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Abstrakt 
Safe relationships in multilingual preeschools - A qualitative study on preschool 

teachers' relationship creation with children who have a different mother tongue than 

Swedish in preschool enviroment.  

 

Studien söker genom intervjuer kunskap om hur förskollärare i förskolans verksamhet 

beskriver att de arbetar för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än 

svenska, samt hur de upplever att deras metoder stödjer barnens språkutveckling. 

Studien utgår från en kvalitativ ansats eftersom den söker detaljerad information av 

förskollärare ute i verksamheterna. Studien har även tillhandahållit teorier och teoretiska 

begrepp som valdes ut efter relevans i ämnet, för att kunna analysera resultatet i relation 

till det. Resultatet diskuteras även gentemot tidigare forskning kring ämnesområdet. 

Resultatet visade att flera olika arbetsmetoder används för att som förskollärare skapa 

trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska. Samtliga förskollärare 

ansåg att tryggheten är central för att skapa relationer till barn och att det egna 

bemötandet och förhållningssättet ligger till grund för hur relationer utvecklas. 

Arbetsmetoder som förskollärare använder sig av visade sig vara bland annat tecken 

som stöd, olika uttrycksformer, god samverkan med vårdnadshavare och digitala böcker 

på olika språk. Samtliga identifierar språkförbristningar och kulturkrockar som 

utmaningar medan möjligheter beskrivs i form av mycket lärdomar, kulturutbyten och 

ett intensivt värdegrundsarbete.  

 

Studien ger således kunskap om hur förskollärare kan arbeta för att skapa trygga 

relationer till barn med annat modersmål än svenska, vilka möjligheter och utmaningar 

som finns i arbetet men också hur deras relationsskapande även gynnar 

språkutvecklingen hos dessa barn.  

 

 

 

Nyckelord 
Trygga relationer, modersmål, flerspråkighet, relationell pedagogik, interkulturell 

pedagogik.  
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1 Inledning 
Den svenska förskolan värnar om kulturell mångfald och intresset för människors olika 

villkor och värderingar. Förskolan ska därför ge varje barn förståelse för olika språk och 

kulturer och låta dem ge uttryck för dessa. Utbildningen ska dessutom influeras av 

gemenskap och vara rolig, trygg och lärorik. Det är också viktigt att alla barn tilldelas 

lika delaktighet och inflytande. Det gäller då att barnens egna sätt att uttrycka sig ska 

respekteras och deras förmågor, åsikter och uppfattningar ska tas på allvar (Skolverket 

2018). Alla barn kommer till förskolan med olika bakgrund och erfarenheter. Barn med 

annat modersmål än svenska tenderar även att ha andra språk, kulturer och traditioner 

med sig från sin hemmiljö. Barn som identifierar sig med det svenska språket och 

kulturen kan således ha lättare att känna trygghet till förskollärare jämfört med barn 

med annat modersmål, och därmed lättare att skapa relationer. En fritidspedagog har 

skrivit ett blogginlägg på Lärarförbundets (2016) hemsida där han förmedlar hur han 

som pedagog bemötte ett barn med annat modersmål än svenska för första gången. När 

pedagogen försökte kommunicera förstod barnet inte honom. I ett andra möte började 

de istället kasta boll till varandra vilket bemöttes positivt. Kort därefter överlät 

pedagogen bollen till ett annat barn i syfte att de båda skulle fortsätta leken. Detta ledde 

till att barnet ledset sprang iväg. Pedagogen förstod i detta ögonblick hur viktig 

tryggheten och relationen till vuxna är för barn som inte känner igen sig i det talade 

språket.  

 
I relationsskapande skapar vi tryggheten som behövs för barns utveckling och 

lärande. Det får inte glömmas bort. Speciellt inte nu med så många barn från 

andra länder som möter den svenska skolan för första gången (Pettersson 

2016).  

 

Studien intresserar sig för att synliggöra förskollärares relationsskapande till barn med 

annat modersmål än svenska därför att samhället har förändrats och präglas numera av 

mångfald i större utsträckning än tidigare. Därför är det intressant att få mer kunskap 

om hur förskollärare skapar relationer till barn när skilda språk försvårar 

kommunikationen dem emellan. Utifrån våra egna erfarenheter har förskollärare svårare 

att skapa kontakt och inkludera barn med annat modersmål än svenska jämfört med 

svenska barn. Så hur gör förskollärare för att skapa trygga relationer till barn med annat 

modersmål än svenska och hur stimuleras deras språkutveckling, utifrån ett relationellt 

perspektiv.  

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

 
1.1.1 Relationell pedagogik 

Sociala relationer och pedagogiskt ansvar beskrivs som två begrepp inom den 

relationella pedagogiken. Sociala relationer innebär samspel mellan barn och pedagog. 

Pedagogiskt ansvar beskrivs som ett personligt ansvar som pedagogen har gentemot 

barnets utveckling och lärande (Aspelin 2010). 

 
1.1.2 Modersmål  

Barnet lär sig ett språk först, det vill säga förstaspråket (Skolverket 2013). 

 
1.1.3 Flerspråkighet 

När barn eller vuxna använder sig av eller behärskar flera språk (Skolverket 2013). 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare beskriver att de arbetar för att 

skapa trygga relationer med barn som har annat modersmål än svenska, samt hur de 

upplever att deras metoder stödjer barnens språkutveckling.  

 

Vilka arbetsmetoder beskriver förskollärare att de använder för att skapa 

relationer med barn med annat modersmål än svenska? 

 

Vilka specifika möjligheter och utmaningar identifierar förskollärare i    

relationsskapande till barn med annat modersmål än svenska?  

 

Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att stärka språkutvecklingen hos 

barn med annat modersmål än svenska?  
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning i relation till det valda syftet i studien under 

rubrikerna bemötande av flerspråkighet och barns modersmål samt arbetssätt för att 

skapa relationer och stimulera språkutvecklingen hos barn med annat modersmål. 

Tidigare forskning har vad gäller barn med annat modersmål sammanfört 

relationsbygge med språkutveckling vilket är förklaringen till att de båda presenteras 

under samma rubrik. Genom detta skapas en mer fördjupad förståelse kring 

innehållsområdet. Studien som är skriven av Björk-Willén (2007) är medtagen på grund 

av att dess relevans till vår studie och vi anser därmed att den är godtagbar trots årtalet.  

 

2.1 Bemötande av flerspråkighet och barns modersmål 

Skans (2011) tillämpar i sin studie observationer, intervjuer samt en fallstudie för att 

synliggöra fem flerspråkiga förskolors praktik. Med samhällets förändringar till följd av 

bland annat flyktingströmmar menar författaren att antalet nya 

befolkningssammansättningar har lett till mångfald av etniciteter på förskolor och 

skolor, runtom i landet. Synen på olikhet skiftar dock i samhället. Det finns människor 

som är traditionella och konservativa där likformighet eftersträvas. Eftersom 

enspråkighet har betraktats som norm har en negativ inställning till flerspråkighet 

funnits. Ett problem som kan uppstå i samband med detta, är att barn som börjar på 

svensk förskola med enspråkighet som norm riskerar att hamna i identitetsförvirring och 

begränsas i sin personliga utveckling. Detta kan minimera barnets självbild som också 

gör att deras input för lärande stängs. Demokratiska värderingar bottnar istället i 

antaganden om mångfalden som resurs i samhället. 

 

Skans (ibid.) studie ovan visar att förskollärares förhållningsätt till barns olika 

modersmål har en inverkan på deras relationer. Författaren menar på vilket sätt som 

förskollärare bemöter barns modersmål och tar tillvara på det i interaktionen med 

barnen på förskolan. I många fall visar det sig nämligen att förskollärare eftersträvar 

enspråkighet och försöker bortse från barns modersmål. Organisatoriska hinder kan 

också göra att barns modersmål inte beaktas. Här menar författaren att det kan handla 

om brist på kunskap i personalgruppen gällande barnens modersmål. I många fall är det 

bara i förskolan som barn med annat modersmål möter svenska vilket gör att förskolan 

är en viktig aktör för dessa barns identitetsskapande samt språkutveckling. På liknande 

sätt resonerar Kultti (2009) i sin studie där videoobservationer och fältanteckningar 

används för att se hur barns modersmål bemöts i förskolan. När barns modersmål 

bemöts positivt av förskollärare visar det sig att deras relation samt språkutveckling 

främjas medan en negativ attityd till barns modersmål snarare begränsar barns 

språkutveckling och tillit till förskollärare.   

 

2.2 Arbetssätt för att skapa relationer och stimulera språkutvecklingen 

Nedan följer tidigare forskning där studier visar på olika arbetssätt som förskollärare 

använt sig av i syfte att skapa trygga relationer till barn, men även stärka deras 

språkutveckling.  

 
2.2.1 Interkulturell och kulturellt responsiv pedagogik 

Skans (2011) hävdar att interkulturell pedagogik skapar möjligheter för social 

interaktion bland förskollärare och barn. Det innebär att det råder ett accepterande 

förhållningssätt gentemot olikheter. Olikheterna ses som en tillgång, de uppskattas och 

uppmärksammas i verksamheten. Begreppet skiljer sig från mångkulturell på så vis 

att’’inter’’ innebär något som sker i möten och handling. Möten kan ske mellan grupper, 
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kulturer eller individer. Interaktionen som uppstår behöver ses ur den kontext den 

befinner sig i. Interkulturalitet innehåller en vilja att se att alla är lika och olika på 

samma gång men att inga motpoler eller diskrimineringar existerar. Inga egna 

värderingar eller maktåtaganden bör göra sig gällande angående andras kultur eftersom 

det är styrt av egna subjektiva värderingar och känslor.  

 

Gort och Pontiers (2012) studie genom den valda metoden videoobservation samt 

fältanteckningar framhäver vilka pedagogiska språkpraktiker som förskollärare 

använder på två flerspråkiga förskolor. Fyra engelsklärare och 28 barn är med i 

undersökningen. Studien visar att social interaktion är nödvändigt för lärande. För att 

skapa interaktion med gemensamt fokus menar forskarna att det är nödvändigt att som 

förskollärare ha en språklig och kulturell medvetenhet kring barnen. De beskriver 

kulturellt responsiv pedagogik som att förskollärare för in barns kulturer och traditioner 

i verksamheten. Förskollärare försöker inte skapa en stereotyp miljö som utgår från 

exempelvis kristna traditioner utan det eftersträvas istället en mångkulturell miljö. Detta 

i sin tur gynnar relationsskapande mellan förskollärare, barn men också familjer. Vidare 

beskriver Kultti (2012) på liknande sätt att det är viktigt som förskollärare ha kunskap 

om vilken kultur samt språk barnen använder sig av för att kunna upprätthålla goda 

relationer mellan förskollärare och barn.  

 
2.2.2 Foton och tecken 

Kultti (2009) menar att det kan utgöra en svårighet för pedagoger att kommunicera och 

skapa relationer till barn när de inte behärskar barns olika språk. Därför anser hon att det 

bör finnas andra sätt att integrera med barn med annat modersmål än svenska. 

Detsamma poängterar Ljunggren (2015) att det krävs nya sätt att interagera med barn 

med annat modersmål. Hennes studie problematiserar genom den valda metoden 

videoobservation, att det vanligtvis förekommer fråga och svar - kommunikation med 

barn med annat modersmål än svenska. Detta minskar möjligheterna för lärande och 

goda relationer mellan förskollärare och barn. Strickland, Keat och Marinak (2010) 

beskriver ett alternativt sätt att som förskollärare skapa relationer till barn med annat 

modersmål är via fotoberättelser genom att tillhandahålla foton från barnens hemmiljöer 

kan dessa visas för barnen där en dialog kan etableras mellan förskollärare och barn. 

Studien genomförs med hjälp av observation samt videoinspelning med sex 

förskollärare och 16 barn med bakgrund från 13 olika länder. Det framkommer att barn 

som får möjlighet att återberätta något som är igenkännbart från deras kontext utanför 

förskolan utvecklar deras användning av andraspråket, i studiens fall engelska. 

Igenkänningsfaktorn motiverar barnen att finna begrepp på engelska i kommunikationen 

med förskolläraren. Förskollärarnas intresse och engagemang kring barnens hemmiljö 

och berättande är ett exempel på en kulturellt responsiv pedagogik.  

