärarens sätt att tala om det svenska språket som mycket viktigt, att det är det vi 

ska lära oss först och främst, kan det förstås som att det svenska språket är det språk som 

behöver användas i förskolans verksamhet. Avslutningsvis kan det förstås som att 

förskolläraren framställer ett antagande om att det är genom det svenska språket som barnen 

lär sig sitt andraspråk svenska i förskolans kontext.  

 

Liksom att då erbjuder vi det svenska språket… 

I utdraget som följer tar förskollärare F ställning till en fråga som berör om hen anser att det 

gör någon skillnad för barns andraspråksutveckling om barnet ges möjlighet att använda både 

sitt första- och andraspråk i förskolans kontext. Eller om hen anser att 

andraspråksutvecklingen främjas av att de endast använder andraspråket svenska som 

kommunikationsspråk på förskolan. I utdraget benämns förstaspråk som modersmål. 

 

Förskollärare F: Nej det jag tänker är ju att de får sitt modersmål hemma och lär sig det och då 

har de lättare för att lära sig det svenska hos oss. Liksom att då erbjuder vi det svenska språket, 

för det tycker jag, det är det jag har fått lära mig eller sådär liksom. Att det är det som 

underlättar liksom, att de får det hemma och att så kompletterar vi med svenskan härifrån 

liksom. 

 

Det förskolläraren inleder med att berätta är att hen tänker att de, barnen, ju får sitt förstaspråk 

hemma. Funktionen av att berätta att det är något hen tänker kan vara att det som sägs inte 

grundar sig i något djupare argument utan att hen snarare vill medvetandegöra att det endast 

grundar sig i hens personliga tankar. Vidare kan effekten av detta bli att intervjuaren får en 

känsla av att få en inblick i förskollärarens inre och därmed får en förståelse för hur 

förskolläraren tänker. I linje med detta gör förskolläraren sig sårbar genom att svara utifrån 

sitt eget tankesätt. Att förskolläraren berättar att barnen ju får sitt förstaspråk hemma kan 

förstås som en retorisk strategi för att övertyga intervjuaren om att barnen faktiskt får sitt 

förstaspråk hemma. Effekten av detta kan förstås som att förstaspråket blir något som endast 

hänvisas till hemmet och att det därmed inte används på förskolan då det finns en uppfattning 

om att alla de barn med annat förstaspråk än svenska når lärande inom detta språk i hemmet. 

Vidare utgår förskolläraren från det och fortsätter med att säga att “då har de lättare för att 

lära sig det svenska hos oss”. Detta kan förstås som en retorisk strategi för att konstruera 

fakta, förskolläraren kan förstås göra ett konstaterande om att då barnen lär sig sitt förstaspråk 

i hemmet så har de lättare för att lära sig svenska på förskolan. Det kan även förstås som att 
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förskolläraren går i försvar då hen uttrycker ett argument till varför de hänvisar förstaspråket 

till hemmet. Förskolläraren fortsätter med att berätta att de då erbjuder det svenska språket för 

att det är något förskolläraren har fått lära sig. Även här fortsätter förskolläraren sin 

argumentation till varför barnens förstaspråk hänvisas till hemmet. Förskolläraren refererar 

till någon annan genom att påtala att hen har fått lära sig att det är så andraspråksinlärning ska 

gå till. Funktionen av detta kan således tolkas som att intervjuaren inte ges något utrymme att 

ifrågasätta detta uttalande då det inte är förskolläraren som ska stå till svars för detta eftersom 

hen berättar att det är något som hen har fått lära sig. Vidare utvecklar förskolläraren detta 

med att berätta att det hen har fått lära sig är att det underlättar då barnen får sitt förstaspråk 

hemma och att de på förskolan kompletterar med svenskan. Funktionen av detta kan tolkas 

vara att påvisa att hen inte utgår från eget tyckande och tänkande utan grundar istället sin 

argumentation i reell kunskap. Vidare framhåller förskolläraren att det är denna strategi som 

underlättar, detta kan förstås som att förskolläraren refererar till barnen och att det är barnens 

andraspråksutveckling som underlättas då de enbart får svenska i förskolan. Genom att 

använda sig av begreppet underlätta så kan detta antyda att de följer ett arbetssätt som 

förskolläraren menar är bra och främjar barnens utveckling i det svenska språket. 

Sammanfattningsvis kan detta utdrag förstås som att förskolläraren antyder att barn lär sig ett 

språk genom att omges av detta språk. Vidare kan det tolkas som att förskolläraren besitter en 

kunskap kring att det är detta sätt som främjar barns andraspråksutveckling vilket kan förstås 

som ett argument till att de använder sig av ett utstuderat och medvetet arbetssätt.  

 

Det är ju mest svenskan som vi fokuserar på… 

I följande utdrag frågar intervjuaren förskollärare F om hen anser att barnens förstaspråk bör 

ha något utrymme i förskolans verksamhet. I utdraget benämns förstaspråk som modersmål. 

 

Intervjuare: Anser du att barnens modersmål bör ha något utrymme i verksamheten? 

Förskollärare F: Ehm. Ja, det tycker jag. Sen är, just här är vi inte så jätteduktiga på att använda 

deras modersmål utan det är ju mest svenskan som vi fokuserar på. Det tycker jag ofta man 

märker från föräldrarna också att de vill att de pratar sitt modersmål hemma och sen vill de att 

vi ska prata att de ska lära sig svenska, barnen, här liksom. Att det är det som, och sen tror jag 

kanske att det är, nu har vi ju så små barn, men att de kan, att de jobbar mer med det på de äldre, 

med de äldre barnen. 

