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Abstract 
 
 

I denna studie undersöks anknytning relaterat till flerspråkighet då vi har upplevt att det är svårt 
för förskollärare att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen då kommunikationen 
inte fungerar. Forskning belyser att det är viktigt för barn att ha en trygg relation till pedagogerna 
och att en bra kommunikation dem emellan kan dämpa faktorer som gör att dessa barn inte lyckas 
så bra socialt och kunskapsmässigt. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare, genom 
fokusgruppssamtal, resonerar kring språkets och kommunikationens betydelse för att skapa en 
trygg anknytning till de flerspråkiga barnen. Följande forskningsfrågor har utifrån syftet 
konkretiserats: Vilka tolkningsrepertoarer kring flerspråkiga barns trygga anknytning ger 
förskollärarna uttryck för? Vilka kategoriseringar av barn och vuxna framträder i förskollärarnas 
diskussioner och vad kännetecknar dem? Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är 
socialkonstruktionism och som analysmetod används diskurpsykologi vars analysverktyg: 
tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering har hjälpt oss att besvara forskningsfrågorna. Det 
empiriska materialet samlades in genom tre fokusgruppssamtal där tolv förskollärare från tre 
förskolor i södra Sverige deltog. De tolkningsrepertoarer som framkommer i resultatet är att en 
god relation till vårdnadshavarna, barns personlighet, språkets betydelse och pedagogers 
förhållningssätt är viktiga för att möjliggöra en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen.  De 
kategoriseringar som framkommer i vår studie är vi, de, dem, de barnen, dessa barn, barn med 
annat modersmål samt föräldrarna. Retoriken blir synlig när förskollärarna för varandras talan 
samt när de använder sig av extremisering och förminskning i sina uttalanden. Slutsatsen i studien 
är att språk och anknytning hänger samman, men när det kommer till att göra ett val, prioriterar 
förskollärarna språket före anknytning då de väljer att sära på de flerspråkiga barnen. 
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1. Inledning  
Redan 2011 var vart femte barn i de svenska förskolorna flerspråkigt (Rosén & Wedin, 2018; 

Skans, 2011). År 2015 ökade invandringen drastiskt då 162 877 personer sökte asyl i Sverige, 

varav 70 384 av dessa var barn (Migrationsverket, 2019). Killian, Cardona och Brottem (2018) 

skriver att flyktingbarn många gånger börjar förskolan/skolan med psykiska problem till följd 

av händelser de varit med om innan- och under flykten. Oades-Sese och Li (2011) menar att en 

trygg relation kan ge dessa invandrade barn eller barn från högriskmiljöer en motståndskraft 

för stressrelaterade händelser i barnens liv. För att skapa trygga relationer för dessa barn menar 

både Skans (2011) och Killian et al. (2018) att pedagoger som möter barn med en annan 

bakgrund än de själva har, behöver fundera över hur barnens erfarenheter ska tas tillvara på. 

Detta lyfter Kultti (2012) fram som en grundpelare i förskolans värdegrund. Om inte 

förskolläraren tar till vara på barnens språk, kultur och erfarenheter i samspelet mellan dem 

försummas också barnen. Detta gäller alla barn men risken är större för de barn med en annan 

bakgrund än majoriteten (Skans, 2011).  

   Hellberg (2015) och Skans (2011) skriver att samarbetet med vårdnadshavarna är viktigt för 

att visa barnet att hemmet och förskolan, dess två viktigaste världar, hänger ihop. Samarbetet 

ingår i läraruppdraget men detta är inte alltid helt enkelt då värderingar och olika uppfattningar 

om vad som är bäst för barnen kan skilja sig åt. Lunneblad (2013) lyfter utifrån sin studie att 

mottagandet av nyanlända och deras familjer i förskolan är en komplex fråga och att 

pedagogerna inte alltid är eniga om hur det ska hanteras. En del pedagoger försöker organisera 

verksamheten utifrån barnens och familjens behov men det finns också de pedagoger som anser 

att fokus ska ligga på hur vårdnadshavarna ska anpassa sig till förskolans verksamhet och ett 

liv i Sverige. När verksamheten organiseras på så vis att barn med annan kulturell bakgrund 

sätts samman i en enhetlig grupp menar Broberg, Hagström och Broberg (2012) att skillnaderna 

mellan etniska grupper och sociala klasser osynliggörs. När barnen placeras i dessa fack antas 

de ha gemensamma värderingar som skiljer sig från de svenska barnens vilket leder till att de 

ses som avvikande.  

  Vi har upplevt, på flera förskolor, att det är svårt att skapa goda relationer till flerspråkiga barn 

då kommunikationen mellan pedagogen och barnet inte fungerar. I läroplanens riktlinjer står 

det att förskollärare ska ansvara för att varje barn “får goda förutsättningar att bygga upp 

tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,” samt att de ska “utmanas och stimuleras 

i sin utveckling av språk och kommunikation /.../” (Skolverket, 2018, s. 15). Forskning belyser 

att det är viktigt för barn att ha en trygg relation till pedagogerna och att en bra kommunikation 

dem emellan kan dämpa faktorer som gör att dessa barn inte lyckas så bra socialt och 
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kunskapsmässigt (Baker, 2006, refererad i Oades-Sese & Li, 2011, s. 708). Lunneblad (2006) 

lyfter dock att i förskolans språkmiljö avskärmas ofta de flerspråkiga barnen från sitt modersmål 

och på så vis begränsas de också från att kunna uttrycka sina känslor med hjälp av språket. De 

blir också uteslutna i den känslomässiga kontakt som uttrycks genom det språk som används 

av vuxna och barn i deras omgivning. 

   Då det finns begränsat med forskning om anknytning relaterat till flerspråkighet blir det, med 

detta som bakgrund, intressant att studera hur förskollärare resonerar kring språkets betydelse 

för att skapa goda relationer till de flerspråkiga barnen. Eftersom vi anser att det främst är 

förskollärarna som möjliggör trygga relationer på förskolan är det av betydelse att synliggöra 

deras resonemang, då detta har relevans för det förskolepedagogiska området. För att synliggöra 

förskollärarnas resonemang används i studien diskurspsykologi då den gör det möjligt att 

fokusera på hur människan utformar sin egen verklighet i sociala interaktioner genom att 

studera hur språket gestaltas. Resultatet analyseras med hjälp av diskurspsykologins 

analysverktyg: tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering. Med hjälp av tolkningsrepertoar 

som analysverktyg blir det möjligt att i studien synliggöra de återkommande mönster som 

framträder genom språket i förskollärarnas resonemang. Kategorisering som analysverktyg gör 

det möjligt att, i studien, se hur förskollärarna sorterar in barn och vuxna i fack utifrån 

stereotypa föreställningar. Med hjälp av retorik som analysverktyg blir det dessutom synligt 

hur olika argument konstrueras i text eller tal och på så vis synliggörs de tolkningsrepertoarer 

och kategoriseringar som framträder.  