 

Såväl som Strickland et al. (ibid.) betonar även Skans (2011) att pedagoger kan använda 

sig av foton med flerspråkiga barn i förskolan. Dels för att det gynnar barnens 

inflytande och delaktighet men också framförallt deras förståelse. I hans studie tar 

pedagogerna foton på olika aktiviteter som genomförs i förskolan som de sedan i 

samlingen visar upp för barnen och samtalar kring. Författaren beskriver även att tecken 

som stöd kan underlätta kommunikationen med barn eftersom det kompletterar den 

verbala kommunikationen. Pedagogerna i hans studie använder teckenstöd med hela 

barngruppen då det betraktas som ett av barnens alla språk eller uttrycksformer. När det 

används av alla behöver inte heller de barn som är i behov av det känna sig avvikande. 
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2.2.3 Små grupper  

Utifrån Skans (2011) studie framkommer det även att förskollärare arbetar i små 

grupper tillsammans med barnen. I små grupper får barnen dels färre pedagoger att 

anpassa sig till och samspela med dels färre andra barn. Förskollärarna i studien 

upplever således att det arbetssättet gör att barn, speciellt de med annat modersmål, 

känner ökad trygghet i gruppen. Kommunikationen och samspelet främjas dessutom i 

mindre grupper då barnen får mer utrymme och delaktighet.  

 
2.2.4 Lek och musik 

Cekaite och Evaldsson (2017) undersöker via videoinspelning hur barn försöker 

integrera med varandra i olika leksituationer beroende på vilket språk som används i 

barngruppen. Genom leken utvecklas barnens sociala relationer och samspel. I studien 

beskrivs det hur en flerspråkig flicka försöker involveras i leken fastän hon inte 

behärskar det svenska språket. Författarna beskriver hur förskolläraren försöker stötta 

flickan i hennes försök att inkluderas i leken genom att förtydliga flickans uppmaningar. 

På liknande sätt fokuserar Björk-Willén (2007) på hur barn integrerar med vuxna samt 

barn i leken när de inte behärskar språket. Det framkommer genom den valda metoden 

videoinspelning att barn även använder sig av icke-verbal kommunikation där 

kroppsspråk och gester har en betydande roll för att de ska kunna göra sig förstådda och 

känna en samhörighet tillsammans med pedagog och andra barn. 

 

Kultti (2013) uppmärksammar i sin studie att musiken har en betydande roll för barns 

samspel. I studien involveras flerspråkiga barn från åtta förskolor där barnen är mellan 

ett och tre år gamla. I musiken får barnen ta del av olika aspekter, exempelvis 

kroppsspråk, rytm och sånger vilket leder till att barnen kan delta i aktiviteterna fastän 

de inte behärskar det svenska språket. Studien visar genom den valda metoden 

videoobservation, att sångsamlingar är en social situation där barn och förskollärare 

samspelar med varandra. Aktiviteterna i sångsamlingarna varierar vilket leder till att det 

skapas olika förutsättningar för barnen där de kan känna en gemenskap med resterande 

barngrupp och pedagoger.   

 
2.2.5 Föräldrasamverkan  

Ljunggren (2015) lyfter i sin studie som innefattar 16 barn, fyra lärare och 30 föräldrar 

hur förskollärare kan arbeta för att gynna interaktionen med flerspråkiga barn genom att 

göra föräldrarna alltmer involverade i förskolan. Studien visar att en god interaktion 

förskollärare och föräldrar emellan gynnar barnens trygghet och motivation till att lära 

sig. Förskollärarna i studien beskriver att kommunikationen förut till synes handlade om 

praktiska saker som att exempelvis blöjorna är slut. Efter projektet med att involvera 

föräldrarna mer förändrades kommunikationen till att influeras av nyfikenhet kring 

familjernas olika språk där det också finns en vilja att ta reda på vad ord och begrepp 

heter på det motsatta språket. Att föräldrarna kände sig som en tillgång i verksamheten 

överfördes även över på de flerspråkiga barnen.  

 

Före projektet kring fotoberättelser känner förskollärarna i Strickland et al. (2010) 

studie osäkerhet gällande att ta kontakt med barnens föräldrar eftersom de inte kan tala 

eller förstå deras språk. De beskriver erfarenheter av att de lyssnar noggrant på föräldrar 

för att försöka förstå vad de vill förmedla, men ändå inte lyckas på grund av 

språkförbristning. Fotoberättelserna ger då förskollärarna en inblick av barnens 

familjeliv vilket medför positiva konsekvenser på så vis att de efteråt betydligt lättare 

tar kontakt med föräldrarna. En god föräldrasamverkan leder i studien vidare till att 
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goda relationer etableras mellan förskollärare, barn och familj men också till att barnens 

lärande gynnas. 

 
2.2.6 Kodväxling 

Gort och Pontier (2012) beskriver translangualism som metod för att skapa förståelse 

och interaktion förskollärare och barn emellan. Kodväxling innebär att individer växlar 

mellan olika språk i en konversation.  Det används för att kommunicera och samspela 

med varandra och i sin tur utöka möjligheter för lärande samtidigt som det är ett sätt att 

skapa mening hos flerspråkiga barn. Kodväxling innebär att förskollärare är flexibla 

inför olika språk och kan använda dem systematiskt för att skapa förståelse hos barn. 

Vikten av att se barns modersmål likväl svenska som en resurs poängteras av forskaren 

men också att språken bör betraktas lika värdefulla i relation till varandra. När 

förskollärare använder barnets modersmål i kommunikationen skapas också ett band 

förskollärare och barn emellan vilket gynnar relationsskapande.  

 

Skans (2011) visar hur förskollärare använder sig av en kombination mellan barns 

modersmål och svenska vilket påvisar att förskolläraren har en acceptans till barnets 

flerspråkighet. En förskollärare i studien talade till exempel bosniska med barnets 

föräldrar för att sedan övergå till svenska i barngruppen. Vuxnas användning av 

kodväxling kan i sin tur motivera barnen att lära sig båda språken eftersom det visar sig 

finnas olika språkdomäner där barnen kan ha nytta av att kunna växla mellan de olika 

språken.  

 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning  

Den tidigare forskningen visar i fråga om bemötande av barns flerspråkighet en 

förändring i samhället. På grund av den mångfald som nu råder har flerspråkighet 

normaliserats desto mer, från en enspråkig norm till flerspråkighet som mest 

framträdande i samhället. Förskolan är en mötesplats för barns språk och 

identitetsskapande vilket leder till att förskollärares förhållningssätt gentemot barns 

flerspråkighet är central. Det framgår att en positiv inställning till mångfald hos 

förskollärare gynnar förskolebarns utveckling och lärande eftersom barn behöver bli 

bekräftade och sedda för dem de är. Därefter följer olika arbetssätt av förskollärare som 

gynnar relationerna och språkutvecklingen med barn som har annat modersmål i 

förskolan. Det framkommer att förskollärare använt sig av en interkulturell och 

kulturellt responsiv pedagogik, foton från barnens hemmiljö, lek och musik, en god 

samverkan med vårdnadshavare, uppdelning i små barngrupper samt kodväxling. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Under teoretisk förankring beskrivs i första hand relationell pedagogik som är ett 

synsätt som beskriver relationens betydelse mellan pedagog och barn. Där förklaras 

även centrala begrepp inom pedagogiken som valts ut för studien. Vidare redogörs det 

för interkulturell pedagogik samt förhållningssätt som speglar hur mångfald av språk 

och kulturer bör inkluderas i verksamheten. Eftersom studien syftar till att synliggöra 

relationer mellan förskollärare och barn med annat modersmål än svenska ämnar 

relationell och interkulturell pedagogik att synliggöra betydelsefulla aspekter som är 

nödvändiga för att skapa trygga relationer när mångfald råder.  

 

3.1 Relationell pedagogik 

Relationell pedagogik som teoretiskt ramverk företräds i Sverige främst av Jonas 

Aspelin. Aspelin (2013) menar att relationen inom den relationella pedagogiken står i 

centrum för alla mellanmänskliga möten. Den inriktar sig speciellt på relationen mellan 

barn och pedagog eller barn, barn eftersom den intresserar sig för de mellanmänskliga 

mötenas betydelse för barns lärande. För att tillbringa relation, interaktion, 

kommunikation, och dialog bör fokus infinna sig hos barnet, hos deras upplevelser och 

unika erfarenheter. ’’No education without relation’’ (ibid. s. 14). Citatet förmedlar att 

det krävs relationsskapande för att undervisning och lärande ska möjliggöras. Syftet 

med pedagogiken är att utestänga det traditionella synsättet på barn som objekt för 

lärarens undervisning och istället framhäva den sociala samvaron och relationens 

betydelse för barns utveckling.  

 

Aspelin (2010) beskriver mer ingående om den relationella pedagogiken. Den innebär 

att pedagogen själv erfar sitt eget handlande, kunskapsobjekten, andra människor, 

samhället och gör sig ständigt medveten om dess bidrag för elevens utveckling. 

Pedagogen har en växelverkan mellan närhet och distans där en tolkning av barnets 

verbala och icke-verbala beteende sker för att i sin tur bestämma agerandet. Den 

relationella pedagogen kan utmärka hur dess elev påverkas av något i ett visst 

sammanhang för att åter agera utefter sin lärdom. Det relationella förhållningsättet 

vänder sig till läraren där den utför sitt sanna uppdrag i relation till sitt 

självförverkligande. Pedagogen arbetar snarare i relationer än med relationer och fokus 

ligger på interaktionen sinsemellan. Att etablera relationer av kvalité är en tidsödande 

process som kräver vissa centrala aspekter. Dessa följes nedan.  

 
3.1.1 Förtroende 

Begreppet förtroende är bärande mellan barn och pedagog inom den relationella 

pedagogiken. Om det finns ett förtroende mellan pedagog och barn visar det sig genom 

att den vuxne är närvarande i barnets liv samt att dess handlingar är ansvarsfulla. Detta i 

sin tur leder till att barnet utvecklas och känner en samhörighet med andra barn i 

gruppen. När det finns en samhörighet kan barnet lita på pedagogen och att den ser till 

barnets behov. I ett senare skede leder det till att barnet vågar utveckla sitt nätverk och 

ta kontakt med andra barn samt vuxna (ibid.). 

 
3.1.2 Acceptans och konfirmering 

Acceptans är ytterligare ett begrepp som framkommer i den relationella pedagogiken. 

Begreppet definieras som att läraren bekräftar barnet utifrån barnets förutsättningar i 

stunden (ibid.). Samtidigt kan inte den pedagogiska relationen endast bestå av 

acceptans. Här kommer begreppet konfirmering in vilket innefattar processen mellan 

hur barnet är nu och hur den är på väg att bli. ’’Samtidigt som barnet får lärarens 
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erkännande i stunden inser han att det ligger en väg framför honom som han förväntas 

gå och det finns uppgifter som han förväntas utföra’’ (ibid. s 142). Läraren bekräftar och 

accepterar således barnet samtidigt som den strävar mot barnens utvecklingsmöjligheter.   

 
3.1.3 Relationskompetens 

Pedagogers omsorg om relationer är grundläggande för all pedagogisk aktivitet menar 

Aspelin (ibid.). För att kunna lära ut ett kunskapsinnehåll krävs först och främst en 

förmåga att som pedagog etablera och stärka goda relationer. Begreppet 

relationskompetens kan delas i följande två aspekter. Det pedagogiska hantverket 

beskrivs som pedagogens förmåga att se varje barns förutsättningar och modifiera sitt 

beteende därefter. Det bygger också på att som pedagog behålla sitt ledarskap samtidigt 

som en genuin kontakt parter emellan upprätthålls. Det andra kallas den pedagogiska 

etiken och handlar till skillnad från det pedagogiska verktyget om kvalitén på relationen 

och hur pedagogen ansvarar för att stärka relationens kvalité. Pedagoger behöver 

ständigt reflektera över sin relationskompetens och bemästra nya kunskaper om barnen 

eftersom deras personliga utveckling är beroende av pedagogens relationskompetens. 

Barnen är olika och bör betraktas som individer snarare än personer menar författaren 

(ibid.).  

 

3.2 Interkulturell pedagogik 

Lunneblad (2013) skriver att interkulturell pedagogik är ett centralt begrepp inom det 

mångkulturella samhället. Begreppet genomsyras av kommunikation och social 

interaktion mellan människor med olika bakgrunder exempelvis, etnisk och kulturell. 