 

Intervjuaren ställer en fråga till förskolläraren angående om hen anser att barnens förstaspråk 

bör ha något utrymme i förskolan. Funktionen av att använda sig av ordet anser kan i detta 
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fall antyda att intervjuaren frågar efter förskollärarens personliga tankar och erfarenheter och 

ber förskolläraren att svara utifrån dessa. Följaktligen använder sig intervjuaren av ordet bör i 

förhållande till förstaspråkets utrymme i förskolan. Ordet bör kan påvisa för förskolläraren att 

det inte finns ett givet svar, samt att intervjuaren inte tar ställning till huruvida barnens 

modersmål ska få utrymme i förskolan eller inte. Detta kan å ena sidan förstås som att 

intervjuaren ger förskolläraren utrymme att svara utifrån eget tyckande istället för att svara på 

hur det är på den aktuella avdelningen, då intervjuaren inte leder förskolläraren i någon 

riktning i frågan. Å andra sidan kan effekten av frågan om förstaspråket bör ges något 

utrymme i förskolan insinuera att intervjuaren redan har tagit ställning till detta i och med att 

frågan ställs. Därav kan det vara möjligt att förskolläraren svarar på ett sätt för att göra 

intervjuaren nöjd. Efter intervjuarens frågeställning tar förskolläraren ställning till frågan 

genom att svara “ja, det tycker jag”. Inledningsvis tar förskolläraren utgångspunkt i vad hen 

tycker personligen, för att sedan i nästa uttalande i stället prata utifrån att “just här är vi inte så 

jätteduktiga på att använda deras modersmål utan det är ju mest svenskan vi fokuserar på”. I 

detta uttalande använder sig förskolläraren av vi vilket flyttar fokus från förskollärarens eget 

tyckande till kollegiet. Funktionen av att förskolläraren sätter sig själv i ett sammanhang kan 

förstås som att förskolläraren inte ensam vill behöva stå till svars för det som uttalas. Detta då 

det första uttalandet angående att förskolläraren tycker att barnens förstaspråk bör ha utrymme 

i förskolan motsäger nästa uttalande angående att de mest fokuserar på det svenska språket på 

avdelningen.  

Vidare fortsätter förskolläraren sitt argument, gällande varför de mest fokuserar på 

svenska språket, genom att säga “det tycker jag ofta man märker från föräldrarna också att de 

vill att de pratar sitt modersmål hemma”. Funktionen kan åter vara att förskolläraren genom 

detta uttalande hänvisar till andra, i detta fall föräldrarna, för att rättfärdiga att de mest 

fokuserar på svenska språket. Förskolläraren argumenterar för sitt val genom att hänvisa till 

att hen tycker att man ofta märker att föräldrarna vill att förstaspråket ska talas hemma och att 

barnen ska lära sig svenska på förskolan. Detta uttalande kan förstås som att förskolläraren 

talar utifrån en personlig åsikt, då förskolläraren säger “det tycker jag”. Då förskolläraren 

använder sig av ordet märker kan detta tyda på att förskolläraren har gjort en personlig 

tolkning av vad föräldrarna vill. Effekten av detta kan således förstås som att förskollärarens 

arbetssätt, att mestadels fokusera på det svenska språket, vilar på ett antagande om att det är 

genom att personalen på förskolan talar svenska med barnen som barnen lär sig det svenska 

språket. Detta antagande förstärks genom det argument förskolläraren framför angående att 

föräldrarna vill att de talar sitt förstaspråk hemma och att de pratar svenska på förskolan.  
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Avslutningsvis framför förskolläraren ytterligare ett argument där hen säger “nu har vi 

ju så små barn, men att de kan, att de jobbar mer med det på de äldre, med de äldre barnen.”. 

Att förskolläraren använder sig av ju när hen talar om att de har små barn, kan dels förstås 

som att hen refererar till att det tidigare talats om åldern på barnen i barngruppen och att 

samtliga närvarande redan är införstådda med att det är yngre barn som förskolläraren arbetar 

med. Det kan även förstås som en retorisk strategi som används för att bygga upp argumentet 

kring att mestadels använda sig av det svenska språket utan att behöva utveckla uttalandet 

vidare. Att använda sig av ju kan även indikera på att det finns en kunskap som inte explicit 

behöver uttalas. Vidare framhåller förskolläraren att de jobbar mer med det med de äldre 

barnen. Funktionen av detta uttalande kan vara att skjuta ifrån sig arbetet med barnens 

förstaspråk till den personal som arbetar med de äldre barnen. Det kan även förstås som ett 

försvar av det egna arbetssättet.  

Sammantaget kan ovanstående utdrag förstås som att förskolläraren menar att barn lär 

sig svenska genom att de endast använder sig av svenska på förskolan. Ett argument som tas 

upp till varför de inte använder sig av barnens förstaspråk är att förskolläraren hänvisar till 

föräldrarnas önskan om att barnen endast ska tala sitt förstaspråk i hemmet. 