   Fortsättningsvis i studien används begreppet anknytning synonymt till trygga relationer då 

Smith (2003) skriver att en stabil eller trygg relation över tid utvecklas till en trygg anknytning.   

    I studien ska dessutom flerspråkiga barn förstås som de barn som har tillgång till flera språk. 
 

1.1 Problemformulering och syfte 

Vi har upplevt att det är svårt för förskollärare att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga 

barnen då kommunikationen inte fungerar. Då det dessutom finns begränsat med forskning om 

anknytning relaterat till flerspråkighet är vårt syfte med studien därför att undersöka hur 

förskollärare resonerar kring språkets betydelse för att skapa en trygg anknytning till de 

flerspråkiga barnen. Att inte begränsa ämnet mer eller titta på flerspråkiga barns anknytning i 

en specifik situation var ett medvetet val vilket har lett oss fram till två forskningsfrågor som 

vi anser kan besvara syftet i studien.   
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1.2 Forskningsfrågor 
  Vilka tolkningsrepertoarer kring flerspråkiga barns trygga anknytning ger 

förskollärarna uttryck för?  

  Vilka kategoriseringar av barn och vuxna framträder i förskollärarnas diskussioner 

och vad kännetecknar dem? 

2. Bakgrund 
I avsnittet nedan kommer begreppet anknytning att förklaras och för detta ändamål presenteras 

kortfattat Bowlbys och Ainsworths anknytningsteori.  Centrala begrepp som “trygg bas”/”säker 

hamn” kommer också att förklaras då detta hjälper till att operationalisera anknytningsteorin. 
 

2.1Anknytning 

Ordet anknytning kommer från engelskans attachment och betyder en psykisk bindning mellan 

människor, exempelvis ett barn och en vårdnadshavare 

(https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=anknytning). Det anknytningsband som skapas 

mellan barnet och vårdnadshavaren eller någon annan vuxen som finns till hands, menar 

Broberg (2008) och Broberg et al., (2012) samt Hellberg (2015) är den viktigaste relationen för 

barnet. Denna anknytningsrelation kännetecknas av att barnet söker tröst, beskydd och trygghet 

hos anknytningspersonen och att den är bestående över tid.  
 

2.2 Anknytningsteorin 

Barns trygga relationer kan beskrivas utifrån John Bowlbys anknytningsteori. Bowlby var 

intresserad av anknytning som ett generellt mänskligt fenomen och undersökte tillsammans 

med makarna Joyce och James Robertson hur barn som separerades från sina föräldrar i 

samband med tillfälliga barnhems- eller sjukhusvistelser påverkades av separationen. Resultatet 

från hans forskning bidrog till förändrade rutiner över hela västvärlden på barnhem, sjukhus 

och övrig institutionell verksamhet. Det de fick syn på var att den förtvivlan och ilska som 

barnen gav uttryck för berodde på att barnen hade behov av kontakt med sina föräldrar. Bowlby 

antog att upprepade stressframkallade separationer, sådana som väckte rädsla och var 

obegripliga, bidrog till att den socioemotionella utvecklingen påverkades negativt. Trots att 

barnen blev ledsna och grät när de separerades från sina vårdnadshavare, mådde de bra av att 

träffa dem (Broberg et al., 2012 & Havnesköld, Risholm Mothander, 2009). Bowlbys forskning 

förändrade alltså sättet att tänka, inom psykologin, kring barns anknytning till vårdnadshavaren 

och vad en separation eller förlust av vårdnadshavaren betyder för barnet (Bretherton, 1992). 

R. Bowlby (2007) vill belysa en oro över att barn som är långa dagar på förskolan kan uppleva 



4 
 

liknande men mycket mindre traumatiska utvecklingsproblem än de barn som separerades från 

sina föräldrar i samband med sjukhus- eller barnhemsvistelser som författarens far, John 

Bowlby, studerade. 

   Den andra förgrundsfiguren till anknytningsteorin var Mary Ainsworth som myntade 

begreppen “trygg bas”/”säker hamn”. Ainsworth utvecklade ett test som hon kallade för 

“främmandesituationen”, för att undersöka samspelet mellan små barn (ålder 1–2) och deras 

vårdnadshavare. I testet aktiveras barnets anknytningssystem genom att barnet separerades från 

sin vårdnadshavare vid två tillfällen och då lämnades kvar med en främmande person i ett rum. 

Genom testet kom Ainsworth fram till att barn utvecklar olika mönster av anknytning till olika 

omvårdnadspersoner. Dessa mönster är; trygg anknytning (vårdnadshavare är tillgängliga för 

barnets visade behov genom att vara lyhörda i interaktionen med dem), undvikande anknytning 

(barnet använder inte vårdnadshavaren som trygg bas) och ambivalent anknytning (samspelet 

mellan barn och vårdnadshavare är mer oförutsägbart). Mary Maine, doktorand hos Ainsworth, 

kompletterade beskrivningen av anknytning genom att tillägga desorganiserad anknytning 

(barnets beteende visar inget konsekvent mönster, barnet kan inte välja mellan en undvikande 

eller närmande reaktion till vårdnadshavaren). Maine såg alltså anknytningen som antingen 

desorganiserad eller organiserad (trygg, undvikande och ambivalent). Dessa mönster synliggör 

alltså både trygg och otrygg anknytning mellan barn och vårdnadshavare (Broberg et al., 2012; 

Hart, 2009).    

   Trots att anknytningsteorin är ett av världens största forskningsområden för barns 

känslomässiga välmående, menar dock forskare idag, att människan är summan av sina 

erfarenheter, att det genetiska arvet samt flera andra faktorer spelar in för hur människan knyter 

an till andra människor (R. Bowlby, 2007). 
 

2.3 “Trygg bas”/ “säker hamn” 
Begreppet trygg bas beskriver den vuxnes omsorgsförmåga utifrån två olika synvinklar, vilka 

är; att vara en “trygg bas” och att utgöra en ”säker hamn”. När barn har en trygg bas vågar de 

utforska världen, men om anknytningssystemet aktiveras i händelse av upplevd fara eller hot, 

kan barnet återgå till den säkra hamnen som erbjuder omsorg, beskydd och närhet. När barnets 

trygga bas präglas av otrygghet, kan barnet inte lita på att den vuxne finns tillgänglig. Detta har 

en negativ inverkan på barnets förmåga att vilja undersöka världen, vilket resulterar i att barnet 

klamrar sig fast vid den vuxne och då inte lämnar den trygga basen. Det kan också resultera i 

att barnet inte använder den säkra hamnen för känslomässig påfyllning och beter sig som att 

hamnen inte behövs fast barnet känner behov av omsorg (J. Bowlby, 2010; Broberg, 2008; 

Broberg et al., 2012). 
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3. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien då den hjälper oss 

att förstå och diskutera resultatet. Forskningen är uppdelad i följande teman: 3.1 Förskolläraren 

som en trygg sekundär anknytningsperson, 3.2 Länken mellan kommunikation och relation, 3.3 

Språkets betydelse för en trygg anknytning och 3.4 Den viktiga relationen mellan pedagoger 

och föräldrar. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning under rubriken 3.5 

Sammanfattning av tidigare forskning.  
 