Författaren menar att ett lärande sker som en process där ömsesidig respekt samt 

jämlikhet är viktiga begrepp inom mångfalden. Det handlar enligt Lahdenperä (2018) 

om en strävan att närma sig barn och föräldrars kultur, bakgrund och livsvärld och på så 

vis möjliggöra meningsskapande och förståelse för andras kulturer. Elmeroth (2018) 

tillägger att den interkulturella pedagogiken kräver ett genomtänkt förhållningssätt och 

en ’’hela-skolan-ansats’’, det vill säga att samtlig personal vill delta i arbetet. Sociala 

kategorier och antaganden behöver betraktas som socialt konstruerade av människor i 

samhället och därefter ifrågasättas. Pedagoger behöver ständigt reflektera över egna 

förgivvettagna normer i sitt undermedvetande för att kunna arbeta mot dem. Det krävs 

alltså ett utmanande av rådande ordning för att säkerställa att barnet inte behöver 

anpassa sig efter samhällets sociala normer.   

 

Elmeroth (2018) framhäver att det går att koppla samman den relationella och den 

interkulturella pedagogiken eftersom de ligger varandra nära då de båda fokuserar på 

relationskap. Tillsammans bidrar de till antaganden om att tillitsfulla relationer och en 

gränsöverskridande, tillåtande undervisning är viktiga aspekter i barns utveckling och 

lärande. Undervisningen ska planeras efter det specifika barnets behov och 

förutsättningar. Relationer som kännetecknas av ömsesidig respekt, normkritiskt 

tankesätt och tillit är grundpelare i den interkulturella pedagogiken. Relationer av denna 

typ är grunden för att lärande ska ske. 

 
3.2.1 Interkulturellt förhållningssätt 

Lahdenperä (2018) lyfter fram interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet. 

Sociala koder och uppfattningar ser olika ut för olika personer vilket medför vikten av 

att som förskollärare tillhandahålla ett interkulturellt förhållningssätt gentemot skiftande 

föreställningar. Med detta menas att förskollärare lyssnar in och vågar inta den andres 

perspektiv och åsidosätta sina egna dolda sociala koder vilket kan vara en utmaning för 

många. Förgivet taganden och sociala koder i verksamheten behöver reflekteras över 
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aktivt i arbetslaget. Kulturmöten och demokratifrågor behöver nu i synnerhet beaktas 

mera i verksamheten då mångfalden speglas överallt. Det innefattar också olika 

traditioner och hur de bemöts i förskolan. Etiska värden inom det interkulturella 

förhållningssättet är framförallt ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social 

rättvisa. Detta leder i hög utsträckning till att samverkan mellan förskollärare och 

familjer främjas. 
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4 Metod  
Under metodavsnittet presenteras till att börja med studiens forskningsansats, 

datainsamlingsmetod, urvalsprocess och genomförande, där studiens tillvägagångssätt 

förklaras utförligt. Därefter beskrivs hur det insamlade materialet, empirin, sedan 

bearbetats och tematiserats i analysen. Slutligen följer metodkritik samt etiska 

överväganden.   

 

4.1 Kvalitativ ansats 

Den här studien har en kvalitativ forskningsförankring därför att forskarna söker en 

nära, detaljerad och fördjupad kännedom om undersökningspopulationens tankar, 

uppfattningar, erfarenheter och åsikter. Denscombe (2018); Allwood och Erikson 

(2017) menar att en kvalitativ ansats samlar in information via ord eller bilder. Ord kan 

innebära nedskrivna ord i form av rapporter eller protokoll medan talade ord kan vara 

muntliga intervjuer. Talande ord måste ramas in för beständighet för att på så vis vara 

giltiga data. I många fall används ljudinspelning som i tur går att omvandlas till skrift 

genom att det sagda i efterhand transkriberas.  

 

4.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett via semistrukturerade, personliga intervjuer med fem 

förskollärare från tre olika förskolor. Semistrukturerade innebär att forskarna har färdiga 

intervjufrågor som informanterna förväntas besvara. Forskarna är dock flexibla vilket i 

detta fall innebär att informanterna tillåts utveckla sina idéer och synpunkter 

(Denscombe 2018). Semistrukturerade intervjuer passar studien på så vis att frågorna 

har en beständighet kring det specifika ämnet som vill undersökas samtidigt som 

förskollärarna får lov att utveckla sina svar och tillägga övriga reflektioner. 

Intervjufrågorna behandlar studiens tre frågeställningar men är konkretiserade för att få 

fram tydliga svar och mycket material, så att den blir tillförlitlig.   

 

Personliga intervjuer innebär ett möte mellan en forskare och en informant. Fördelar 

med det är att informanten och dess svar inte är påverkade av andra informanter som i 

gruppintervjuer, det underlättar i transkriberingsprocessen och är lättarrangerat (ibid.).  

 

4.3 Urval  

Urvalet utgår ifrån ett subjektivt urval som enligt Denscombe (ibid.) innebär att 

populationen väljs ut utifrån deras relevans, kunskap och erfarenhet om ämnet. 

Undersökningspopulationen består av fem legitimerade förskollärare från en kommun i 

södra Sverige. Förskollärarna som deltar i studien har arbetat olika länge i yrket samt att 

deras erfarenheter kring flerspråkighet varierar. Detta är genomtänkt för att få en 

variation bland undersökningspopulationen. Förskollärarna är legitimerade för att med 

goda förutsättningar förmå besvara studiens frågeställningar. Undersökningen sker på 

tre olika förskolor som samtliga har barn med annat modersmål än svenska. Två utav 

förskolorna är bekanta för oss sedan tidigare då vi har vikarierat på dessa. På en förskola 

valdes tre förskollärare ut som informanter eftersom det är en förskola med många 

avdelningar. Förskollärarna som deltar har erfarenhet av och arbetar just nu i en 

barngrupp där det finns barn med annat modersmål än svenska för att i hög utsträckning 

kunna besvara frågeställningarna. Informanternas namn och arbetsplatser är slumpvis 

valda och fingerade så att deras integritet har skyddats. Nedan följer en kort presentation 

kring informanterna.  
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4.3.1 Presentation av informanterna 
 

 

TABELL 1 

 

 

 

 

Namn 

 

 

Ålder 

 

 

Förskola 

 

 

Yrkeserfarenhet/ 

år 

 

Erfarenhet av 

flerspråkighet/ 

år 

 

Antal barn i 

barngruppen/ 

st 

Antal barn med 

annat 

modersmål än 

svenska 

/ st 

Margareta  

 

54 Planeten 29  10  19  10 

Barbro  51 Solen 13  10  12 7  

Emma  24  Månen 1  1  14  14 

Kerstin 35  Månen 6  6  12  11 

Malin  39  Månen 13  13  11  7  

 

 

 

4.4 Genomförande 

Utifrån det valda syftet, frågeställningarna och det teoretiska ramverket har öppna och 

icke-ledande intervjufrågor formulerats till informanterna. Detta för att kunna få mer 

utvecklande svar kring det valda undersökningsämnet. Kihlström (2007) menar att 

öppna frågor innebär att informanterna inte endast kan svara ja eller nej på dem vilket 

bidrar till att deras utsaga blir mer detaljerad. Vi började med att kontakta tre 

förskolechefer via email på tre olika förskolor och informera om studiens syfte samt om 

de hade några förskollärare som skulle tänkas delta. Efter deras bekräftelse skickades 

missivet ut (se Bilaga A) via email till fem förskollärare som har erfarenhet av barn med 

annat modersmål än svenska. Vid samtycke planerades sedan tid och plats för 

intervjuer. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna innan intervjuerna, dels för att det 

skulle vara rättvist för alla och även för att få mer spontana svar från informanterna.  

 

Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplatser och i rum där vi satt avskilda från 

resterande verksamhet. Intervjuerna utspelade sig också enskilt för att informanterna 

inte skulle bli påverkade av de andra och för att få deras enskilda erfarenheter och 

tankar kring trygga relationer i förskolan. I intervjuerna ställde en av oss frågorna till 

informanten medan den andra antecknade, detta för att få en mer strukturerad intervju 

samtidigt som det blev lättare att ställa följdfrågor. Vi turades om att intervjua 

deltagarna vilket gjorde att en utav oss fick utföra tre intervjuer och den andra två. 

Intervjuerna spelades in med ljudinspelning via två mobiltelefoner för att säkerställa 

materialet. Enligt Denscombe (2018) underlättar ljudinspelningen för minnet och 

bearbetningen av det insamlade materialet. I intervjuerna började vi ställa frågor där de 

bland annat fick berätta om sitt arbete som förskollärare samt hur många år de arbetat 

som utbildad förskollärare i förskolans verksamhet. Sedan ställdes resterande 
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intervjufrågor till informanten som i sin tur svarade och förklarade sina tankar kring 

frågorna. Längden på intervjuerna varierade runt 20 till 30 minuter. 

 

4.5 Bearbetning och analys av data 

Transkribering är till hjälp för bearbetning och jämförelser av data, men också för 

studiens tillförlitlighet. Detta eftersom andra kan ta del av intervjuerna och forskaren 

har dessutom möjlighet att under studiens gång återgå till materialet och finna detaljerad 

information. Om undersökningen söker underförstådda innebörder i samtal behövs en 

större omfattning transkribering. Forskaren kan vara mer selektiv som innebär att 

transkribera endast nödvändiga utkomster om det är så att endast viss konkret 

information eftersträvas. Att i transkriberingen katalogisera data med hjälp av kodning 

eller referat är en fördel för lokalisering av data och dess intressanta delar. Inför analys 

av datamaterialet är det av stor vikt att skydda materialet från eventuella skador eller 

borttappningar (Denscombe 2018). När alla intervjuer var genomförda för studien 

transkriberades det insamlade materialet för att förtydliga vad som berättades i 

samtalen. Mängden data för transkribering bestäms av hur data sedan ska användas. 

Transkriberingen skedde selektivt av forskarna för att fokusera på det relevanta utifrån 

studiens frågeställningar. Med det menas att informationen valdes ut efter relevans till 

studiens syfte. Omfånget blev runt fem sidor per transkribering, sammanlagt omkring 

25 sidor. Materialets intressanta och utmärkande delar fetmarkerades av forskarna för 

att underlätta att återgå till. Intervjuerna spelades in och filerna dubblerades i 

säkerhetssyfte.  

 

Med hjälp av transkriberingarna kunde vi sedan tematisera intervjudata utifrån 

framträdande och återkommande svar, som presenteras i underrubriker. Huvudkoderna 

är formulerade utifrån studiens frågeställningar och benämns: förskollärares 

arbetsmetoder i relationsskapande med barn med annat modersmål än svenska, 

möjligheter och utmaningar i relationsskapande och  

förskollärares arbete med att stärka språkutvecklingen hos barn med annat modersmål 

än svenska. Till de olika koderna valdes sedan relevanta citat ut för att förstärka 

resultatet som framkommit.  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes lämpliga teorier under teoretiskt 

ramverk, för att sedan i analysen kunna analysera resultatet i relation till dem. Det ger 

en fördjupad förståelse och förstärker även studiens relevans och tillförlitlighet. I 

diskussionen kommer det analyserade resultatet diskuteras tillsammans med tidigare 

forskning inom ämnet.  

 

4.6 Metodkritik 

Nedanför följer resonemang kring studiens trovärdighet, överförbarhet och giltighet. 

Dessa begrepp är till hjälp för att kunna granska metodavsnittet. 

 
4.6.1 Trovärdighet 

Intervjuer som metod har använts utan något komplement vilket kan anses tunt i 

undersökningen. Det utgör en svårighet att exempelvis bekräfta om det informanterna 

påstår stämmer överens med dess praktik. Denscombe (2018) skriver om 

intervjueffekten där forskarens förväntningar kan styra informanternas svar. I relation 

till undersökningens trovärdighet bör forskare vara uppmärksamma på om 

informanterna talar sanning. Det kan göras genom att kontrollera data med andra källor 

eller leta efter teman i svaren. Det förstnämnda innebär å ena sidan att forskaren 
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bekräftar intervjudata genom att ha andra informationskällor till ämnet. Att leta efter 

teman innebär å andra sidan att forskaren utgår från alla intervjuer i analysen och söker 

gemensamt framträdande svar (ibid.). I undersökningen användes just dessa 

kontrollmetoder för att säkra studiens trovärdighet. Tidigare forskning fungerade som 

förkunskap inför intervjuerna och informanternas svar kategoriserades utefter 

utmärkande tankar och erfarenheter för att stärka trovärdigheten. Vi utgick alltså inte 

bara från vad en informant sagt i resultat och analys. Före intervjuerna försäkrades 

dessutom att informanterna hade erfarenhet av att arbeta med barn med annat 

modersmål än svenska, även detta höjer trovärdigheten.  

 

Att mäta det som är avsett att mäta i en studie är centralt för dess trovärdighet (ibid.). 