 

5.3 Förskolläraren som ser barns förstaspråk som ett medel för trygghet 

och gemenskap  

Barnen känner sig trygga i att någon förstår vad man menar… 

Följande utdrag behandlar frågan angående om förskollärare A kan se några för- och/eller 

nackdelar med att barn och pedagog med annat förstaspråk än svenska talar sitt förstaspråk 

med varandra i verksamheten.  

 

Förskollärare A: Jag tror att det mest är fördelar faktiskt. Det tror jag. Barnen känner sig trygga 

i att någon förstår vad man menar, det har vi faktiskt sett här när vi haft barn som, vi har haft 

pedagoger som har pratat annat språk, att det blir ju en trygghet för barnet. 

 

 

Förskolläraren framhåller inledningsvis att “jag tror att det mest är fördelar faktiskt” gällande 

att ett barn och en pedagog med samma förstaspråk talar sitt förstaspråk med varandra i 

verksamheten. Att förskolläraren säger jag tror kan tolkas som att förskolläraren tar avstånd 

från att lägga fram sitt argument som fakta och istället utgår från sina egna erfarenheter i 

frågan. Genom detta uttalande kan förskolläraren förstås som osäker då hen grundar sitt 
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uttalande på vad hen tror. Att använda sig av ordet mest, lämnar utrymme för att tolka in att 

det även kan finnas nackdelar med att barn och pedagog talar sitt förstaspråk med varandra i 

verksamheten. Dock påtalar förskolläraren, genom att använda sig av ordet mest, att 

fördelarna väger över de potentiella nackdelarna. Förskolläraren avslutar meningen med ordet 

faktiskt, detta kan fungera som ett retoriskt verktyg för att styrka det som just sagts och, till 

skillnad från att förskolläraren inleder meningen med att hen tror, snarare kan uppfattas som 

att hen blir mer säker på att det faktiskt är mest fördelar.  

Vidare upprepar förskolläraren “det tror jag”, detta antyder att förskolläraren i ett första 

skede var osäker i sitt svar men att vid upprepandet säkerställer sitt antagande. Förskolläraren 

följer upp detta med att säga att “barnen känner sig trygga i att någon förstår vad man menar”, 

detta kan förstås som att förskolläraren, genom sitt sätt att tala, konstruerar fakta. Det handlar 

alltså inte om att det skapas möjligheter för barnen att känna sig trygga, utan funktionen med 

detta uttalande kan förstås som att barnen känner sig trygga då det finns någon på förskolan 

som förstår vad barnen säger. Effekten av detta kan tolkas som att förskolläraren framställer 

barnen som att de kan känna sig otrygga vid de tillfällen då det inte finns någon som förstår 

vad de menar. Förskolläraren fortsätter meningen med att säga att det är något som vi faktiskt 

har sett på förskolan. Genom att förskolläraren säger att det är något som vi har sett så kan det 

förstås som att hen placerar sig själv i ett sammanhang med de andra som arbetar på 

avdelningen. Det är alltså inte en effekt som förskolläraren är ensam om att ha sett utan 

uttalandet kan förstås som att samtliga på förskolan har sett att effekten av att barnen kan göra 

sig förstådda resulterar i trygga barn.   

Förskolläraren avslutar med att referera till att de har erfarenhet av att ha haft pedagoger 

på förskolan som talar ett annat språk än svenska och att detta ju blir en trygghet för barnet. 

Funktionen med detta kan tolkas vara att förskolläraren, genom att använda sig av ordet ju, 

avser att befästa trygghetsargumentet än mer. Avslutningsvis kan ovanstående utdrag förstås 

som att förskolläraren ser förstaspråkets huvudsakliga funktion som ett medel för att skapa 

trygghet för de barn som inte förstår svenskan. 

 

Det är väl en trygghet för barnet kanske att höra sitt eget hemspråk… 

I utdraget nedan har förskollärare B fått en fråga gällande om hen kan se några för- och/eller 

nackdelar med att en pedagog och ett barn med samma förstaspråk talar detta med varandra 

på förskolan. Förskolläraren berättar att de ibland har vikarier som talar något av barnens 

förstaspråk, men att det behöver användas lagom och på rätt sätt. En följdfråga som 
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intervjuaren ställer då är vad som är rätt sätt, vilket förskolläraren svarar på nedan. I utdraget 

benämner förskolläraren förstaspråk som hemspråk. 

 

Förskollärare B: Det är väl en trygghet för barnet kanske att höra sitt eget hemspråk, men 

samtidigt så finns ju inte den här vikarien kanske här imorgon och då är det vi som är här och vi 

pratar svenska. Så att det kan bli lite för, ja. Förstår ni hur jag tänker? Hur tänker jag? (skratt). 

Vi vill ju att de ska lära sig svenska ju, att de ska förstå oss och komma in i vår verksamhet ju 

och är det för mycket då av deras hemspråk så, jag menar de får ju ändå det hemma av sina 

föräldrar så att det. 

 

 

Förskolläraren inleder med att säga att “det är väl en trygghet för barnet kanske att höra sitt 

eget hemspråk.”. Funktionen med detta uttalande kan vara att påvisa att det eventuellt kan 

finnas fördelar med att en pedagog och ett barn talar sitt förstaspråk med varandra på 

förskolan. Vidare kan det förstås som att, då förskolläraren använder sig av orden väl och 

kanske, som att hen inte är övertygad om att effekten av att barnen hör sitt förstaspråk skapar 

trygghet. Men att förskolläraren ser att detta skulle kunna vara en möjlig fördel. Därmed kan 

det förstås som att barnens förstaspråk tas in i verksamheten när en vikarie kan tala något av 

barnens förstaspråk och att förskolläraren huvudsakligen kan se förstaspråket som ett medel 

för att öka tryggheten för barnen. Dock lyfts inte lärandeaspekten i förhållande till att barnen 

får höra sitt förstaspråk i förskolan, vilket kan förstås som att förskolläraren inte ser något 

samband mellan barnens förstaspråk och deras lärande.  