3.1 Förskolläraren som en trygg sekundär anknytningsperson 
Då barn idag är långa dagar på förskolan är det viktigt att de knyter an till en sekundär 

anknytningsperson/personer, då detta har positiv inverkan på deras fortsatta utveckling (R. 

Bowlby, 2007). Enligt anknytningsteorin är det viktigt att barn har en anknytningsrelation till 

åtminstone en pedagog, för att de ska utvecklas optimalt. Det är också viktigt att barnet kan 

rikta anknytningsbeteendet till övrig personal när den pedagog som de har en djupare 

anknytning till inte finns tillgänglig (Broberg et al., 2012).  

   Rydells, Bohlins och Thorells (2005) studie som genomförts med 112 barn belyser att kvalitén 

på barns anknytningserfarenheter och deras blyghet är två avgörande faktorer för hur relationen, 

mellan barn samt barn och pedagoger, kommer att utvecklas. Undersökningen visar att barn 

med otrygga anknytningsrepresentationer hade mindre positiv relation till sin pedagog samt att 

de visade mindre samarbetsförmåga med andra barn än vad barn med trygg anknytning gjorde. 

Även i Cugmas (2011) studie från Slovenien, där 101 förskolebarn deltog, visade resultatet att 

barns personlighet är signifikant relaterat till deras anknytning till pedagogerna men också till 

tiden som de spenderar i olika typer av lek samt samspelet med andra barn och pedagoger under 

den fria leken. Enligt en av hypoteserna i studien skulle barn med ett anpassningsbart beteende 

uttrycka en tryggare anknytning till pedagogen och visa mindre motstånd och undvikande. 

Även om detta blev synligt i resultatet blev det också, i motsats till denna hypotes, synligt att 

ju mer aktiva barnen är desto mer motstånd och undvikande anknytning har de till pedagogen. 

Resultaten stödjer alltså bara delvis författarens hypotes. I Granboms (2011) studie, där 45 

lärare deltog, framkommer det att pedagoger anser att förskolan är en plats som inte passar alla 

barn, särskilt barn vars personlighet beskrivs som blyga och tillbakadragna. Studiens empiri 

består av diskussioner i sju fokusgrupper där syftet med studien är att analysera och beskriva 

lärarnas konstruktion av vardagskunskaper och mening gällande förskolan som pedagogisk 

praktik. Vidare visar resultatet att förskolan har en kompenserande funktion särskilt för de yngre 

barnen, då lärare enligt pedagogerna ska verka som ersättningsförälder, vilket benämns som en 

”en-till-en relation”. Denna relation menar dock pedagogerna är svår att nå upp till och att denna 
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strävan ofta leder till stress och en känsla av otillräcklighet. I studier som gjorts av Seland 

(2009), Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016) samt Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) framkommer det å ena sidan att pedagogerna gör 

ett mer professionellt arbete när de har tid att observera barnen, möta dem i kommunikation, 

utmana dem och ge dem maximala möjligheter. Barn i en stor barngrupp får mindre enskild 

uppmärksamhet från pedagogerna vilket kan innebära att relationen mellan vuxna och barn 

minskar. Å andra sidan blir det synligt i Rosenqvists (2014) studie att en mindre barngrupp inte 

behöver innebära högre kvalitet. Resultatet i studien visar att i en liten barngrupp samtalade 

pedagogerna mer med varandra än med barnen. Dessutom prioriterade pedagogerna att göra 

andra praktiska göromål som de annars inte hann med. 

   I Hagströms (2010) studie var syftet att studera hur pedagoger kan utveckla sin roll som 

kompletterande anknytningsperson till barn som bedömts ha behov av en kontinuerlig och trygg 

anknytningsperson på förskolan. Undersökningen utgår från en narrativ metod och omfattade 

fyra pedagoger och fyra barn. Resultatet i studien som författaren kommit fram till visar att ett 

flertal faktorer är viktiga för att barnet ska få en trygg sekundär anknytning. Författaren nämner 

bland annat betydelsen av kontinuitet, struktur, enskilda stunder för lek, omsorg och sensitivitet 

för barnets behov samt den verbala kommunikationen. Författaren lyfter också att utbildningen 

pedagogerna fick under studiens gång som omfattade anknytningsteori, affektteori och Sterns 

utvecklingsteori gav kunskap som utvecklade pedagogerna i sin roll som anknytningsperson 

vilket ledde till att barnens tillit till pedagogerna etablerades, en tillit som kan vara en 

förutsättning för barns lärande. I likhet med Hagström (2010) belyser också Buyse, 

Verschueren och Doumen (2009) i sin studie från Belgien, pedagogens roll som kompletterande 

anknytningsperson. Resultatet i studien visade att de barn som har en otrygg anknytning till 

sina vårdnadshavare men en trygg anknytning till en förskollärare löpte lägre risk att utveckla 

aggressivt beteende. Det blir dock synligt att det är i den direkta kontakten mellan barn och 

förskollärare som barnets beteende påverkas positivt. Att barns lärande och beteende påverkas 

positivt av en trygg anknytning är också något White (2013) kommit fram till i sin studie. 

Författaren menar att ju färre konflikter som uppstår mellan barnet och pedagogen desto 

tryggare känner sig barnet, barnet vågar fråga pedagogen när hen behöver hjälp och pedagogen 

visar intresse för barnets frågor.   
 

3.2 Länken mellan kommunikation och relation 
Skans (2011) har gjort en fallstudie, skriven utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med 

studien var att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att på så vis kunna 

bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta 
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interkulturellt. Metoden han valt för att göra detta är genom observationer och intervjuer med 

sex pedagoger. Ett resultat författaren kommit fram till är att i kommunikationen mellan ett 

barn och en pedagog har relationen betydelse, om den är god och trygg skapar den på så vis en 

möjlighet för lärande. Kabay (2013) har gjort en tre-årig longitudinell studie i ett 

latinamerikanskt samhälle med syftet att bättre förstå faktorer som bidrar positivt till 

anknytning mellan barn och pedagoger i en kontext där de flesta pedagoger är engelsktalande. 

I studien deltog 66 förskollärare och 313 barn. Resultatet i studien visar att språkkunskaper 

påverkar utvecklingen av en trygg anknytning mellan de flerspråkiga barnen och pedagogerna. 