Intervjufrågorna var öppna samt icke-ledande men också formulerade utefter 

undersökningens frågeställningar. Efter avslutade intervjuer kände vi som forskare att 

frågeställningarna besvarats  

 
4.6.2 Överförbarhet 

Överförbarhet betyder enligt Denscombe (ibid.) att materialet och informationen som 

synliggörs i en studie kan överföras till liknande fall. Studien undersöker hur 

förskollärare skapar trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska. 

Studien kan därmed överföras till förskolor som involveras av flerspråkighet då 

informanterna involverar olika arbetssätt i verksamheten. Dock kan det bli svårt för 

andra förskolor att ta efter detta om dessa inte involveras av flerspråkighet. Detta gör att 

läsaren själv får tolka, avgöra om studiens information kan användas i liknande fall. 

 

En reflektion som har framkommit är att informanterna använder sig av olika verktyg 

som bilder, böcker i sitt arbete med att skapa trygga relationer. Dessa metoder fungerar i 

deras verksamheter men andra förskolor kan tillämpa andra arbetssätt gällande barns 

modersmål och flerspråkighet. Det kan alltså finnas flera alternativ som är gynnsamma i 

arbetet med att skapa trygga relationer till barn med ett annat modersmål än svenska. 

Den här studien utgör endast exempel från några av förskollärarnas arbetssätt.  

 
4.6.3 Giltighet 

För att stärka en studies giltighet är det nödvändigt att läsaren ska kunna följa 

forskningsprocessen detaljerat. Detta innebär att de val som gjorts vad bland annat 

gäller metod, urval och genomförande tydligt ska framgå för att på så vis möjliggöra för 

andra forskare att genomföra undersökningen på liknande sätt (ibid.). Studiens procedur 

går att följa i metodavsnittet men också i metoddiskussionen där val och genomförande 

framgår. Detta gör att läsare kan ta del av hur undersökningen genomfördes och andra 

forskare kan i stor omfattning efterlikna undersökningens genomförande och påvisa 

liknande resultat. 

 

Dock gör semistrukturerade intervjuer att informanterna ibland tillåts bortgå från ämnet 

och tillägga andra åsikter och erfarenheter. Detta faktum men också att utloppet av 

intervjuerna är beroende av kontext och personer som den inbegriper gör faktiskt att 

upprepade intervjuer inte kommer att se fullständigt likadana ut, eller nödvändigtvis ge 

samma resultat (ibid.).     

 

4.7 Etiska överväganden 

Under studien har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2011) föreskriver. Deltagarna i studien består av förskollärare och 

dessa kommer beaktas på följande sätt. Informationskravet är den första principen som 
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handlar om att forskaren ska informera deltagarna om uppgiftens syfte samt att deras 

deltagande kan avbrytas. Vi skickade ut ett missiv (se Bilaga A) innan intervjuerna för 

att informera om studiens syfte samt att de fick avbryta sitt deltagande under studiens 

gång. Samtyckeskravet är den andra principen som innebär att deltagarna som deltar i 

studien behöver ge sitt samtycke för att kunna delta under processen. Innan intervjuerna 

tillhandahölls underskrifter av samtliga deltagare. Den tredje principen 

Konfidentialitetskravet handlar om att undersökningsdeltagarna i studien är anonyma 

och deras uppgifter är skyddade. Informanterna i vår studie är anonyma eftersom deras 

namn är slumpvis valda och fingerade. Studiens material har förvarats utan insyn från 

oberättigade personer. Nyttjandekravet som är den sista principen innebär att 

uppgifterna i studien endast används till studiens syfte och inget annat 

forskningsändamål. Materialet som har samlats in under studiens gång har bara använts 

till det självständiga arbetet och kommer efter examinationens slut raderas vilket 

informanterna informerats om. 

 

Trots att hänsyn till ovanstående krav är sekretess enligt Vetenskapsrådet (2017) svårt 

att upprätthålla, eftersom exempelvis andra forskare i befogade fall kan ta del av 

uppgifterna. I studiens fall kommer en examinator samt en handledare ta del av 

datainsamlingen. Samtliga deltagare har före intervjuerna informerats om dessa faktum 

och gett sitt samtycke. 

 

Etikkommittén sydost består av representanter från region Kalmar och Blekinge, 

Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola. Kommittén erbjuder rådgivning 

kring etiska aspekter i forskning och studieprojekt. Vid frågor kring etisk granskning 

finns kommittén som rådgivning för så väl student som handledare, doktorand eller 

forskare. Handledaren vid studieprojekt har ett ansvar att avgöra om de forskningsetiska 

aspekterna följs (LNU 2019). Inför den här studien, som är ett självständigt 

examensarbete, har en handledare godkänt studiens genomförandeplan och de etiska 

överväganden som tagits samt regelbundet följt upp arbetet. 

 

Vid forskning som inkluderar människor är det av stor vikt att ta del av GDPR 

lagstiftning gällande personuppgiftsbehandling. GDPR står för General, Data, 

Protection, Regulation. Forskarna ska med stor beaktning hantera deltagarnas 

personuppgifter varsamt under processens gång (LNU 2019). I denna studie har 

deltagarnas personuppgifter hanterats varsamt då namnen är fingerade och slumpvis 

utvalda vilket gör att deras integritet har skyddats, som också beskrevs under 

konfidentialitetskravet.  
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5 Resultat  
Under resultatdelen följer tre rubriker som utgår från de tre frågeställningar som studien 

vilar på. Till att börja med framträder förskollärares arbetsmetoder i relationsskapande 

med barn med annat modersmål än svenska. Därefter följer förskollärares 

identifieringar av möjligheter och utmaningar i relationsskapande. Slutligen 

förskollärares arbete med att stärka språkutvecklingen hos barn med annat modersmål 

än svenska.  

 

Frågeställningarna har undersökts genom intervjuer med förskollärare, där 

informanternas svar har tematiserats. Tematiseringarna framkom från gemensamma och 

starkt framträdande utkomster av intervjun. De presenteras i underrubrikerna nedan. Sist 

i avsnittet återfinns en sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Förskollärares arbetsmetoder i relationsskapande med barn med 
annat modersmål än svenska  
 
5.1.1 Förberedd mottagning och tryggt bemötande   

Flera av förskollärarna i studien beskrev kommunens så kallade mottagningsenhet för 

nyanlända som ett stöd i mötet med nya familjer och barn med annan etnicitet. 

Mottagningsenheten finns till för att skapa trygghet för nyanlända i deras förändrade 

livssituation. Här tillhandahålls information om familjernas bakgrunder, barnens 

intressen och behov men det sker också här en förberedelse inför förskola och skolstart 

där vårdnadshavare också erbjuds utbildning i det svenska språket. Inför förskolstart 

besökte personalen på förskolan barnen på mottagningsenheten, därefter besökte även 

barnen verksamheten.  
 

Får vi ett barn från det kan vara från mottagningsenheten eller om de kommer 

från en annan förskola så vill vi alltid skapa oss en egen bild själva för det har 

vi också upplevt att man kanske har upplevt på ett sätt på ett annat ställe och 

får man sådana förväntningar och så stämmer inte det alls. Så vi jobbar jätte-

mycket med de här relationerna då, så att de ska vara positivt och kännas bra 

(Margareta).  

 

Margareta och flera andra förskollärare förmedlade att mottagningsenheten förser dem 

med viktig information om familjerna och framförallt barnen inför förskolstart vilket 

gör att de kan ha en god förberedelse inför mötet med dessa. Samtidigt tillade Margareta 

i ovanstående citat att de också vill skapa en egen bild av barnen för att den inte alltid 

överensstämmer med mottagningsenhetens bild. 

 

Margareta beskrev också hur deras avdelning förberedde barnen som skulle inskolas för 

den nya miljön på förskolan genom att ta bilder från verksamheten som de vid besöket 

på mottagningsenheten visade upp för barnen. När barnen sedan skulle skolas in på 

förskolan var syftet att de skulle känna igen sig, vilket skulle skapa trygghet hos barnen. 

 
[…] så då tog jag bilder på olika saker i verksamheten det var Ipads, digitala 

verktyg, det var leksaker det var bild utifrån på förskolan och så. Och sen 

hade jag med det i en mapp och när de hade tolk med då visade jag det sen så 

sen när barnet och föräldrarna kom till förskolan här så kände dem ju igen 

(Margareta).  
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Här beskrev förskolläraren hur barnens trygghet kunde främjas med hjälp av att visa 

dem bilder från verksamheten inför starten, så att de känner igen sig när de börjar.  

 

Barbro beskrev också att mottagningsenheten skapar trygghet inför förskolstart och 

samtidigt hur det sedan kan upprätthållas i förskolan. Trygghet beskrivs som nödvändigt 

för att skapa relationer med barn på förskolan. 

 
Det tror jag skapar trygghet och att de känner sig, att de har ett ansikte 

därifrån när de sen kommer hit, sen är det ju det här att, att man tänker på när 

de kommer inför mötet liksom att göra barnet delaktigt att de får vara med 

man riktar sig, visar intresse för barnet. Det här med att de har en egen plats, 

namnskylt och de vet vad de hör hemma […] (Barbro). 

 

När barnen kommer till förskolan poängterades således vikten av att ha saker förberett 

för barnen för att på så vis öka tryggheten. Samtliga förskollärare redogjorde för hur 

mötet med barn med annat modersmål och deras familjer är viktigt för tryggheten. 

Mötet och förskollärares förhållningssätt behöver influeras av öppenhet, tillit, intresse 

och respekt där pedagogerna tillhandahåller information om familjerna för att skapa en 

egen bild av deras livssituation.  

 
[…] utan man har ett öppet sinne och ett positivt förhållningssätt, att man 

möter dem på ett positivt sätt. […] sen är det ju likadant där med föräldrar att 

man har ett positivt förhållningssätt och bemötande och tydlighet ju 

jätteviktigt sen förståelse att vi kommer från olika kulturer men också visa 

intresse för deras kultur [...] (Barbro). 

 

[…] Relationer är ju väldigt viktigt att man skapar bra relationer, nästan 

direkt och inge ett förtroende att, att de kan lita som sagt var, att de kan lita 

på oss och att vi även kan lita på dem, att man skapar en ömsesidig tillit o 

respekt. [...] (Malin).  

 

Förskollärarna beskrev i citaten öppenhet, tillit, respekt och intresse som viktiga 

aspekter i mötet med barn och familjer med annat modersmål, därför att det då kan 

skapas goda relationer och trygghet parterna emellan.  

 
5.1.2 Små barngrupper, struktur och rutiner 
Kerstin berättade om hur barngruppens storlek har betydelse för att skapa trygga 
relationer på förskolan. Vidare beskrev hon att i dagsläget har de minskade barngrupper 
vilket leder till att barnen har lättare att förstå vid instruktioner jämfört med i en större 
barngrupp. I en större barngrupp blir det svårare att nå fram till alla barnen på grund av 
att de är på olika språknivåer. 

 
För nu när man jobbar i smågrupper och kanske har tre barn då är det lättare 

att få barnen och förstå även om dom inte har svenskan […] men när man är 

så många barn det blir liksom. Vi delar ju in i smågrupper också men det blir 

inte lika lätt att nå alla barn, sen är de på så olika nivåer […] (Kerstin). 

 

Förskolläraren Emma förklarade vidare att rutiner är viktigt att ha i en barngrupp så att 

barnen känner en gemenskap och gruppkänsla. Malin reflekterade också över rutiner 

men berättade att struktur är viktigt för barnen och deras trygghet.  

 
Det är jätte-viktigt, så man vet för att det är som sagt trygghet är det största i 

början, och rutiner och struktur så att man bygger upp det med barnen o 

familjen så de känner sig trygga. Det är det vi vill att alla barn ska vara 

trygga, att de vill komma hit (Malin).  
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5.1.3 Använda begrepp på barns modersmål 

Förskollärarna Emma och Kerstin betonade vikten av att lära sig vissa nyckelord och 

begrepp för att skapa trygghet, förståelse samt bygga relationer med barn med annat 

modersmål än svenska. Emma uttryckte: ”Aa men det är det här jag sa att man kanske 

ändå försöker kolla upp eller fråga någon annan om nyckelord som man behöver kunna 

i första möte”. Kerstin sa: ”Sen har man ju lärt sig vissa ord eller sådär eller i alla fall 

arabiskan så där kan man i alla fall lägga in vissa ord om som ska nu ska vi sova, sluta 

eller nej”. Genom deras resonemang framkommer det att barnens förståelse och 

trygghet främjas i relationerna när de försöker lära sig barnens modersmål. Barbro 

tillade att visa intresse för barnens olika modersmål är av stor vikt för 

relationsskapande. 
 