Förskolläraren fortsätter sitt uttalande med att förklara att vikarien som talar samma 

förstaspråk som barnet inte är en varaktig del av verksamheten, vilket kan tyda på att 

förskolläraren problematiserar sitt inledande uttalande och lyfter aspekten att då vikarien inte 

längre är på förskolan “är det vi som är här och vi pratar svenska”. Här använder 

förskolläraren sig av vi, i relation till att då vikarien med annat förstaspråk inte längre är kvar 

på förskolan så är det vi som är här och vi pratar svenska. Detta kan förstås som att 

förskolläraren vill understryka att förskolläraren samt dennes kollegor är den ordinarie 

personalen som barnen möter dagligen och att barnens möte med vikarien endast är ett 

tillfälligt inslag i verksamheten. Funktionen av detta uttalande kan förstås som att 

förskolläraren avser att belysa den problematik som kan uppstå då vikarien har varit den som 

har kunnat ge barnen trygghet via deras gemensamma förstaspråk. Då vikarien inte längre är 

kvar på förskolan så kan den ordinarie personalen endast erbjuda barnen det svenska språket. 

Effekten av detta kan tolkas vara att förskolläraren menar att barnens trygghet ökar då de får 
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höra sitt förstaspråk, i relation till detta kan det förstås som att denna trygghet begränsas då 

barnen återgår till att endast få höra svenska i förskolan.  

Detta uttalande följs av att förskolläraren säger “förstår ni hur jag tänker? Hur tänker 

jag?” och skrattar. Att förskolläraren ställer en fråga till intervjuaren kan tyda på att 

förskolläraren vill försäkra sig om att intervjuaren förstår den problematiken som hen 

beskriver. Att följa upp detta med att säga “hur tänker jag?” kan förstås som att förskolläraren 

vill göra intervjuaren medveten om att hen inte har funderat ut sitt svar och därmed påvisa att 

hens svar inte grundar sig i ett genomtänkt ställningstagande eller resonemang. Därigenom 

skapar hen utrymme att spekulera fram ett svar som inte ska beaktas som en sanning. Vidare 

kan effekten bli att förskolläraren betraktas som osäker i sitt svar och att det hen framhåller 

kan ses som ett, av många, tänkbara svar. Förskollärarens frågor till intervjuaren följs upp 

med ett skratt, vilket kan tolkas som ett försök av förskolläraren att lätta upp stämningen. Det 

kan även ses som ett uttryck för den osäkerhet förskolläraren påvisar när hen säger “hur 

tänker jag?”. Effekten kan följaktligen förstås som att förskolläraren framställer sig själv som 

osäker i relation till frågan och att intervjuaren inte tolkar förskollärarens svar i frågan som ett 

färdigkonstruerat resonemang.  

Vidare följer förskolläraren upp detta med att berätta att de vill att de, barnen, ska lära 

sig svenska, detta för att de ska förstå oss och komma in i vår verksamhet. I detta uttalande 

kan det förstås som att förskolläraren konstruerar grupperingar där hen beskriver att de, 

barnen, ska förstå oss, oss kan i detta sammanhang förstås som pedagogerna på förskolan, 

men det kan även tolkas som att förskolläraren refererar till oss som i ”vi som pratar 

svenska”. För att barnen ska kunna förstå dem så argumenterar förskolläraren för att barnen 

ska lära sig svenska för att barnen ska kunna komma in i vår verksamhet. Detta kan tolkas 

som att verksamheten tillhör dem som ingår i samma språkgemenskap och att det är av vikt 

att komma in i denna gemenskap för att således få möjlighet att bli en del av verksamheten. 

Det svenska språket kan därmed tolkas vara den enda vägen för att få tillträde till 

verksamheten. Förskolläraren följer upp detta med att säga “och är det för mycket av deras 

hemspråk så, jag menar, de får ju ändå det hemma av sina föräldrar”. Då förskolläraren lyfter 

att det kan vara för mycket av barnens förstaspråk i verksamheten kan detta antyda att 

förskolläraren menar att det finns en viss nivå för hur mycket barnens förstaspråk ska få vara 

en del av verksamheten och att denna nivå kan överstigas och istället bli för mycket. Vidare 

berättar förskolläraren att barnen får sitt förstaspråk hemma av sina föräldrar, detta kan tolkas 

vara ett argument till varför förskolläraren menar att svenskan är det primära språket i 
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förskolan, detta kan i sin tur uppfattas som att förskolläraren även använder detta argument 

för att försvara sitt arbetssätt.  

Sammanfattningsvis kan ovanstående utdrag tolkas som att förskolläraren argumenterar 

för sitt val av strategi för barns andraspråksutveckling. Strategin kan utläsas vara att barnen 

omges av det svenska språket för att lära sig detta och följaktligen bli en del av den 

verksamhet som bedrivs. I tillägg till detta lyfts förskollärarens syn på barnens förstaspråk 

vilket hen menar kan ha betydelse för barnens trygghet. 