Det är viktigt att förskollärare får ökad kunskap i hur barn förvärvar ett andraspråk samt att de 

förbättrar interaktionen med barn som saknar språkkunskaper, då kommunikation är en viktig 

faktor för att utveckla en positiv anknytning till barnen. Författaren menar att detta bidrar till 

en ökad medvetenhet hos pedagogen men också att de flerspråkiga barnen erbjuds mer stöd i 

verksamheten. I likhet med Skans (2011) och Kabay (2013) har även Oades-Sese och Li (2011) 

kommit fram till att barns anknytning till en pedagog kan ge barnen en stark grund för att kunna 

utveckla sina kompetenser och att språket och kommunikationen mellan dem binder dem 

samman. Även Howes och Hamilton (1992) skriver i en amerikansk studie, där 441 barn blev 

observerade med syftet att undersöka relationen mellan barn och pedagog, att även om 

anknytningsteorin kan ses som en god bas att förhålla sig till när det gäller anknytning på 

förskolan, träffar barn många vuxna och barn i förskolekontexten. Detta gör att barnen kan 

utveckla relationer som sträcker sig bortom relationen mellan bara barn och pedagog, och 

istället skapa olika slags relationer till flera vuxna samtidigt. Howes (1997) själv har också gjort 

en amerikansk studie där 107 barn blev observerade vid två tillfällen med syftet att undersöka 

barns utveckling av komplex lek med kamrater. Författaren undersöker tre vägar: den enkla, 

den direkta och den indirekta vägen. Resultatet i studien visar, till skillnad från Howes och 

Hamiltons (1992) resultat, att barn inte bara skapar relationer och knyter an till vuxna utan även 

till barn på förskolan, då det visar sig att ju mer tid barnen tillbringar med andra barn desto mer 

komplex blir leken. Författaren menar att relationen mellan barn-barn kan ha helt andra 

funktioner för barnet än relationen till en pedagog, och även om pedagogerna influerar barnens 

lek så är det mer indirekt än direkt. Degotardi och Pearson (2011) menar att det kan ifrågasättas 

just huruvida en relation ska gå före en annan då barn skapar relationer och anknytning till flera. 

Cugmas (2011) skriver dock att barn som skapat en trygg anknytning till en pedagog också 

spenderar mer tid tillsammans med vänner i leken. Ju tryggare barnen var desto mindre tid 

spenderade de som åskådare i leken.  
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3.3 Språkets betydelse för en trygg anknytning 
En mängd faktorer spelar in för hur flerspråkighet hanteras i förskolan. Dessa faktorer kan 

exempel vara; tillgång till pedagoger med samma modersmål som barnen, placering av barn 

utifrån lediga platser, språk och önskemål (Skans, 2011). Som skrivet i inledningen belyser 

Skans (2011) i sin studie, som är genomförd i Malmö, där 50 procent av barnen på förskolan 

har ett annat modersmål än svenska, att det är viktigt att i förskolor med barn med annat 

modersmål än svenska kunna möta alla dessa barn med olika bakgrunder och att arbeta med 

deras modersmål. Det är också för de flesta barn det första mötet med det svenska språket.  

Yazici, Genc Ilter, och Glover (2010) har gjort en studie där de tittat på turkiska barns 

flerspråkiga sammanhang i förskolan i tre olika länder, Norge, Tyskland och Österrike. 

Författarna kom fram till att förstaspråket är viktigt för barnens lärande och deras sociala och 

personliga utveckling, samt att barnens kompetens i förstaspråket påverkar inlärningen av ett 

andraspråk. Resultatet i studien visar också att ingen av de tre förskolorna arbetar flerspråkigt 

vilket gör att barnen endast möter sitt modersmål på hemmaplan. Då en del föräldrar inte förstår 

värdet av förstaspråket pratar de andraspråket även hemma då de anser att barnen på så vis ska 

lära sig andraspråket fortare. Detta menar författarna kan bidra till att barnen inte utvecklar en 

medvetenhet om sin kultur och sin identitet och kan känna sig uteslutna i båda språken, vilket 

kan ge dessa barn sociala problem. 

   Baker (2006, refererad i Oades-Sese & Li, 2011, s. 708) belyser forskning som tyder på att 

en trygg relation mellan barn och pedagog och en bra kommunikation dem emellan kan dämpa 

faktorer som gör att dessa barn inte lyckas så bra socialt och kunskapsmässigt. Något som 

Oades-Sese och Li (2011) själva kommit fram till är att konsekvent respons från en 

anknytningsperson främjar en trygg anknytning för barnen och förbättrar språk- och 

kommunikationsförmågan, som då visar sig bli av högre kvalitet, mer utvecklad och varar 

längre. Bigras, Lemay, Bouchard och Eryasa (2017) har gjort en studie där syftet var att 

beskriva kvalitén på den lek som fyraåringar erbjuds av pedagogerna på förskolan. Författarna 

ville vidare identifiera korellationen mellan kvalitén på det stöd pedagogerna gav barnen i leken 

och barnens kognitiva, språkliga och socioemotionella utveckling. Dessutom fokuserar 

författarna även på de faktorer som är förknippade med kvalitén på det stöd som pedagogerna 

gav i interaktionen mellan barn och pedagog i leken. Resultatet från studien visar att högre 

kvalité på leken (där pedagogerna kan bidra med att stödja barns lek) är relaterade till högre 

kognitiv och språklig utveckling. På så vis får barnen möjlighet att utveckla sitt tänkande, sitt 

ordförråd, sin förståelse och sin muntliga uttrycksförmåga i dessa interaktioner. Både Oades-

Sese och Li (2011) och Bigras et al. (2017) menar att barns språkkunskaper på viktiga sätt bidrar 
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till den positiva och trygga anknytning barnen behöver för sina akademiska framgångar. På så 

vis, menar Oades-Sese och Li (2011), att anknytningen kan ge barnen från högriskmiljöer en 

motståndskraft för stressrelaterade händelser i barnens liv, något som invandrande barn ofta 

har.  
 

3.4 Den viktiga relationen mellan pedagoger och föräldrar 

Lunneblad (2009) har gjort ett etnografiskt fältarbete, genom observationer och intervjuer, 

under 18 månader på en förskola i ett multietniskt område i Sverige. Syftet med studien var att 

undersöka hur pedagoger pratar om barn och vårdnadshavare på en förskola med en 

mångkulturell barngrupp. Resultatet i studien visar att pedagogerna ser arbetet med barnens 

kulturella bakgrund som något för de Andra (de mångkulturella barnen) och när pedagogerna 

pratar om sig själva samt barnen/föräldrarna nämns de utifrån en föreställning om vi och dem. 