De här med att visa intresse för barnet att lära sig ord på barnets språk man 

kan fråga någon tolk vad heter mössa på dari till exempel eller banan då kan 

man liksom bygga på att barnet känner sig hemma med att jag visar intresse 

för barnet […] (Barbro).  

 

Citaten påvisar att när förskollärare använde begrepp på barns modersmål kan barnens 

förståelse och trygghet främjas i relationerna. En positiv aspekt förmedlades också vara 

att förskollärare på detta sätt visar intresse kring barnens språk vilket i sin tur kan bidra 

till att barnen känner sig trygga med att prata sitt modersmål.  

 

Vidare diskuterade förskollärarna Barbro och Margareta om deras tacksamhet kring 

tillgången till flerspråkig personal, tolkar samt översättnings-appar i förskolan, i 

skapandet av relationer till barn med annat modersmål än svenska. Barbro uttryckte: 

”sen har vi ju tolk och resurs här på förskolan en arabisktalande nu jobbar hon på en 

avdelning tidigare var hon anställd i huset som en språkresurs”. Margareta sa:  ”sen 

finns ju om man säger Ipaden, det finns ju översättningsprogram och appar och så, så 

det finns ju sådant”. Förskolläraren Malin betonade också vikten av tillgång till tolk.  

 
Men att man som jag sa innan också då har tolk, man tar reda på så mycket 

som möjligt om tolk behövs så man, att man har en god förberedelse och det 

skapar ju också en tillit, att de känner tillit för mig att man har liksom ordnat 

det så bra som möjligt (Malin). 

 
5.1.4 Involvera familjer, deras språk och kultur 

Förskolläraren Margareta beskrev att ett nära samarbete med vårdnadshavare är av extra 

stor betydelse när det gäller barn med annat modersmål än svenska på förskolan.  

 
Att vi som pedagoger samarbetar med vårdnadshavare för det är ju dem som 

känner sitt barn. Och på det sättet då kan vi kan vi hitta några gemensamma 

nämnare eller vad de är intresserade av eller vad de är trygga med och så här 

också (Margareta).  

 

Genom att skapa goda relationer till vårdnadshavare kan förskollärares arbete med 

relationer till dessa barn underlättas. Genom att få reda på barnens intressen och behov 

kan förskollärare möta barnen på deras nivå och bygga tillitsfulla, trygga relationer 

tillsammans. Barbro berättade om olika samverkanssituationer som sker med 

vårdnadshavarna i verksamheten. 
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[…] vi är ju jättenoga med att ha utvecklingssamtal, uppföljningssamtal efter 

inskolning sen är det ju likadant där med föräldrar att man har ett positivt 

förhållningssätt och bemötande och tydlighet är ju jätteviktigt (Barbro). 

 

Att involvera vårdnadshavarna ansågs viktigt eftersom det är de som känner sina barn 

bäst och genom dem kan förskollärarna finna lösningar för att gynna relationsskapande 

till barnen. Förskollärarnas egna förhållningssätt betonades också ha stor inverkan på 

graden av goda relationer till vårdnadshavare. Ett positivt bemötande samt tydlighet i 

mötet betonades av förskollärarna. Vidare resonerade Barbro om hur de försökte 

inkludera barnens och familjernas kulturer genom att de fick ta med sig kakor till en 

drop-in-fika. Malin förklarade även hon hur de i arbetslaget kämpar för att involvera 

vårdnadshavarna mer genom att visa intresse för deras kulturer.  
 

I början är det lite de här att man ställer sig vid grinden så lämnar man över 

sitt barn och sen att man tar barnet, och sen går man […] och man känner att 

vi vill involvera dem lite mer, man vill gärna att de plockar med sig, vad äter 

ni för mat i ert hemland, vad har ni för danser, man väver in dem i temat, så 

vi pratar mycket om det (Malin).  

 

Förskollärarna beskrev att de inkluderar barn och familjers kulturer på så vis att de 

uppmuntrar familjerna att dela med sig samt väver in kulturerna i verksamheten. Dock 

problematiserade Margareta faktumet av att många vårdnadshavare anser att de utövar 

sina traditioner samt språket hemma och att förskolan bör kretsa kring den svenska 

kulturen, språket för att förbereda barnen inför den svenska skolstarten. 

 
Jag vet vi har haft uppe det flera gånger, vi har frågat en del föräldrar om de 

vill att vi ska ta upp någonting eller göra någonting och vi har fått svar att 

bland annat de ni gör här på förskolan de, de vill vi att ni gör men det som rör 

våra traditioner eller kultur det gör vi hemma (Margareta).  

 
5.1.5 Fysisk närhet 

Flera av förskollärarna betonade dessutom betydelsen av att vara nära barnen fysiskt för 

att skapa trygga relationer när barnen inte bemästrar språket. Barbro lyfte vikten av att 

låta barnen få sitta i knät eller låta barnen hålla i handen för att de ska kunna känna 

närhet samt trygghet till personalen på förskolan. Förskolläraren Emma poängterade att 

användandet av kroppsspråket är av stor vikt när inte språket finns.   
 

Det viktigaste är att man är eller så som jag upplever det att man är väldigt 

nära barnen rent fysiskt för att har man inte det svenska språket för att kunna 

kommunicera måste man ju liksom kommunicera med kroppen då mest med 

ansiktsuttryck (Emma). 

 

5.2 Möjligheter och utmaningar i relationsskapande 

 
5.2.1 Intensivt värdegrundsarbete 

Förskollärarna Barbro och Emma betonade att finns det många barn med annat 

modersmål i en barngrupp leder det till att värdegrundsarbetet blir desto mer intensivt 

och påtagligt. Detta betraktas av förskollärarna som en möjlighet vid arbete med barn 

med annat modersmål än svenska.   

 
Det skapar förståelse om man förstår verkligen det här arbetet med 

likabehandlingsplanen och läroplanens delar i normer och värden, de här 

värdegrundsarbetet hur viktigt det är att det blir en tolerans liksom att vi är 

olika och att acceptera de här olikheterna (Barbro). 
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[…] man pratar mycket om värdegrundsfrågor hur är man en bra kompis hur 

sätter man gränser man får säga nej för de är ju ändå väldigt många olika 

kulturer och de kulturerna ser inte riktigt ut som våra gör men här är de ju 

förskolans värdegrund som ska och de är läroplansmål som ska strävas efter 

(Emma). 

 

Det känns alltså för förskollärare än mer viktigt att arbeta flitigt med värdegrundsarbetet 

när mångfald råder i barngruppen. Detta i sin tur medverkar till en större acceptans och 

öppenhet för olikheter än i en barngrupp där olikheterna inte är lika påtagliga. Att öppna 

upp för acceptans och respekt, att mångfald är en tillgång men också att se saker utifrån 

olika perspektiv redan i förskolan kan i förlängningen skapa möjligheter till ett bättre 

samhälle, menade Margareta.  

 
Det är ju egentligen en tillgång, eller det är ju en tillgång faktiskt, sen öppnar 

det ju upp något, tycker jag, man får andra perspektiv på saker och ting […] 

Kan vi, kan vi få ett bättre samhälle med sen i förlängningen då, och kan de 

vara så att vi ser varandras olikheter som tillgångar eller att man respekterar 

och accepterar varandra mer också på det sättet, kanske kan det för barnen 

har ju inga fördomar […] (Margareta).  

 

Ytterligare en möjlighet i arbetet med barn som har ett annat modersmål än svenska 

beskrev förskolläraren Emma vara nya perspektiv och lärdomar. Hon får exempelvis en 

ökad förståelse för andras kulturer och språk.  

 
Nämen det är ju att man får lära sig väldigt mycket om andra kulturer så 

klart, lära sig nya språk. [..] man blir väldigt öppen [..] man får en väldigt stor 

förståelse, för de människor som inte har haft det så som jag själv haft det, 

eller så (Emma).  

 
5.2.2 Kulturkrockar 

Kerstin menade att kulturkrockar är en utmaning som framkom i förskolans verksamhet 

och i relationskapandet med barnen. Vidare resonerade hon att förskollärare bör visa 

respekt och hitta andra lösningar på situationer, för att barnen ska känna sig trygga i 

förskolan.  
 

[…] vi har ju också förståelse för att men som det här med kulturkrockarna 

att dom kanske tycker någonting vi gör är konstigt för då måste man ju 

respektera det och kanske liksom hitta vägar på hur man kan få barnet tryggt 

[…] (Kerstin). 

 

Barbro i sin tur menade att kulturkrockar uppstår dagligen men att som förskollärare 

gäller det att reflektera över sitt arbete samt vara normkritisk.  
 

[…] men då tycker jag att där gäller det ju för oss att vara självreflekterande å 

normkritisk varför tänker man och tycker man som man gör […] (Barbro). 

 

Vissa företeelser kan dessutom kännas självklara här i Sverige medan det inte alls är 

viktigt i något annat land poängterade bland annat Malin. Ett exempel är tider. 

 
Vi har ju mycket det här med tider som är vårt dilemma. För klocka är ju inte 

alls viktigt i vissa länder.  vi står här o tjatar om tider, ni måste komma och ni 

ska vara härifrån då, och ni ska, och vi äter frukost då, de är ju lite som, det är 

vårt största här sen har vi sagt många gånger vi ska inte lägga någon energi 

på det, men sen blir det ju åt fel håll om vi ska släppa det för några […] 

(Malin). 
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5.2.3 Språksvårigheter 

En utmaning som skildrats av flera förskollärare är svårigheterna att kommunicera och 

kartlägga kunskaper hos barn med annat modersmål än svenska på grund av 

språkförbristningar.  
 

Och sen hur mycket de förstår, det är svårt att kartlägga barnens språk, 

språkutveckling tycker jag. Man vet inte om dem bara svarar ja för att de, vet 

att de svarar ja eller att de verkligen har förstått, det är också ganska svårt 

(Emma). 

 

Flera förskollärare utöver Emma återgav att det verbala språket behöver kompenseras 

med icke-verbala uttrycksformer som kroppsspråk och ansiktsuttryck, att man tittar 

varandra i ögonen och använder hela sin kropp.  

 

Dilemmat gäller också kommunikationen med vårdnadshavarna, betonade Emma och 

Malin. Missförstånd beskrevs som vanligt förekommande i diskursen om 

föräldrakontakten och eftersom samverkan med vårdnadshavare är nödvändig och 

central i förskolans verksamhet utgör den kontakten många gånger en utmaning för 

förskollärare.  

 
Aah, det är ju skulle jag säga den största utmaningen är ju kontakten med 

vårdnadshavarna, faktiskt. Alltså, barnen de liksom bara badas ju i det 

svenska språket här så de lär sig alltså sjukt fort […] (Emma).  

  

…det är ju missförstånd. Man måste vara övertydlig och fast du är jättetydlig 

och du tycker att nu har dem förstått så nej (Malin). 

 
5.2.4 Att utmana barnen 

Tre av förskollärarna identifierade en utmaning i arbetet med barn med annat 

modersmål än svenska som rör att utmana barnen. I många fall är det svårt att hitta 

barnens kunskapsnivåer eftersom vissa ord och begrepp behövs för att kunna förmedla 

dem.  
 

Sen en utmaning har varit att hitta vilken nivå man ska lägga typ 

undervisningen på för att. Om det var ett barn, eller om det bara hade varit 

svensktalande barn i min tre till femårsgrupp så hade ju nivån kanske varit 

här uppe (visar med handen) men sen får man börja här nere (visar med 

handen) nu när de inte liksom, man måste ju ändå ha vissa begrepp för att 

[…] (Emma).  

 

Å just kanske att, när du har renodlad svensk grupp så kan du ju kanske ta det 

lite steget längre […] för att de hamnar ju oftast i, i att man får förklara allt en 

gång till eller ta om många gånger sen kan det vara bra för, för alla barn 

ibland men det kanske, lite att man vill sticka iväg och utmana ibland eller 

liksom få med sig barnen (Malin). 

 

Barbro poängterade dessutom att miljön kan vara en utmaning och behöver ses över 

regelbundet för att kunna möta barnen som har ett annat modersmål än svenska. Hon 

menade att det behöver finnas variation i materialet på avdelningarna som tilltalar 

barnens behov.  
 