 

Man kanske känner gemenskap med andra barn… 

I utdraget som följer svarar förskollärare E på en fråga som belyser om hen kan se några för- 

och/eller nackdelar med att barn med samma förstaspråk talar på sitt förstaspråk med varandra 

på förskolan. I utdraget benämner förskolläraren barnens förstaspråk som modersmål.  

 
Förskollärare E: Fördelarna kan jag väl se att man kanske känner gemenskap med andra barn. 

Och att de faktiskt ja, men kan prata på både svenska och sitt modersmål och att andra kamrater 

förstår dem. Nackdelarna kan ju vara att de andra barnen som inte pratar deras modersmål kan 

känna sig utanför, att man inte riktigt vet vad de pratar om. Och det skulle jag nog själv som 

pedagog även känna mig lite åsidosatt och nästan bli lite osäker. 

 

 

I samtal om huruvida förskolläraren kan se några för- och/eller nackdelar med att barn med 

samma förstaspråk talar detta med varandra på förskolan inleder förskolläraren med att lyfta 

vilka fördelar hen kan se. Förskolläraren säger ”fördelarna kan jag väl se att man kanske 

känner gemenskap med andra barn”. Funktionen med att förskolläraren använder sig av väl 

och kanske i sitt uttalande kan tolkas som en retorisk strategi som förskolläraren använder för 

att inte lägga fram det hen säger som fakta. Att förskolläraren lägger till kanske i 

sammanhanget kan snarare ses som att förskolläraren spekulerar kring vilka fördelar som 

möjligen kan finnas. Det kan tolkas som att förskolläraren inte baserar sitt uttalande på något 

som hen faktiskt erfarit, utan effekten med uttalandet kan förstås som att förskolläraren 

framställer en möjlig konsekvens av att använda förstaspråket i verksamheten. Den möjliga 

konsekvensen som förskolläraren uttrycker kan förstås som att barnen kan känna gemenskap 

med andra barn om de får tala sitt förstaspråk med varandra på förskolan. Vidare lyfter 

förskolläraren ännu en fördel då hen uttrycker att andra kamrater förstår dem om de både får 

tala sitt första- och andraspråk på förskolan. Här kan det tolkas som att förskolläraren 

framhåller att barnen kan göra sig förstådda inför sina kamrater på förskolan om de både kan 



 37 

tala sitt första- och andraspråk. Effekten av detta uttalande kan förstås som att förskolläraren 

ställer sig positiv till om barnen skulle samtala med varandra på sitt gemensamma förstaspråk, 

då detta kan frambringa en känsla av gemenskap hos barnen samt en förståelse barnen 

emellan. När förskolläraren sedan går över till att berätta vilka nackdelar hen kan se uttrycker 

förskolläraren att de andra barnen som inte talar samma förstaspråk kan känna sig utanför. 

Följaktligen framställer förskolläraren att nackdelen hen påtalar grundas i att ”man inte riktigt 

vet vad de pratar om”. Funktionen med att förskolläraren hänvisar till man kan förstås som att 

hen flyttar fokus från sig själv och i stället vill belysa frågan ur de andra barnens perspektiv. 

Ordet man kan även förstås som att det innefattar både barn och pedagoger, då detta inte 

definieras. Genom förskollärarens uttalande kan det tolkas som att hen framställer sig som 

mån om att barnen ska förstå varandra samt att ingen ska behöva känna sig utanför, men att 

detta kan ske till följd av att barnen tillåts tala sina förstaspråk med varandra på förskolan. 

Förskolläraren avslutar sin utsaga med att säga att hen nog själv skulle känna sig lite åsidosatt 

och osäker om barnen tillåts tala sitt förstaspråk med varandra på förskolan. Effekten av att 

använda sig av ordet nog kan förstås som att förskolläraren talar utefter ett scenario som inte 

har skett, istället framstår det som att förskolläraren spekulerar kring hur hen nog hade känt. 

Vidare uttrycker förskolläraren att hen själv som pedagog skulle känna sig lite åsidosatt och 

osäker. Funktionen med att förskolläraren utgår ifrån sig själv kan tolkas vara att förstärka sitt 

tidigare uttalande gällande att barnen kan känna sig utanför om de inte förstår vad som sägs.  

Sammantaget kan effekten av detta uttalande således tolkas som att förskolläraren ser 

förstaspråket som ett möjligt hinder i att både barnen på avdelningen och hen själv som 

pedagog utvecklar en känsla av gemenskap på avdelningen. Dock framställer förskolläraren 

inledningsvis att det kan finnas fördelar med att barnen kan tala sitt förstaspråk med andra 

barn på förskolan. Positiva aspekter förskolläraren lyfter handlar om att barnen genom sina 

förstaspråk kan känna gemenskap med andra barn och att kamrater förstår dem. När 

förskolläraren sedan lyfter nackdelar berörs samma punkter, då förskolläraren säger att andra 

barn som inte kan tala de andra barnens förstaspråk kan känna sig utanför för att barnen inte 

riktigt vet vad de pratar om. Effekten av att förskolläraren vänder resonemanget och de 

fördelar som hen inledningsvis belyste kan således förstås som att barnen inte uppmuntras av 

förskolläraren att tala sitt förstaspråk med varandra, då det kan få konsekvensen att andra barn 

samt hen själv kan känna sig utanför, vilket hotar gemenskapen.  
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5.3 Sammanfattning resultat  