   I en mångkulturell förskola som arbetar interkulturellt kan å ena sidan personalen få möta 

familjer som har helt andra traditioner privat än vad pedagogerna själva är vana vid. Å andra 

sidan ska dessa föräldrar också förhålla sig till en förskola de inte känner till och kanske inte 

helt förstår (Skans, 2011). Skans (2011) har i sina intervjuer fått fram att pedagogerna anser att 

relationen mellan dem och vårdnadshavarna är viktig dels för barnets trygghet på förskolan, 

dels att pedagogerna då kan få ta del av barnets bakgrund och erfarenheter samt för att få 

vårdnadshavarna involverade i hur förskolan arbetar. De ansåg också att anknytningen mellan 

dem själva och de små barnen börjar med en bra relation med vårdnadshavarna men att 

relationen mellan det offentliga och det privata också kan skapa konflikter då värderingar och 

olika uppfattningar om vad som är bäst för barnen kan skilja sig åt. Mahmood (2013) har gjort 

en kvalitativ studie som undersöker och dokumenterar det första arbetsåret som pedagog i 

förskolan, där fokus ligger på de svårigheter pedagogerna upplever i arbetet där föräldrar är 

involverade. Bland annat fann pedagogerna att kommunikationen med föräldrarna var svår, 

ibland för att föräldrarna inte kunde språket men också för att de ibland valde att helt ignorera 

pedagogen. Det visade sig också att de pedagoger som arbetade i höginkomstområden oroade 

sig över att barnen ofta blev lämnade och hämtade av en barnflicka och på så vis väldigt sällan 

hade direktkontakt med föräldrarna. Å andra sidan visade resultat från pedagogerna som 

arbetade i låginkomstområden, att även om pedagogerna gjorde vad de kunde för att rätta sig 

efter föräldrarnas arbetstider och liknande, fick de ändå ingen eller väldigt lite respons från 

föräldrarna. Även här blev barnen ofta lämnade av någon annan person men i detta fall oftare 

av en mor- eller farförälder än en barnflicka. Pedagogerna ansåg att det var svårt att arbeta med 

familjer vars kulturella bakgrund skilde sig från deras egen. Trots att de gärna ville inkludera 



10 
 

dessa barn kände de att de inte visste tillräckligt om barnets kultur och att det var svårt när 

föräldrarna önskade något utanför det normativa. 
 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den forskning som lyfts fram i studien behandlar ämnet och är av betydelse då den hjälper oss 

att diskutera resultatet. Det framgår att en sekundär anknytning har betydelse för barns fortsatta 

utveckling och lärande. Vidare blir det synligt att det är viktigt för barn att kunna rikta 

anknytningsbeteendet till övrig personal när den pedagog som de har en djupare anknytning till 

inte finns tillgänglig. Det framgår också att barns personlighet har betydelse för hur barn knyter 

an till pedagoger. Forskning lyfter att förskolan har en kompenserande funktion, särskilt till de 

yngre barnen, samt att pedagogen bör utveckla en ”en-till-en relation” med barnet. Pedagogerna 

upplever dock att det är svårt att uppnå denna relation, men att det lättare uppstår en trygg 

relation i mindre barngrupper. Vidare framgår det att flera faktorer är viktiga för att barn ska få 

en sekundär anknytning, vilka är: kontinuitet, struktur, enskilda stunder för lek, omsorg och 

sensitivitet för barns behov samt den verbala kommunikationen. 

   I kommunikationen mellan ett barn och en pedagog framgår det att relationen har betydelse, 

om den är god och trygg skapar den en möjlighet för lärande. Det framgår också att 

språkkunskaper och kommunikation påverkar utvecklingen av en trygg anknytning då 

kommunikationen mellan de flerspråkiga barnen och pedagogerna binder dem samman. 

Forskningen belyser vidare att barn kan skapa flera olika slags relationer till flera vuxna 

samtidigt, samt även knyta an till andra barn då dessa relationer kan ha andra funktioner för 

barnet än relationen till en pedagog.  

   Forskning som belyser att flera faktorer spelar in för hur flerspråkighet hanteras i förskolan 

lyfts i studien. Dessa faktorer kan vara; tillgång till pedagoger med samma modersmål som 

barnen, placering av barn utifrån lediga platser, språk och önskemål. Det framgår även att barns 

förstaspråk är viktigt för deras lärande och utveckling och att kompetens i förstaspråket 

påverkar inlärningen av ett andraspråk. Vidare lyfts att trygga relationer mellan barn och 

pedagog och en bra kommunikation dem emellan kan dämpa faktorer som gör att dessa barn 

inte lyckas så bra socialt och kunskapsmässigt. Konsekvent respons från en anknytningsperson 

främjar alltså en trygg anknytning för barnet och förbättrar både språk och 

kommunikationsförmågan. Forskning lyfter också att om inte pedagoger tar tillvara på barnens 

språk, kultur och erfarenheter i samspel mellan dem försummas också barnen. Detta gäller alla 

barn men risken är dock större för barn med annan kulturell bakgrund än majoriteten. 
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  Forskning påvisar också att pedagoger anser att en bra relation mellan föräldrar och pedagoger 

är viktiga för att skapa en trygg anknytning till barnen, ta del av barnets bakgrund och 

erfarenheter samt för att få föräldrarna involverade i verksamheten. Pedagogerna menar dock 

att relationen mellan det offentliga och det privata kan skapa konflikter då värderingar och olika 

uppfattningar om vad som är bäst för barnen kan skilja sig åt.  

   Då vi har upplevt att det är svårt för förskollärare att knyta an till flerspråkiga barn och funnit 

att det inte finns så mycket forskning om anknytning relaterat till flerspråkighet är det lämpligt 

att använda det socialkonstruktionistiska perspektivet då vi vill undersöka hur förskollärare 

resonerar kring detta.  

4. Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring språkets 

betydelse för en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen på förskolan, är 

socialkonstruktionismen en användbar vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Som metodologisk 

utgångspunkt används diskursanalys med ett diskurspsykologiskt angreppssätt.  

   I socialkonstruktionismen konstrueras människan genom språkliga interaktioner i den sociala 

kontexten som hen befinner sig i, verkligheten skapas alltså genom att människan språkliggör 

den (Alvesson & Sköldberg, 2008; Burr, 2003). I dessa sociala sammanhang, menar Potter och 

Wetherell (1987), att alla individers individuella verklighet kan förstås. Språkets betydelse i 

människans konstruerande av sin egen värld och sig själv kräver därför att det förgivettagna 

utesluts (Burr, 1995). De fenomen människan ser som självklara och av naturen givna är alltså 

en produkt av kommunikationsprocesser i det samhälle de lever i, vilket innebär att fenomen är 

skapade genom social interaktion (Allwood & Erikson, 2017). Då kunskapen människan skapat 

är kontextbunden bör människan ha ett kritiskt förhållningssätt till sitt sätt att förstå världen, 

synen på oss själva och på verkligheten (Burr, 2003). Lutz (2009) skriver att kunskaperna inte 

formas bara av människans tolkningar av samhälleliga fenomen utan också av det praktiska, 

vilket gör att det inte går att skapa en objektiv bild av sanningen. Lutz (2009) och Burr (2003) 

menar att människan enligt socialkonstruktionismen istället är nyfikna på hur verkligheten 

beskrivs och konstrueras. Teorin hjälper oss att analysera och reflektera kring samhällen, 

människor och strukturer. 