[…] sen är det ju också att man ser över miljön, material, de är ju en 

utmaning liksom för att kunna bemöta barn med ett annat modersmål än att 

man har material att man ser över  

miljön som passar dem (Barbro). 
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5.3 Förskollärares arbete med att stärka språkutvecklingen hos barn 
med annat modersmål än svenska 
 
5.3.1 Bild-stöd, tecken och rekvisita 

Samtliga förskollärare beskrev att de arbetar med bild-stöd, tecken men också rekvisita i 

mötet med barn med annat modersmål än svenska, för att på så vis underlätta 

kommunikationen och förståelsen dem emellan. Margareta och Malin gav exempel på 

rekvisita.  

 
[…] Vi använder bilder och tecken gör vi […] Och vi har rekvisita […] Och 

det är också en sådan sak som kan skapa trygghet för barnen med då, vi kan 

ha olika rekvisita men för tillfället så har vi fem handdockor och dem 

representerar ju olika saker då (Margareta).  

 

[…] är det en ko man ska sjunga om, lille ko då plockar man fram en ko. det 

gynnar ju alla barns språkutveckling så det är inte bara dom med annat 

modersmål men här känner vi att man får jobba mycket med konkret och visa 

att det är en ko, vi har tecken som stöd har vi jobbat jättemycket med, i 

sånger och i det vardagliga när vi kommer in här, vi har ramsor med tecken 

och även då vad sa jag mer dagsschema, med bilder […] (Malin). 

 

Ovanstående citat skildrar arbetet med bild-stöd och tecken i det vardagliga, men också 

som vanligt förekommande komplement till sånger i sångsamlingar. Konkret material 

som rekvisita beskrevs också som betydelsefullt i undervisningssituationer med alla 

barn eftersom det visar tydligt och konkret vad som pratas eller sjungs om, dessutom 

fungerar rekvisitan som kunskapsbärande artefakter för barnen att befästa sina 

kunskaper på, Margareta förklarade: 
 

Å det är precis som att använder man rekvisita så blir det ytterligare en 

dimension och barnen, det är ett sätt till för barnen att ta till sig det man säger 

då (Margareta). 

 
5.3.2 Böcker 

Flertalet av förskollärarna förmedlade att tillgången till böcker i arbetet med 

flerspråkighet underlättade för barnens språkutveckling. Detta kan ske i form av 

högläsning eller tvillingböcker. Lisa beskrev att hon ibland skickar med vårdnadshavare 

böcker hem så de kan läsa dem på deras hemspråk tillsammans med barnen. 

 
[…] jag har skickat med böcker hem till familjerna och bett att de läser 

hemma då, tvillingböcker man kan låna samma bok på ena språket som 

svenska då och att det är viktigt (Kerstin). 

 

Denna metod uppmuntrar barnens modersmål samtidigt som det gör att barnen lättare 

hänger med när boken sedan berättas på svenska i förskolan. Margareta berättade att 

böckerna alltid finns framme på avdelningen så att barnen själva kan hämta när de vill. 

Hon menade att med hjälp av kroppsspråket samt att läsa boken flera gånger kan 

pedagogerna inspirera barnen ännu mer och göra lässtunden rolig och spännande.  

 
Vi har alltid böcker framme, och man försöker ju inspirera barnen och göra 

boken spännande också, […] just att kan man uppleva boken på olika sätt ja 

vet vi hade bilderboksprojekt så hade jag flera barn i min grupp då som inte 

kunde språket heller men man ser ju när man har läst boken flera gånger, 

flera gånger och dem är med och lyssnar och hör sen tittar man och man 

pekar, sen använder man sig själv då och man ligger på golvet [..]  så kryper 
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jag omkring och tittar på dem uppifrån då så dem får hälsa. Så de får uppleva 

med hela sin kropp också, de är väldigt roligt (Margareta).  

 

Samtliga förskollärare redogjorde dessutom för en app på Ipaden som kallas PollyGlutt. 

Appen innehåller en mängd olika digitala bilderböcker och faktaböcker på olika språk, 

som läses upp för barnen med en inspelad röst.  

 
Där kan man lyssna först på sitt modersmål på saga, och sen på svenska. De 

andra barnen är jätte-intresserade av att sitta med när det är typ arabiska då 

sitter de svenska eller de albanska barnen med, att man är intresserad vad 

kompisen har för språk, kan man liksom lyfta det, den kompisen att nu är det 

… saga här på hans språk och då, då kommer gärna kompisarna och lyssnar 

och är med och tycker det är roligt. […] (Malin).  

 
5.3.3 Olika uttrycksformer 

Flera förskollärare betonade att barnens alla uttrycksformer är viktiga att ta tillvara i 

relationsskapande med barn, speciellt de som har annat modersmål än svenska. 

Exempelvis kan barnen uttrycka sig genom sitt kroppsspråk, genom musik, dans eller 

teater. Margareta beskrev att de sjunger sånger där de inkluderar tecken så att alla barn 

kan vara med och delta. Även om de inte förstår språket kan tecken gagna förståelsen. 

Barnen kan se hur de andra gör och sedan imitera varandra.  

  
[…] det finns ju så mycket olika uttrycksformer också […] vi har ju 

kompissånger och där har vi tecken till också då när vi sjunger och så. 

Barnen behöver inte sjunga men man ser på dem barnen som inte har språket, 

att de känner att de kan i alla fall. […] Musik är fantastiskt också. Just kunna 

uttrycka sig för barn som inte har språket då […] (Margareta).  

 

Barbro och Margareta berättade att musik och sång är viktiga aspekter för att uttrycka 

sig och skapa trygga relationer. Barbro beskrev vidare att de sjunger sånger på engelska 

för att barnen tycker det är roligt samtidigt som det visar att det finns många olika språk 

på förskolan och att de lär tillsammans. 
 

[…] men det är ju det här att de lär av varandra och man uppmuntrar 

varandras språk vi sjunger ju sånger på engelska […] (Barbro). 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

I resultatet framkom det att informanterna beskrev bemötandet av barnen och deras 

familjer som viktiga för att kunna skapa trygga relationer parterna emellan i förskolans 

verksamhet. Några gemensamma nämnare som har framkommit i resultatet är att 

involvera hela familjen och ta tillvara på deras språk och kulturer. Likaså är mindre 

barngrupper och rutiner en bidragande faktor till att kunna skapa trygga relationer i 

förskolan. Samtliga fem förskollärare använder sig av olika metoder och verktyg för att 

skapa trygga relationer till barn med ett annat modersmål än svenska men också hur 

dessa stärker barnens språkutveckling. Förberedd mottagning, små barngrupper och 

intresse för barnens modersmål och kultur är återkommande verktyg som informanterna 

har beskrivit i sitt relationsskapande tillsammans med barnen. I syfte att främja barnens 

språkförståelse användes metoder som musik och sång, böcker samt tecken som stöd.  

 

Resultatet visade att informanterna upplevde både möjligheter och utmaningar i sitt 

arbete med barn som har ett annat modersmål än svenska. Möjligheter som bland annat 

synliggjordes var att värdegrundsarbetet blev mer påtagligt men också att pedagogerna 

fick ta till sig andra språk och kulturer. Utmaningarna som framkom var bland annat 
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kulturkrockar men också kommunikationen med barn och vårdnadshavare när 

språkförbristning råder.  
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6 Analys 
I analysen kopplas återkommande mönster utifrån empirin, informanternas svar 

samman med de teorier och teoretiska begrepp som valts i avsnittet teoretiskt ramverk. 

De är indelade i relationell pedagogik samt interkulturell pedagogik. I respektive avsnitt 

diskuteras begreppen i relation till informanternas svar. I slutet av analysavsnittet finns 

det en sammanfattande analys.  

 

6.1 Relationell pedagogik 

När det gäller relationell pedagogik som Aspelin (2010) företräder är både den verbala 

och icke-verbala kommunikationen nödvändig för pedagoger att förmå avläsa hos barn. 

På så vis kan pedagogerna få en bild av barnens förutsättningar samt behov. När barn 

med annat modersmål än svenska möter förskolans kontext, där svenska språket härskar 

kan den icke-verbala kommunikationen antas bli av än större vikt. När språkförståelsen 

blir en svårighet i mötet med ett nytt språk behöver det icke-verbala språket kompensera 

för det verbala (ibid.). Informanterna redogör för den icke-verbala kommunikationens 

betydelse samt olika uttrycksformer som barn använder i kommunikationen. Det som 

framkommer är bland annat bilder, dans och musik men också kroppsspråk som 

ansiktsuttryck, gester samt mimik. Den sortens uttryck kan tolkas ha en betydande roll i 

mötet med alla barn, men framför allt de barn som inte bemästrar det talade språket.  

 

De mellanmänskliga mötena är viktiga för barns lärande där relationerna mellan barn 

och pedagog är centrala. För att barn ska känna sig trygga och för att utveckling ska ske 

i barns lärande krävs det trygga relationer mellan pedagog och barn (Aspelin 2013). 

Informanterna i studien betonar relationens betydelse och vikten av att som barn känna 

trygghet hos förskollärarna på förskolan. Trygghet anses vara grunden till alla 

aktiviteter och viljan att vistas i förskolan. Att skapa trygga relationer kräver mycket tid 

och engagemang från pedagogen, tankarna blir då att barngruppens storlek är avgörande 

för barnens trygghet och relationsskapande. Ju fler barn desto svårare kan det antas bli 

att skapa relationer till varandra, vilket stämmer överens med informanternas svar i 

studien. De menar att små barngrupper är gynnsamt speciellt när det kommer till barn 

med annat modersmål än svenska. 

 

Begreppet förtroende diskuteras omfattande inom den relationella pedagogiken som 

alltså handlar om att barnet anförtror sig åt pedagogen, att denne litar på att pedagogen 

ser till barnets behov och förutsättningar i stunden. Barnet känner samhörighet med 

pedagogen och barngruppen i stort (Aspelin 2010). Informanterna i studien arbetar för 

en ömsesidig tillit mellan förskollärare, barn men även vårdnadshavare. Tillit beskrivs 

som ett av de kärnbegrepp som anses centrala i mötet och relationsskapande med barn 

som har ett annat modersmål än svenska. Flera utav informanterna nämner att fysisk 

närhet till barnen är viktigt för att de ska känna sig trygga vilket handlar om 

samhörighet. En informant betonar även gruppen, vikten av att få in dessa barn i 

gruppgemenskapen på förskolan. Tolkningsvis är tillit en viktig aspekt i relationer 

mellan barn och pedagog på förskolan för att barnen ska känna samhörighet och 

trygghet.  

 

Acceptans är ett begrepp inom den relationella pedagogiken som innebär ett bekräftande 

av individens varseblivning. Det handlar om att pedagogen ser barnet för den det är, 

utifrån dennes livsvärld (ibid). Utifrån informanternas svar framkommer även acceptans 

som begrepp. Tolerans och acceptans inför olikheter och mångfald, att alla är olika men 

lika mycket värda betonas. Konfirmering som begrepp innebär att se till varje barns 
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utveckling och möjligheter att åstadkomma nya lärdomar. Det kan antas ske genom att 

kartlägga barnens kunskaper och på så vis upptäcka vilka utmaningar som kan tillges 

barnet (ibid.). Utifrån informanternas svar framkommer en svårighet just att kartlägga 

barnens kunskaper och finna utmaningar och utvecklingsmöjligheter på grund av att 

vissa ord och begrepp som är väsentliga i de olika kunskapsområdena hos barn saknas. 

Exempelvis behövs inom matematiken vissa begrepp på svenska för att förskollärare 

ska förstå hur mycket barnet kan. Språkförbristningarna blir en utmaning för 

förskollärare när de ska kartlägga dels barnens kunskaper, dels de utmaningar som de 

kan tillge dem. Tankarna blir då att det är lättare för pedagoger att bekräfta barnen 

snarare än att utmana dem eftersom språket försvårar för vidareutveckling och 

fördjupning av kunskaper.   

 

När det gäller pedagogers relationskompetens förklarar författaren att det är nödvändigt 

att bemästra nya kunskaper om barnet för att underlätta relationsskapande (ibid.). Flera 

informanter i studien poängterar just detta, att tillhandahållandet av information om 

barnen är betydelsefullt. Det sker på olika sätt i verksamheten för att på så vis ha en god 

förberedelse i mötet med dessa barn men också för att kunna bygga trygga relationer där 

barnen bekräftas utefter sina unika förutsättningar och behov.   