Resultaten visar att förskollärarna ger uttryck för varierade tolkningsrepertoarer, vilka 

kommer till uttryck i samtal om undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling i 

förskolan. I resultatet går det att utläsa att det svenska språket är det dominerande mediet för 

kommunikation i verksamheten. Argument som används av förskollärarna är bland annat att 

de använder det svenska språket på förskolan i enlighet med föräldrarnas önskan. Vidare 

uttrycker några förskollärare att barnens förstaspråk är något som de lär sig i hemmet av sina 

föräldrar.  Det framkommer även att valet av svenska språket som strategi bygger på kunskap 

om att det är genom att använda sig av andraspråket barn lär sig ett andraspråk. Några av 

förskollärarna uttrycker vidare att förstaspråket kan användas som stöttning för barnens 

ordförståelse, där en av förskollärarna kan tolkas göra en direkt koppling mellan barnens 

förstaspråk och deras utveckling i det svenska språket. Fördelar som tas upp gällande att 

använda sig av förstaspråket i verksamheten relateras främst till att barnen känner trygghet 

när de hör sitt eget förstaspråk i verksamheten, samt att det kan skapa en känsla av gemenskap 

för de barn som talar samma förstaspråk.  

6. Diskussion 

Det mest framträdande resultatet i denna studie är att förskollärarna ger uttryck för att barn 

med annat förstaspråk än svenska lär sig det svenska språket genom att svenska används som 

medium för kommunikation på förskolan. Det framkommer även att samtliga förskollärare 

framhåller att det svenska språket dominerar i förskolans verksamhet. Vissa förskollärare 

uttrycker vidare att barnen lär sig sitt förstaspråk hemma av föräldrarna. Argument som 

används är bland annat att föräldrar önskar att svenska talas på förskolan, samt att denna 

strategi bygger på kunskap gällande hur barn lär sig ett andraspråk. I den aktuella studien har 

vi avsett att undersöka vad förskollärare ger uttryck för gällande undervisningsstrategier för 

barns andraspråksutveckling. Syftet med studien grundar sig i att det länge pågått och 

fortfarande pågår en diskussion inom forskningsfältet gällande hur barn mest effektivt 

tillägnar sig ett andraspråk (Hyltenstam, 2007; Collier & Thomas, 2002; Cummins, 1998). 

Den tidigare forskning som redovisats i denna studie belyser olika undervisningsstrategier för 

andraspråksutveckling samt hur dessa praktiseras, dock framkommer det inte vad pedagoger 

grundar sina val av olika strategier på. Resultaten som framkommit i denna studie kommer att 

diskuteras nedan i förhållande till delar av den tidigare forskning som redovisats tidigare i 

detta arbete.   
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6.1 Enspråkig undervisning dominerar i förskolan 

I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare ger uttryck för att det är det svenska 

språket som dominerar i den pedagogiska verksamheten. Några av förskollärarna 

argumenterar för valet av det svenska språket som strategi genom att hänvisa barnens 

förstaspråk till hemmet. Antaganden som förskollärarna uttrycker och som kan tolkas ligga 

till grund för strategin att använda svenska språket som medel för andraspråksutveckling är att 

det är genom att använda andraspråket barnen lär sig ett andraspråk. I likhet med vårt resultat 

går det i Mhathúnas (1999) studie att urskilja att pedagogerna använder sig av en 

undervisningsstrategi vilken grundar sig på att använda barnens andraspråk för att barnen ska 

nå ett lärande inom detta. Mhathúna (1999) menar att teorin om språkinlärning som 

genomsyrar denna undervisningsstrategi är att man lär sig ett språk genom att använda det. 

Det resultat som framkommer i vår studie kan förstås som att en liknande teori om 

språkinlärning ligger till grund för att de främst använder sig av svenskan i förskolan.  

I ett av utdragen går det att utläsa att en förskollärare argumenterar för användandet av 

svenskan med stöd av att det är i Sverige barnen har sin framtid och att det därav är av vikt att 

föra in svenskan först och främst. I motsats till detta lyfter Collier och Thomas (2002) att 

införandet av barns förstaspråk i undervisningen snarare gynnar barns andraspråksutveckling. 

Dessutom påvisar deras resultat att de barn som har fått undervisning på både sitt första- och 

andraspråk når större framgång i skolan till skillnad från de barn som endast har fått 

undervisning på sitt andraspråk. Trots att omfattande forskning visar att tvåspråkiga 

undervisningsprogram är mest effektivt för barns andraspråksutveckling och skolprestationer 

(Collier & Thomas, 2002), kan vi utläsa i vårt resultat att det finns en generell “sanning” som 

florerar i verksamheten, vilken förespråkar det motsatta. Detta är dock någonting Carlsson 

och Bagga-Gupta vidare (2006) problematiserar i sin studie. Verksamheten som de har 

undersökt använder en enspråkig undervisningsstrategi och har som syfte att lära barnen 

svenska för att förbereda dem för vidare skolgång. Med detta som grund hade det kunnat 

finnas alternativa strategier som främjar barnens andraspråksutveckling, än den strategi som 

förskollärare i vår studie ger uttryck för.  