   Den ontologiska utgångspunkten i socialkonstruktionism innebär att verkligheten utgörs av 

språket men ses som en process, ständigt i rörelse och att verkligheten är en social konstruktion, 

vilket kan förstås som att den är socialt och historiskt betingad. Den epistemologiska 

utgångspunkten är att kunskap ses som ständigt föränderlig och är något som förhandlas fram i 
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sociala processer (Allwood & Erikson, 2017; Burr, 1995). I föreliggande studie kommer 

fokusgruppssamtal användas, vilket hjälper till att synliggöra individens verklighet genom 

språket i en social konstruktion. När förskollärarna resonerar tillsammans ses språket som en 

process, ständigt i rörelse där denna sociala process kan bidra till att förskollärarna får en 

förändrad kunskap, vilket kan förstås som en diskurs. 
 

4.1 Diskursanalys 

Diskurs är en uppsättning sociala förväntningar på vad och hur något ska sägas när det talas om 

ett fenomen. Alla människor befinner sig i diskurser, men om det ges förutsättningar för en 

annan diskurs, kan de befria sig från den diskurs de befinner sig i (Allwood & Erikson, 2017). 

Genom att använda oss av diskursanalys kan förgivettagna fenomen kritiskt granskas och 

problematiseras samtidigt som det hjälper oss att förstå språkets roll i hur människan skapar sin 

verklighet (Bolander & Fejes, 2015; Sjöberg, 2013). Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

samt Burr (2003) menar att språket används för att representera verkligheten, vilket 

föreliggande studie har fokus på då vi vill undersöka hur förskollärarna använder språket för 

att synliggöra sin verklighet. Dock menar författarna att representationerna bidrar till 

framställningen av verkligheten och alltså inte enbart är en replika av verkligheten (ibid.).  

   Inom diskursanalys finns det tre inriktningar; diskursteori, diskurspsykologi och kritisk 

diskursanalys (Ahrne & Svensson, 2015). I föreliggande studie används diskurspsykologi. Det 

finns både makro- och mikrodiskurser inom det diskursanalytiska fältet, varav det i studien 

fokuseras på mikrodiskurser. Enligt Börjesson och Palmblad (2007) innebär makrodiskurs ett 

större sammanhang som innefattar samhälleliga diskurser. Mikrodiskurser innebär ett mindre 

sammanhang, till exempel förskolan, där människor interagerar och samspelar med varandra, 

alltså det människor i sociala sammanhang konstruerar i tal och text. Mikrodiskurs är lämpligt 

för studien då vi valt att använda oss av fokusgruppssamtal. 
 

4.2 Diskurspsykologi  

Diskurpsykologin ser talspråk och texter som sociala konstruktioner av världen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen och Phillips (2000) samt Burr (2003) belyser 

att diskurspsykologin fokuserar på hur människan utformar sin egen verklighet i sociala 

interaktioner genom att studera hur språket gestaltas, alltså är det språkets process som 

analyseras i en specifik kontext.  

   Som nämnt under föregående rubrik valdes det i denna studie att fokusera på mikrodiskurser, 

något som Sjöberg (2013) även kallar för tolkningsrepertoar (diskurser som framträder i 

interaktion mellan människor). Winther Jørgensen och Phillips (2000) samt Potter och 
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Wetherell (1987) förklarar att begreppet tolkningsrepertoar är ett återkommande sätt att 

uttrycka sig kring en händelse eller andra fenomen. Genom att använda oss av mikrodiskurs 

blir det möjligt för oss, genom fokusgruppssamtal, att besvara första forskningsfrågan: Vilka 

tolkningsrepertoarer kring flerspråkiga barns trygga anknytning ger förskollärarna uttryck för?  

5. Metod 
Utifrån syftet och forskningsfrågorna där avsikten var att synliggöra hur förskollärare resonerar 

kring språkets betydelse för att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen, valdes för 

detta ändamål en kvalitativ metod. En kvalitativ forskningsmetod kan enligt Bryman (2011) 

synliggöra individers resonemang då den är mer inriktad på ord än på siffror. I detta kapitel 

redogörs det för vad fokusgruppssamtal innebär och de urval som gjorts i studien. Här lyfts 

också tillvägagångssätt, hur materialet transkriberats, de valda analysverktygen samt 

analysprocessen. Slutligen redogörs det för studiens tillförlitlighet, etiska aspekter och 

metoddiskussion. De metodval som gjordes i studien gjorde det möjligt att uppnå syftet och 

besvara forskningsfrågorna, vilket Ahrne och Svensson (2015) förklarar genom begreppet 

forskningsdesign, med vilket de menar är de val forskare gör för att formge ett projekt. Den 

kvalitativa forskningen kritiseras av Bryman (2011) då författaren anser att den är svår att 

replikera. I studien har därför alla steg detaljerat redogjorts för, då detta höjer studiens 

trovärdighet.    
 

5.1 Fokusgruppssamtal 

Då det i studien undersöktes hur förskollärare resonerade kring språkets betydelse för att skapa 

en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen användes fokusgruppssamtal som intervjumetod. 

Fokusgruppssamtal är en intervjumetod som innebär att flera personer intervjuas samtidigt där 

ett specifikt tema eller ämne diskuteras utifrån olika aspekter, vilket innebär att 

fokusgruppssamtal är mer styrda än en vanlig gruppintervju. Denna metod används för att 

undersöka människors åsikter och tankar kring ett särskilt ämne och varför de tycker som de 

gör (Ahrne & Svensson, 2015; Johansson, 2013). I fokusgruppssamtalen är grupperna oftast 

större än i en vanlig gruppintervju (6–12 personer), det finns dock forskare som förespråkar 

både mindre och större grupper. Grupperna bör dock inte underskrida fyra personer (Johansson, 

2013). I föreliggande studie bestod fokusgruppssamtalen av fyra förskollärare. Till skillnad från 

vanliga intervjuer där deltagarna sällan ställs inför utmaningar eller ifrågasättande, får de i en 

fokusgrupp istället argumentera med de andra deltagarna och ifrågasätta varandras åsikter. 

Moderatorns roll i fokusgruppssamtalet är att underlätta interaktionen mellan deltagarna genom 

att uppmuntra dem att vända sig mot varandra istället för moderatorn, vilket beaktades i studien. 
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Då deltagarna tvingas reflektera över och eventuellt ändra sin uppfattning om ämnet innebär 

det också för forskaren att hen får mer realistiska beskrivningar av vad människor tycker och 

tänker. I fokusgruppssamtal byggs alltså ny kunskap upp genom att fokusgruppsdeltagarna 

samspelar med varandra och på så vis får syn på nya perspektiv (Ahrne & Svensson, 2015; 

Bryman, 2011).  
 

5.2 Urval  
När fokusgrupperna konstruerades utgick vi ifrån det Bryman (2011) beskriver som ett målstyrt 

urval. Detta innebar att deltagarna inte valdes på måfå då enbart förskollärare valdes som 

intervjudeltagare. Till intervjuerna valdes förskollärare från tidigare, för oss, kända förskolor. 