 

6.2 Interkulturell pedagogik 

Informanterna i studien redogör för hur de ska ta tillvara på barnens olika kulturer och 

språk i de olika förskolorna. Detta kopplas samman med den interkulturella 

pedagogiken som Lunneblad (2013) beskriver handlar om social interaktion samt 

kommunikation mellan människor som kommer ifrån olika bakgrunder i det 

mångkulturella samhället. För att ett lärande ska kunna ske menar författaren att det 

krävs respekt parter emellan samt att lärande sker som en process. Informanterna menar 

att respekt gentemot barnen och vårdnadshavare är viktigt för att kunna skapa trygga 

relationer till barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolans verksamhet. 

Enligt Lahdenperä (2018) är det inom den interkulturella pedagogiken av stor vikt att 

som pedagog försöka närma sig barnen samt deras familjer vilket i sin tur leder till ökad 

förståelse för andras kulturer (ibid.). Mångfalden och kulturutbyten är något som 

samtliga informanter poängterar. Dels att pedagogerna får nya lärdomar om kulturer 

som positiv aspekt, dels att det är viktigt att barnens kulturer blir bekräftade för att 

trygga relationer ska etableras. Samtidigt vill föräldrarna att barnen ska möta den 

svenska kulturen och språket i förskolan som förberedelse till skolan. Pedagogernas 

bemötande och förhållningssätt gentemot familjers olikheter är av stor vikt menar 

informanterna just för att tillitsfulla och trygga relationer ska skapas.  

 

Informanterna poängterar således att det är av stor vikt att bemöta barnens olika 

bakgrunder med respekt och inge ett förtroende genom att inta barnens och även 

familjernas perspektiv. Detta anses skapa trygga relationer. Detta överensstämmer med 

ett interkulturellt förhållningssätt som Lahdenperä (ibid.) lyfter fram. Författaren menar 

att förskollärare behöver se till alla individer i förskolan och deras perspektiv. Likaså 

nämns demokratifrågor och etiska värden som extra viktigt att reflektera över när 

mångfald råder (ibid.). Med detta kan man konstatera att respekt och ett öppet 

förhållningssätt gentemot barn och deras familjers bakgrund och livssituation leder till 

en bra samverkan mellan hem och förskola vilket samtidigt ökar tryggheten.  

 

Flera informanter menar att som förskollärare är det av stor vikt att reflektera över sitt 

arbete, sina val och vidga sitt perspektiv i barngrupper som influeras av flerspråkighet, 

likaså vara normkritisk. De beskriver att de arbetar än mer djupgående med 
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värdegrunden, som är en viktig grundpelare i förskolans verksamhet, när de har barn 

med annat modersmål i barngruppen. Detta kan kopplas till det Elmeroth (2018) 

beskriver som ett normkritiskt tankesätt då man ständigt reflekterar över förgivettagna 

normer som skapas i sociala sammanhang (ibid.). Av detta går det utläsa att 

förskollärare bör reflektera över sitt arbete i förskolans verksamhet samt vara kritiskt 

gentemot socialt konstruerade antaganden för att möta varje barn med respekt och på så 

vis skapa trygga relationer som gynnar deras utveckling och lärande. 

 

6.3 Sammanfattande analys 

I analysen framkommer att den relationella pedagogiken är central i möten och 

relationsskapande med alla barn men att den även kan kompletteras med den 

interkulturella pedagogiken just när det handlar om barn med annat modersmål. Trygga 

relationer behöver alltid finnas i förskolan för att det ska vara en plats som barnen vill 

vistas i. För att relationen ska vara trygg behövs förtroende och acceptans mellan och 

inför varandra vilket också bekräftas av informanternas svar som framhäver tillit i 

relationerna samt öppenhet inför varandras olikheter. För att förtroende ska infinna sig 

behöver barnen bli bekräftade för dem de är, alltså accepterade vilket gör att förtroende 

och acceptans står varandra mycket nära. Konfirmering, då pedagogen även ser barnens 

potentiella utmaningar upplever dock några informanter som svårt i förhållande till barn 

med annat modersmål än svenska.   

 

Den interkulturella pedagogiken betonar dessutom mångfald och det egna 

förhållningssättet gentemot olika kulturer och språk, vilket är centralt när det kommer 

till relationsskapande med barn som har annat modersmål. Barn behöver bli bekräftade 

för dem de är, också oavsett etnicitet. Familjers kulturer behöver således bekräftas, 

respekteras och uppmuntras i mötet för att trygga relationer ska etableras mellan 

förskollärare och barn. Informanterna betonar även respekt och har samtliga en strävan 

efter att på olika sätt närma sig barn och familjers olika kulturer i syfte att skapa trygga 

relationer, och deras intresse för dem upplevs främja relationerna dem emellan.   
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7 Diskussion 
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet mer övergripande tillsammans med den 

tidigare forskning som återfunnits gällande relationsskapande, samt språkutveckling 

med barn som har ett annat modersmål än svenska. På så vis diskuteras detta även i 

relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar. Den första rubriken bemötande av 

flerspråkiga barn och deras familjer diskuterar på vilket sätt mångfald mottags i 

verksamheterna i förhållande till tidigare forskning. Rubriken som följer därefter är 

arbetsmetoder, där förskollärares metoder för att skapa trygga relationer och stärka 

barns språkutveckling diskuteras tillsammans med tidigare forskning. Till sist behandlas 

den relationella och interkulturella pedagogikens betydelse i relationsskapande. 

 

Diskussionsavsnittet avslutas med en metoddiskussion som resonerar kring studiens val 

och genomförande, hur den kan ha påverkat studiens utlopp samt förslag till vidare 

forskning inom ämnet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
7.1.1 Bemötande av flerspråkiga barn och deras familjer  

Tidigare forskning återger att synen på flerspråkighet förut inte var så bekymmersfri 

eftersom individer anförtrodde sig till enspråkighet som norm och barnen i förskolan 

skulle endast lära sig svenska. Eftersom skolan vilar på den demokratiska värdegrunden 

bör mångfald beaktas och uppmuntras i verksamheterna (Skans 2011). Informanterna i 

den här studien påvisar samtliga att mångfald är en tillgång och att det är så samhället 

ser ut idag. De beskriver att det krävs en öppenhet och nyfikenhet för att kunna skapa 

trygga relationer till barn med annat modersmål och deras familjer. En positiv attityd till 

flerspråkighet visas även i tidigare forskning främja språkutvecklingen men också 

relationerna till varandra. Informanterna menar att det egna förhållningssättet gentemot 

barn och familjer är avgörande för hur relationen kommer att bli. En tänkbar förklaring 

till informanternas svar kan vara just att mångfald som resurs beaktas bland annat i 

skollagen och förskolans uppdrag vilket såvida blir värden som inkluderas i pedagogens 

plikt. Samhället influeras dessutom numera av övervägande flerspråkighet som således 

blivit norm istället för enspråkighet.  

 

Interkulturell pedagogik återfinns också i tidigare forskning, samtidigt som det är en 

vald teori för studien. Inom pedagogiken betonas det interkulturella förhållningssättet 

vilket är betydelsefullt att som förskollärare inta. Det innebär att förmå se varandras 

olikheter och likheter på samma gång och att det inte finns några motpoler som gränsar 

till varandra. På förskolan sker ständigt möten mellan olika kulturer och bakgrunder 

vilka bör integreras med varandra. Samtliga bör betraktas som tillgångar i verksamheten 

och samhället i stort. Detta skapar trygghet att vara sig själv och vistas i en gemenskap. 

Som förskollärare kan pedagogiken innebära att lära sig om barnens olika kulturer och 

språk för att kunna möta dessa och integrera dem i verksamheten (Gort och Pontier 

2012; Skans 2011). Detta kan kopplas samman med begreppet relationskompetens inom 

den relationella pedagogiken. Enligt Aspelin (2010) innebär den att pedagogen 

bemästrar kunskaper om barnen för att på så vis utveckla trygga relationer som kan 

bidra till lärande. Informanternas svar i studien påvisar relationskompetens och 

framhäver samtidigt ett samband med den interkulturella pedagogiken eftersom de 

beskriver att de dels tillhandahåller information om barnen och familjerna redan före 

förskolstart, dels visar intresse för deras olika kulturer och språk genom att uppmuntra 
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familjerna att dela med sig av dem i verksamheten. Det kan ske i form av maträtter, 

danser och begrepp på deras modersmål. Detta anser dem skapar trygga relationer till 

barnen men även deras familjer. Det är dock viktigt att påpeka att familjernas integritet 

bör respekteras på så vis att deras intentioner kommer i första hand.  

 
7.1.2 Arbetsmetoder 

En av informanterna i studien berättar att de använder foton för barnens trygghet genom 

att ta bilder på avdelningen och material, som de visar för barnen innan de börjar på 

förskolan. Detta kan kopplas samman med vad Skans (2011); Strickland et al. (2010) 

framhåller kring fotoberättelser som metod för att kommunicera med barn med annat 

modersmål. Arbetssättet leder i både informanternas fall och de båda studiernas fall att 

kommunikationen etableras mellan barn och pedagog som i sin tur främjar barnens 

trygghet och relationerna dem emellan. Av detta kan man utläsa att bilder som metod 

för att förbereda barnen, utöka tryggheten eller etablera kommunikationen är gynnsamt 

för barn som inte behärskar språket och känner osäkerhet i en för dem främmande 

kontext.  

 

Ett arbetssätt för kommunikation med barn som också dyker upp i tidigare forskning är 

tecken som stöd där författaren menar att tecken kompenserar för det talade språket och 

ökar barnens delaktighet och förståelse (Skans 2011). Informanternas svar i resultatet 

visar att tecken som stöd förekommer vardagligt i förskolan dels vid rutinsituationer 

dels i sångsamlingarna, just för att främja förståelsen och språkutvecklingen hos alla 

barn. Att tillägga använder sig även informanterna av rekvisita, konkret material för att 

barnen ska bemästra kunskaper med alla sinnen. Det tycks alltså som om ju fler 

hjälpmedel barnet tillhandahålls desto mer underlättas deras förståelse.  

 

I resultatet framkommer att små barngrupper anses främja trygga relationer mellan barn 

och förskollärare men också barns språkutveckling i förskolan. I mindre grupper har 

barnen lättare att ta till sig instruktioner jämfört med i en större barngrupp. Detta 

överensstämmer med det Skans (ibid.) tar upp om mindre grupper där han menar att 

små barngrupper underlättar för barn att känna delaktighet och trygghet tillsammans 

med andra barn och förskollärare. Vidare poängterar författaren att kommunikationen 

och förståelsen ökar i en mindre barngrupp (ibid.). Den relationella pedagogiken 

betraktar relationsskapande som en tidskrävande process. Tankebanorna blir då att stora 

barngrupper gör att relationerna blir fler att skapa och tar längre tid, vilket i sin tur kan 

kännas mödosamt. Utifrån resultatet, tidigare forskning och relationell pedagogik 

framgår det tydligt att mindre barngrupper ökar tryggheten för barn som har ett annat 

modersmål än svenska samt att det främjar deras språkutveckling.  

 

Kultti (2013) beskriver uttrycksformerna musik och dans som ett sätt att underlätta för 

barn som inte förstår språket att delta i aktiviteter. Genom att använda sitt kroppsspråk 

till musiken kan barnen ta efter trots att de inte förstår vad som sägs i själva aktiviteten. 

Likaså poängterar Björk-Willén (2007) hur den icke-verbala kommunikationen är 

central i barnens lek. Genom gester och kroppsspråket kan barnen samspela med 

varandra (ibid.). Resultatet påvisar att det är betydelsefullt att som förskollärare beakta 

barnens alla olika uttrycksformer. Exempelvis kroppsspråk, tecken, sång och musik gör 

att barnen kan uttrycka sig när språket inte finns. Det framkommer att barnen kan göra 

sig förstådda i musiken med hjälp av tecken som komplement. Musik och sång blir 

därmed en trygghet för barnen eftersom det sker på ett lek-och lustfyllt sätt. Av detta 

kan man utläsa att den icke-verbala kommunikationen är viktig i relationsskapande till 
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barn som har ett annat modersmål än svenska, vilket också motsvarar en aspekt som 

beaktas inom den relationella pedagogiken.  

 

Resultatet utifrån informanternas svar visar att föräldrakontakten är viktig för 

relationsskapande till barnen på förskolan. Föräldrarna känner sina barn bäst och 

pedagogerna kan därigenom få information som underlättar deras arbete för att barnen 

ska känna sig trygga. Informanterna poängterar också att det är önskvärt att 

tillhandahålla enkla begrepp på barnens språk vilket underlättar kommunikationen. 