MacKenzie (2009) lyfter att det numera råder en enighet inom forskningsfältet att barn 

först behöver utveckla ett flyt i sitt förstaspråk för att inte begränsas i sin 

andraspråksutveckling. I vårt resultat går det dock att utläsa att den mest etablerade strategin 

som tillämpas i verksamheten handlar om att undervisningen till största del sker på svenska. 

En av förskollärarnas utsaga gällande varför hen använder sig av det svenska språket som 

strategi handlar om att hen lärt sig att det är så man lär sig ett andraspråk. Detta kan tolkas 
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som att hen grundar sitt val på en kunskap som även kan tolkas vara rådande i verksamheten, 

då majoriteten av förskollärarna främst presenterade det svenska språket som strategi för 

barnens utveckling av det svenska språket. Samtidigt uttrycker några av förskollärarna att 

föräldrar har uttryckt en önskan kring att förskollärarna ska tala svenska med barnen på 

förskolan. Detta framställer vissa av förskollärarna som argument för deras val av strategi. 

Liknande argument framförs av föräldrar i MacKenzies (2009) studie, där föräldrarna uttryckt 

att barnen kommer till skolan för att lära sig nya saker, så som andraspråket. Detta framhåller 

även föräldrar och lärare i Bešter och Medvešeks (2015) studie, där föräldrarna uttrycker att 

de inte ser behovet av undervisning på förstaspråket, samt att lärarna anser att förstaspråket 

snarare är ett hinder för barnens andraspråksutveckling, vilket leder till att förstaspråket 

utesluts ur undervisningen.  

Forskningen erbjuder således olika tolkningar gällande hur man som förskollärare bör ta 

sig an utmaningen med att stötta barn med annat förstaspråk än värdspråket i deras erövrande 

av detta. Både Mhathúna (1999) och Ehrlin (2012) framställer den enspråkiga 

undervisningsstrategin som en gynnsam metod för barns andraspråksutveckling. I studierna 

framkommer inget uttalat kritiskt förhållningssätt till att endast använda sig av värdspråket 

som undervisningsspråk, utan lyfter främst dess fördelar. Då forskningsfältet erbjuder olika 

tolkningar gällande barns andraspråksutveckling, ter det sig inte heller märkligt att det 

framkommer varierade utsagor från förskollärarna i denna studie.  

 

6.2 Förstaspråket som en möjlig stöttning för barnen  

Det går vidare att urskilja att flera av de intervjuade förskollärarna uttrycker att förstaspråket 

kan ha olika funktioner i verksamheten, så som trygghet, gemenskap och för att komplettera 

det svenska språket. Dock kan våra intervjufrågor haft en viss inverkan på att barnens 

förstaspråk lyfts över huvud taget. Då vi ställde frågan som gällde huruvida förskollärarna 

anser att barnens förstaspråk bör ha något utrymme i verksamheten, uttryckte hälften av 

förskollärarna att förstaspråket kan fungera som stöttning på olika sätt för barnens utveckling 

i det svenska språket. Förstaspråkets inverkan på barns andraspråksutveckling är även något 

Grøver et al. (2016) lyfter i sin studie. I resultatet går det att utläsa att de barn som har en hög 

vokabulär förmåga i sitt förstaspråk även har ett starkare andraspråk, i jämförelse med de barn 

som har ett svagare förstaspråk och vidare även har ett svagt andraspråk. Detta menar 

författarna visar på att det finns ett samband mellan barnens kunskaper i förstaspråket och 

deras andraspråksutveckling (Grøver et al. 2016). Samtidigt belyser vissa av förskollärarna i 
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vår studie en annan funktion med att involvera barnens förstaspråk i verksamheten. Den 

funktion syftar på att förstaspråket kan ses som ett medel för trygghet och gemenskap. En av 

förskollärarna uttrycker att en möjlig fördel med att låta barnen tala sitt förstaspråk med 

varandra kan bidra till en känsla av gemenskap. Förskolläraren fortsätter dock sitt uttalande 

med att belysa de eventuella negativa aspekterna som kan uppstå, vilka är att andra barn kan 

känna sig utanför samt att hen själv som pedagog hade kunnat känna sig åsidosatt och osäker. 

Detta kan förstås som ett argument till att barnens förstaspråk inte involveras i verksamheten. 

Dock menar Skans (2011) att effekten av att inkludera alla språk som finns representerade på 

förskolan snarare skapar en känsla av delaktighet och tillhörighet för alla, både pedagoger och 

barn, oavsett språkbakgrund.  

Det är endast en av förskollärarna som explicit uttrycker att användandet av barnens 

förstaspråk i förskolan gynnar barnens utveckling i det svenska språket. Genom den retoriska 

strategi förskolläraren använder kan det förstås som att förskolläraren uttrycker en vedertagen 

sanning. Detta kan vidare förstås som att förskolläraren besitter en kunskap vilken kan tolkas 

vila på liknande argument som Schwartz (2013) framhåller gällande att förstaspråket kan 

fungera som en språngbräda för att ta sig an ett andraspråk. Vidare poängterar samma 

förskollärare att de, förskollärarna, inte kan tala barnens förstaspråk. Förskolläraren kan 

sålunda se en funktion med att låta barnens förstaspråk få utrymme i förskolan, men påtalar 

att de inte har tillräckliga kunskaper i barnens förstaspråk för att kunna erbjuda detta i 

praktiken. Därmed är det även i detta fall det svenska språket som dominerar på förskolan.  