Deltagarna i fokusgruppssamtalen var från samma förskola vilket Bryman (2011) menar kan 

vara en fördel för att skapa en förtroendefull miljö där diskussionerna kan utvecklas så naturligt 

som möjligt.  

   I studien deltog tolv förskollärare från sex olika avdelningar på tre förskolor i södra Sverige.  
 

5.3 Etiska aspekter 
I studien beaktades de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002)  lyfter, 

vilka är informationskravet (forskaren informerar de berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte), samtyckeskravet (Deltagaren i en undersökning har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan), konfidentialitetskravet (Inga uppgifter om deltagarna får 

spridas utan ska förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem) och nyttjandekravet (uppgifter 

från enskilda personer får endast användas till forskningsändamål). 

   Innan påbörjad intervju informerades de berörda pedagogerna, genom ett informationsbrev 

där det framgick vad syftet med studie var, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avsluta sin medverkan. Pedagogerna fick skriftligt godkänna sitt samtycke på 

informationsbrevet. Bryman (2011) skriver, att om det uppkommer invändningar gentemot 

studien, är det gynnsamt med ett skriftligt godkännande.  

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att det empiriska materialet förvarades så att 

obehöriga inte kunde ta del av det. För att skydda deltagarnas identitet har dessutom fingerade 

namn använts i studien. Namnen som använts i studien är; Sara, Erika, Malin, Lisa, Eva, Anna, 

Linda, Berit, Hanna, Lena, Alva och Petra. I sekvenserna benämns författarna som moderator 

och ingen skillnad görs på vilken moderator det är som talat.  
 

5.4 Tillvägagångssätt 
Tolv förskollärare kontaktades via mail ca en månad innan fokusgruppssamtalen för att 

informeras om studiens syfte samt frågades om de ville delta i studien, samtliga deltog. 
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Förskollärarna informerades om hur intervjun skulle gå till samt gavs möjlighet att själva önska 

tid och plats för när intervjun kunde genomföras.  

   Inledningsvis i alla samtalen informerades förskollärarna återigen om studiens syfte och att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Deltagarna fick fylla i 

samtyckesblanketter för att godkänna sitt deltagande i studien (se bilaga 1).  

   I alla tre fokusgruppssamtal deltog fyra förskollärare och två moderatorer. Det första 

fokusgruppssamtalet varade i 25 minuter, det andra i 31 minuter och det tredje i 41 minuter. 

Alla deltagare deltog aktivt i diskussionerna i fokusgruppssamtalen. 

   För att ge deltagarna ett stort utrymme i samtalet ställdes endast ett fåtal öppna frågor för att 

de själva skulle kunna styra diskussionen. När diskussionen “spårade ur”, styrde moderatorerna, 

åter in deltagarna på det aktuella fokusområdet genom att ställa följdfrågor (se bilaga 2) för att 

leda samtalet framåt. Detta gjordes med försiktighet då Byrman (2011) menar att avvikande 

diskussioner kan vara något av intresse för deltagarna. När deltagarna kände sig färdiga 

avslutades samtalet och moderatorerna tackade för deltagandet.  

   Alla tre fokusgruppssamtalen dokumenterades med hjälp av videoobservation. Detta valdes 

då Bjørndal (2005) menar att med hjälp av videoobservation blir det möjligt att notera både 

icke-verbal och verbal kommunikation. Det blir också möjligt att se vem som säger vad, vilket 

var viktigt i studien då vi ville undersöka hur förskollärarna resonerade i fokusgruppssamtalen, 

vilka kategoriseringar och vilka tolkningsrepertoarer som framträdde i diskussionerna.  
 

5.5 Transkribering 
En kvalitativ intervjuundersökning medför att forskaren samlar in en stor mängd material som 

ska bearbetas, där första steget är transkribering. Då sammanhanget är relevant ska intervjuer 

skrivas ut ordagrant, vilket blir viktigt då citat som används måste vara exakta samt att icke-

verbala uttryck ska transkriberas (Johansson, 2013). I det socialkonstruktionistiska perspektivet 

är språket ett bärande begrepp (Winther Jørgensen et al., 2000) och därför valdes det i studien 

att enbart transkribera det verbala språket då förskollärarnas resonemang i fokusgruppssamtalen 

var av intresse.  

   Efter varje fokusgruppssamtal transkriberades materialet direkt, för att det inte skulle bli för 

mycket material att transkribera på en och samma gång då denna process kräver tid. Ett annat 

skäl är att det blir lättare för forskaren att se de teman som framträder i empirin (Bryman, 2011). 

Det sammanlagda empiriska materialet på 97 minuter transkriberades från lärplattan, där det 

inspelade materialet kunde spelas upp, upprepade gånger för att inte missa något (Bjørndal, 

2005) i förskollärarnas verbala kommunikation. Det empiriska materialet från lärplattan 

transkriberades sedan till text på datorn i ett word-dokument, där ett teckensystem blir ett annat 
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(Ahrne & Svensson, 2015). Till en början transkriberades det förskollärarna sagt med talspråk 

för att sedan i sekvenserna använda skriftspråk, till exempel när de uttryckt asså har detta 

ändrats till alltså, e till är och dom till de och dem, detta för att gynna läsbarheten. Ord som 

Mmm och Ahh skrevs fram utan ändringar och de meningar som inte avslutades skrevs fram 

med tre punkter (...). Från empirin valdes relevanta delar ut. För att göra detta synligt för läsaren 

användes [...] vilket Bryman (2011) belyser är något som används när delar av citatet tas bort.  
 

5.6 Diskurspsykologin och dess analysverktyg 

I studien analyserades det empiriska materialet från fokusgruppssamtalen genom 

diskurspsykologin. Diskurspsykologin utgår från människans egna förklaringar och förståelser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och var därför en användbar analysmetod i studien, då 

syftet med studien var att undersöka hur pedagoger resonerar kring språkets betydelse för att 

skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen. För att kunna förstå och analysera det 

förskollärarna uttryckte i fokusgruppssamtalen användes diskurspsykologins analysverktyg: 

tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering vilka hjälpte oss att besvara forskningsfrågorna. 

Dessa analysverktyg möjliggjorde att vi kunde tolka det som pedagogerna uttryckte verbalt och 

på så vis problematisera och diskutera pedagogernas resonemang kring språkets betydelse för 

att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen.  
 