Detta överensstämmer med vad Ljunggren (2015) framför i sin studie. Författaren 

menar att det är gynnsamt för barnens trygghet att involvera föräldrarna. Att vara 

nyfiken på familjerna och deras kultur, modersmål är betydelsefullt. En bra relation till 

vårdnadshavarna gör att barnens trygghet stärks. Före Strickland et al. (2010) studie 

känner pedagogerna en osäkerhet kring kontakten med vårdnadshavarna med annat 

modersmål på grund av rädslan för missförstånd och språksvårigheter. Detta kan 

jämföras med informanternas beskrivningar av utmaningar i relationsskapande. Det 

tycks inte vara ovanligt med missförstånd och språkförbristningar i kontakt med 

vårdnadshavare. En av informanterna förmedlar nämligen att den främsta utmaningen i 

arbetet med barn med annat modersmål är just föräldrakontakten. En förklaring till detta 

kan vara just rädslan för att inte förstå dem men också tvärtom, eftersom språket 

försvårar. 

 

Gort och Pontier (2012) talar om kodväxling som metod för att skapa trygga relationer 

och förståelse hos flerspråkiga barn eller barn med annat modersmål. När förskollärare 

förmår skifta över till att använda begrepp på barnens modersmål skapas ett band 

mellan förskollärare och barn samtidigt som det underlättar barnens förståelse för 

fenomen. Det anses vara positivt att som förskollärare således ha kunskaper om barnens 

modersmål för att kunna tillämpa ord, begrepp och växla mellan språken (ibid.). 

Resultatet och informanternas svar visar att det för förskollärare är en fördel att ha 

tillgång till flerspråkig personal, tolkar eller översättnings-appar i verksamheten. Detta 

för att kunna skifta över till barnens modersmål när språkförståelsen brister, men också 

för att skapa trygghet hos barnen. Flera utav informanterna berättar att de brukar lära sig 

vissa nyckelord eller begrepp på barnens modersmål innan de skolas in på förskolan för 

att på så vis vara förberedda och kunna möta barnens behov. Många förklarar att de 

brukar fråga vårdnadshavare vad olika ord betyder som barnen använt på förskolan, för 

att visa intresse och nyfikenhet även i samverkan med vårdnadshavare. Detta gör att 

pedagogerna integrerar olika kulturer och språk samt uppmuntrar mångfald vilket 

betonas inom den interkulturella pedagogiken. Den slutsats man kan dra är att när barn 

får tillgång till begrepp på sitt språk ökar förståelsen, självförtroendet och tryggheten 

hos barnet vilket också främjar dess lärande och utveckling. Det innebär att ju fler ord 

förskollärare bemästrar samt ju fler hjälpmedel som finns desto mer gynnas dessa barn. 

Det är dock viktigt att påpeka att organisatoriska hinder kan inskränka dessa 

möjligheter. Ekonomiska i form av resurser så som tolkar, kompetensutbildningar men 

också tidsmässiga eftersom det idag finns många olika etniciteter på en förskola att 

beakta.  

 
7.1.3 Den relationella och interkulturella pedagogikens betydelse 

Den relationella och interkulturella pedagogiken kan tolkas komplettera varandra när 

det gäller att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska. Den 

relationella behandlar betydelsebärande aspekter i relationsbygge medan den 

interkulturella även lägger stor vikt vid mötet med människors skilda språk och kulturer 

för att skapa relationer till barn samt gynna deras språkutveckling. Resultatet visar att 
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informanterna upplever det viktigt med trygghet i relationerna där acceptans, förtroende 

och konfirmering är centrala aspekter. Tankegångarna blir att inga trygga relationer kan 

skapas om dessa begrepp inte involveras i relationsskapande. Dock upplever 

informanterna att när språkförbristningar råder försvåras kontakten med barn och deras 

vårdnadshavare på förskolan. Detta medför att relationerna inte fördjupas på samma sätt 

som med svensktalande familjer. Detta stämmer överens med Kultti (2009; 2012) 

utlåtanden. När det råder olika språk är det svårare att skapa relationer till varandra, men 

att trots det visa intresse för familjers språk, kulturer samt tillhandahålla information om 

dem skapar trygghet och utvecklar relationerna. Informanterna är eniga om att 

språkförbristningar bitvis kan vara ett hinder men att själva intresset, öppenheten och 

engagemanget gentemot barnen och deras familjer främjar trygga relationer dem 

emellan. Tankegångarna blir då att så länge förskollärare bemöter familjer med 

nyfikenhet och intresse, öppenhet samt engagemang finns det inte några hinder för att 

skapa trygga relationer tillsammans.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Informanterna har arbetat som förskollärare olika länge; ett år, sex år, 29 år och två som 

arbetat i 13 år. Syftet med deras olika arbetserfarenhet är att få mångskiftande svar. 

Informanterna arbetar på tre olika förskolor och verksamma på olika avdelningar som 

influeras av mångfald. Dessa urval gjordes för att få tillgång till informanter med 

mycket erfarenhet av barn med annat modersmål men också för att få mångfaldiga svar 

där informanterna jobbar på olika sätt.  

 

Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ ansats där forskaren på ett djupare plan 

söker nära information med bilder och ord som analysenhet. I undersökningen finns det 

ett försök att närma sig undersökningens syfte genom att intervjua personer som arbetar 

inom området ute på fältet, för att tillhandahålla deras erfarenheter och uppfattningar. 

Enligt Denscombe (2018) är intervjuer passande datasamlingsmetod när det önskas 

undersöka komplexa och subtila fenomen så som åsikter, uppfattningar och erfarenheter 

eller komplexa frågor som kräver djup information om hur saker fungerar. Eftersom 

undersökningen söker finna arbetssätt för att skapa trygga relationer till barn med annat 

modersmål samt deras språkutveckling krävs erfarenheter och information av personer 

som arbetar med barn med annat modersmål.  

 

Intervjuerna skedde personligt, det vill säga enskilt mellan forskare och en informant. 

Detta val gjordes för att tillhandahålla den enskilda informanterns tankar och 

erfarenheter, utan påverkan utifrån. Hade gruppintervjuer genomförts är en tanke att de 

hade tagit stöd i varandra och påverkats av varandras tankar. Vi som forskare valde att 

sitta med båda två medan en av oss ansvarade för frågorna. Detta för att få en djupare 

förståelse för ämnet med bådas perspektiv, men också för att det var en hjälp för att 

ställa följdfrågor. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till informanterna. 

Om vi däremot hade gjort det kunde eventuellt fler och djupare svar tillhandahållits men 

även transkriberingen underlättats när den inte störts av funderingar och eftertankar.   

 

Före intervjun är det betydelsefullt att resonera kring relationen mellan forskare och 

informant. Finns det faktorer som kan påverka denna, exempelvis utbildningsnivå, 

sakkunskap, åldersskillnader med mer. Eftersom vi som forskare är 

förskollärarstudenter och informanterna färdiga förskollärare med erfarenhet inom 

området anser vi att vi som forskare inte gjorde några maktåtaganden. Vi intresserade 

oss endast kring informanten och vad denne hade att förmedla. Vi hade inte heller 

någon personlig anknytning till någon av informanterna.  
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En tanke som har slagit oss i efterhand är att vi hade kunnat komplettera 

undersökningen med en ytterligare datainsamlingsmetod, eventuellt observationer. Just 

relationsskapande hade kanske utgjort en svårighet eftersom det sker främst i början när 

ett barn möter förskolan och dess personal. Däremot kunde arbetet kring deras 

språkutveckling observerats i verksamheten för att se om deras svar överensstämmer 

med deras handlingar i praktiken. Observationer som komplement hade ökat 

trovärdigheten i studien eftersom det fångar vad som egentligen händer i verksamheten. 

Dock låg fokus i den här studien på skapandet av relationer snarare än språkutveckling 

och en mer djupgående undersökning hade krävt såväl en lämplig tidpunkt som en 

större tidsomfattning.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vid fortsatt forskning kring skapandet av trygga relationer vore det intressant att studera 

skillnader i arbetssätt i en förskola som influeras av enspråkighet, kontra en förskola 

med övervägande flerspråkighet. Eftersom studien inte fokuserade främst på 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål skulle vidare forskning även kunna 

studera hur språkutvecklingen ser ut hos barn med annat modersmål än svenska, jämfört 

med hos svenskfödda barn.  

 

7.4 Avslutande reflektioner 

Vi hoppas att den här studien har synliggjort hur förskollärare beskriver hur de arbetar 

för att skapa trygga relationer med barn som har ett annat modersmål än svenska, samt 

hur de upplever att deras metoder stödjer deras språkutveckling. Studien kan således ge 

inspiration på olika arbetsmetoder i relationsskapande samt arbetet med 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska, till andra som arbetar i 

förskolan.  

 

Studien har framfört resultat som tidigare forskning inte har tagit upp, detta är bland 

annat tolkar, böcker och digitala verktyg i form av översättnings-appar samt 

tvillingböcker. Appen Polly-Glutt som innehåller böcker på flera olika språk är till 

synes något nytt förekommande i förskolan. Dessutom har tidigare forskning inte nämnt 

mottagningsenheter som stöd för barn, familjer och personal inför mötet på förskolan 

och skolan. Detta för att det kanske inte tillämpas generellt i världen.  
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Bilagor 

Bilaga A  

Missiv 
Förfrågan inför intervjun 

 

Hej, vi heter Frida Adolfsson och Josefin Karlsson och vi är två förskollärarstudenter 

som är inne på vår sista termin på förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi ska nu skriva ett självständigt arbete som handlar om hur förskollärare arbetar 

för att skapa trygga relationer med barn som har annat modersmål än svenska samt hur 

deras metoder stödjer deras språkutveckling. 

 

För att vi ska kunna genomföra studien behöver vi era kunskaper kring ämnet och 

undrar därför om ni kan tänkas ställa upp på en intervju.  

 

Intervjun kommer ta ca 30 minuter och kommer ske i mitten av v48 eller i början av 

v49. Vårt förslag är att det sker på er arbetsplats. Intervjun kommer spelas in med 

ljudupptagning för att materialet ska kunna analyseras. 

 

Studien tar hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska principer som innebär att 

deltagarna och förskolan är anonyma. Studien kommer bara användas för det 

självständiga arbetet. Ert deltagande är frivilligt vilket innebär att ni kan avbryta ert 

deltagande när som i studien.  

 

Vi skulle uppskatta om ni har möjlighet att delta. Har ni några frågor kan ni kontakta 

oss eller vår handledare.  

 

Hälsningar 

Studenter:                                                                                                    Handledare: 

Frida Adolfsson Anna Linge                                                 

fa222ki@student.lnu.se                                                                     anna.linge@lnu.se 

072-1814146                                                                                                0470708814                                                   

                                                                                                                       

Josefin Karlsson                                                                                                                                                           

jk223dk@student.lnu.se                                                                                                                                                          

073-7003571 

 

 

Samtycke 

Jag har läst igenom samt tagit del av informationen och godkänner mitt deltagande i 

studien 

 

Deltagare:______________________________________________________________ 

 

Datum:________________________________ 
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Bilaga B 

Intervjufrågor  

 
1. Kan du berätta lite om ditt arbete som förskollärare? 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

3. Hur många barn har annat modersmål än svenska i din barngrupp? 

 

4. Vad har du för erfarenhet av flerspråkighet och barn med annat modersmål? 

Utveckla.  

 
Hur skapar du trygghet i gruppen så barn med ett annat modersmål än svenska känner 

sig inkluderad i verksamheten?  

 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på inför mötet med barn med annat 

modersmål?  

 

6. Kan du beskriva ert arbete med skapandet av trygga relationer till barn med 

annat modersmål?  

 

7. Kan du beskriva några specifika verktyg /strategier i relationsskapande? Hur 

används dem?  

 

8. Kan du berätta om er samverkan med vårdnadshavare i syfte att skapa trygga 

relationer?  

 

9. Hur planerar du för arbetet kring flerspråkiga barns språkutveckling?  

 
Hur anser du att språkutvecklingen främjas utav arbete med barns modersmål?  

 

Hur kan man hjälpa barn att utveckla sitt modersmål?  

 

På vilket sätt är viktigt att ta till vara barns språk och kultur för att skapa trygga 

relationer?  

 

10. Vilka utmaningar ställs du inför i arbetet med barn som har ett annat modersmål 

än svenska?  

 

11. Vilka möjligheter ställs du inför i arbetet med barn som har ett annat modersmål 

än svenska?  

 

12. Är det något du vill tillägga som inte har tagits upp i denna intervju?  

 

 