    

6.3 Slutsats  

Det sammantagna resultatet svarar för att förskollärare använder sig av det svenska språket 

som strategi för att stötta barnen i deras utveckling av det svenska språket. Detta kan tolkas 

vila på ett antagande om att barn behöver omges av det språk som de ska utveckla. Vidare 

visar resultatet av studien att förskollärare kan se varierade funktioner med att låta barns 

förstaspråk involveras i verksamheten. Dessa funktioner refereras dock främst till att ge 

barnen trygghet, gemenskap och i viss mån även bidra till en ökad förståelse för begrepp i det 

svenska språket. Det är endast en av förskollärarna som explicit uttrycker att barns förstaspråk 

gynnar barns andraspråksutveckling. Dock framkommer det inte att förskolläraren använder 

barnens förstaspråk i verksamheten för detta ändamål.  
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6.4 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Det som vi anser att denna studie kan bidra till för det pedagogiska fältet är att öppna upp för 

diskussion kring undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling. Det som blir tydligt 

i denna studie är att den valda strategin, att främst använda det svenska språket, grundar sig på 

förskollärarnas varierade antaganden om barns andraspråksutveckling. För att de barn som har 

ett annat förstaspråk än svenska ska få samma möjlighet till lärande och utveckling som de 

barn som behärskar det svenska språket, menar vi att diskussionen om vilken strategi som är 

mest effektiv för barns andraspråksutveckling behöver lyftas.  

Vi menar att denna studies bidrag till forskningsfältet kan vara att öppna upp för nya 

frågor. Tidigare forskning har främst belyst vilka strategier som praktiseras för barns 

andraspråksutveckling samt vilka effekter dessa har. Denna studie tar istället upp frågan 

gällande vad valet av undervisningsstrategi grundar sig på där vi undersökt vad som 

framkommer i samtal gällande undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling. De 

förskollärare som har deltagit i studien arbetar på samma förskola. Det hade därmed i vidare 

bemärkelse varit intressant att undersöka vilka antaganden om barns andraspråksutveckling 

som ligger till grund för val av undervisningsstrategier på fler förskolor, då resultatet möjligen 

hade kunnat representera en bredare målgrupp. Det hade vidare varit intressant att intervjua 

förskolechefer i stället för att intervjua förskollärare, detta för att undersöka vilken inverkan 

förskolechefen möjligen har på det arbetssätt som råder i verksamheten.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Inledande frågor:  

• Hur länge har du arbetat i förskola? 

• Vilken ålder på barnen är det i barngruppen du arbetar i just nu? 

• Hur länge har du arbetat med barn som har ett annat modersmål än svenska? 

•  

Övergripande frågeställningar: 

• Vad väcker det för tankar när du hör begreppet ”andraspråksutveckling”? 

• Hur tänker du att en pedagog kan arbeta för att gynna barns utveckling i det svenska 

språket? 

• Varför anser du att pedagoger bör arbeta på just detta sätt? 

• Anser du att barnens modersmål bör ha något utrymme i verksamheten? 

• Om ja, på vilket sätt och varför? (Kan du utveckla varför och på vilket sätt). 

• Om nej, varför inte? (Vill du utveckla varför du anser att modersmålet inte bör ha 

något utrymme i verksamheten?). 

• Finns det några för- och/eller nackdelar med att barn med samma modersmål talar sitt 

modersmål med varandra på förskolan? 

• Finns det några för- och/eller nackdelar med att barn och pedagog med samma 

modersmål talar sitt modersmål med varandra på förskolan? 

• Vilka metoder anser du är betydande för barns utveckling av det svenska språket? 

• Vilka för- och/eller nackdelar kan du se med att använda barns modersmål i 

verksamheten i relation till deras utveckling i svenska språket? 

 

Uppföljningsfrågor: 

• Hur menar du då? 

• Kan du utveckla…? 
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Bilaga 2: Informations- och samtyckesblankett  

Hej, 

Vi heter Lina Andersson och Lovisa Bengtsson. Vi studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Just nu läser vi kursen Examensarbete för 

förskollärare där vi avser att fokusera på andraspråksutveckling för barn med annat 

förstaspråk än svenska. Vi vore tacksamma om du vill ställa upp på en intervju i ämnet. 

Medverkan i studien är frivillig och om du valt att vara med men ångrar dig så kan du när som 

helst under intervjun välja att avbryta ditt deltagande.  

I examensarbetet följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi tar hänsyn till 

informationskravet genom att delge information angående examensarbetets syfte med 

intervjudeltagarna som mottagare genom denna blankett. Samtyckeskravet innebär att 

intervjudeltagarna ger sitt medgivande att delta i intervjun genom att signera denna blankett. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om 

deltagarna på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlats in endast kommer användas för forskningsändamål.  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon.  

 

Lina Andersson 

Mail: linaan13@student.hh.se  

Telefon: (Borttaget) 

 

Lovisa Bengtsson 

Mail: lovben13@student.hh.se  

Telefon: (Borttaget) 

 

Examinator för kursen Examensarbete för förskollärare: Kristina Holmberg 

kristina.holmberg@hh.se  

Var vänlig att kryssa i ett av svarsalternativen nedan och signera.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

☐ Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i undersökningen.  

☐ Jag har tagit del av informationen och samtycker inte till att delta i undersökningen.   

 

Signatur och datum: ___________________________________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________________________________ 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Lina Andersson

Lovisa Bengtsson