5.6.1 Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoarer handlar enligt, Potter och Wetherell (1987), om hur något framställs i en 

social interaktion genom språket, där återkommande mönster framträder. För att kunna urskilja 

de beskrivningar, upprepade begrepp och förskollärarnas sätt att tala i fokusgruppssamtalen, 

valdes tolkningsrepertoar som analysverktyg. Ahrne och Svensson (2015) lyfter att ett 

sammanhang kan bestå av flera olika tolkningsrepertoarer och att en och samma person kan 

använda sig av olika tolkningsrepertoarer för att uttrycka sig i olika sammanhang. Detta innebär 

att varje tolkningsrepertoarer ger människan medel till att konstruera olika versioner av 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

   Tolkningsrepertoar som analysverktyg gjorde det möjligt att besvara första forskningsfrågan: 

Vilka tolkningsrepertoarer kring flerspråkiga barns trygga anknytning ger förskollärarna 

uttryck för? Det som blev synligt i studien, med hjälp av analysverktyget tolkningsrepertoar, 

under rubrik 6. Resultat och analys var hur förskollärarnas verklighet framträdde i 

fokusgruppsamtalen.  
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5.6.2 Retorik 
I grunden handlar retorik om att övertala eller övertyga någon om något men också om hur 

människor kommer fram till sina uppfattningar genom påverkan av varandra (Ahrne & 

Svensson, 2015; Bryman, 2011; Holmberg, 2010). Retorik som analysverktyg hjälper forskare 

att se hur olika argument konstrueras i antingen text eller tal och vilken roll olika språkliga knep 

som metaforer, analogier och ironi får vid formuleringen av argument (Bryman, 2011). För att 

konstruera sociala interaktioner menar Potter och Wetherell (1987) samt Holmberg (2010) att 

retorik är väsentligt, då detta kan ge människan en förståelse för hur någon konstruerar sin 

verklighet och övertygar omgivningen om sin egen sanning, via samtal. Potter (1996) belyser 

att för att komma åt retoriken i tal eller text är frågan: Vad står på spel? något forskaren hela 

tiden ska fråga sig, för att på så vis komma åt kärnan i materialet. 

   Extremisering och förminskning är analysverktyg inom retoriken. Extremisering är när ett 

uttalande förstärks genom förstärkningsord och förminskning innebär att förminska betydelsen 

av ett uttalande genom förminskningsord, alltså göra någonting större eller mindre utefter vad 

som gagnar talarens agenda (Holmberg, 2010; Potter, 1996).  

   I studien användes retorik, extremisering och förminskning som analysverktyg för att 

synliggöra förskollärarnas resonemang kring flerspråkiga barns anknytning samt vilka 

strategier de använder i sina uttalanden. Detta hjälpte oss att synliggöra de tolkningsrepertoarer 

och kategoriseringar som framträdde. 
 

5.6.3 Kategorisering 
Potter och Wetherell (1987) skriver att människan använder sig av kategoriseringar, vilket 

generellt sker utifrån stereotypa föreställningar, för att sortera, underlätta och förstå sin 

verklighet. Människan attribuerar sig själv utifrån gruppen och kontexten hen befinner sig i och 

på så vis kategoriseras även andra människor genom en diskursiv praktik (Winther Jørgensen 

et al., 2000). 

   Kategorisering användes som analysverktyg då detta hjälpte oss att besvara forskningsfråga 

två; Vilka kategoriseringar av barn och vuxna framträder i förskollärarnas diskussioner och vad 

kännetecknar dem? Kategoriseringar som blev synliga under rubriken 6. Resultat och analys 

hjälpte oss att få syn på hur förskollärarna kategoriserar barnen, vårdnadshavarna och sig själva 

och vad som kännetecknar dessa kategorier. 
 

5.7 Analysprocess 

Det transkriberade materialet skrevs ut för att få en bättre överblick och för att underlätta 

läsningen. Materialet bearbetades då med syfte och forskningsfrågorna i åtanke. Materialet 
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gicks igenom flera gånger varpå olika teman, som var relevanta för studien, framträdde i det 

empiriska materialet. För att göra materialet mer konkret färgkodades temana, vilket Winther 

Jørgensen et al. (2000) menar innebär att urskilja sitt material. Under rubrik 6. Resultat och 

analys blir dessa teman samt utvalda utdrag ur empirin framskrivna. Det empiriska materialet 

analyserades utifrån de diskurspsykologiska analysverktygen: tolkningsrepertoar, retorik och 

kategorisering, vilka var användbara för studien. Pedagogernas resonemang har kunnat 

problematiseras och diskuteras med hjälp av dessa analysverktyg för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. De teman som framträdde i analysprocessen var: 6.1 Betydelsen av en god 

relation mellan förskollärare och vårdnadshavare, 6.2 Språkets betydelse för en trygg 

anknytning, 6.3 En trygg anknytning barn emellan och 6.4 Närvarande förskollärare i en 

strukturerad verksamhet. 
  

5.8 Studiens tillförlitlighet 

För att mäta tillförlitligheten i en kvalitativ studie menar Bryman (2011) att fyra delkriterier ska 

uppnås. Dessa kriterier är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. För att uppnå trovärdighet har vi, som Bryman (2011) lyfter, säkerställt att studien 

genomförts i enlighet med de regler som finns. Ahrne och Svensson (2015) lyfter att för att 

säkerställa att deltagarnas verklighet uppfattas som den framträder för dem bör resultatet 

återkopplas till deltagarna, vilket gjordes i föreliggande studie. Överförbarhet innebär huruvida 

studiens resultat kan tillämpas i andra kontexter, det vill säga om resultatet är upprepningsbart.  

När tillvägagångssätt och de val som gjorts i studien är utförligt förklarade menar Ahrne och 

Svensson (2015) samt Bryman (2011) att detta medför att studien är transparent och på så vis 

är möjlig att upprepas. Trots att detta har beaktats i föreliggande studie kan det inte garanteras 

att resultatet är generaliserbart/pålitligt då förskollärarnas tidigare erfarenheter och vilken 

kontext de befinner sig i kan generera andra svar (Ahrne & Svensson, 2015).   

I fokusgruppssamtalen uppmärksammades dock att liknade resonemang och diskussioner  

framträdde i de olika kontexterna vilket ökade pålitligheten. Styrka och konfirmera innebär att 

forskaren inte påverkar resultatet med egna värderingar samt agerar i god tro. I vilken 

utsträckning dessa kriterier uppfylls är upp till läsaren, vilket Bryman (2011) skriver. I studien 

ställdes öppna frågor, utan att lägga in egna värderingar i dessa, där förskollärarna har kunnat 

resonera och diskutera utifrån sin verklighet. 
 

5.9 Metoddiskussion 
Föreliggande studie utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet. I 

socialkonstruktionismen konstrueras människan genom språkliga interaktioner i den sociala 
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kontexten som hen befinner sig i, verkligheten skapas alltså genom att människan språkliggör 

den (Alvesson & Sköldberg, 2008; Burr, 2003). Eftersom vi ville undersöka hur förskollärarna 

resonerade i fokusgruppssamtalen valdes diskurspsykologi som analysmetod, då denna metod 

fokuserar på hur människan utformar sin egen verklighet i sociala interaktioner genom att 

studera hur språket gestaltas. Inom diskurspsykologin finns ett flertal analysverktyg men för att 

förstå och analysera materialet valdes analysverktygen: tolkningsrepertoar, retorik och 

kategorisering (Bolander & Fejes, 2015). Fokusgruppssamtal användes som intervjumetod då 

denna metod används för att undersöka människors åsikter och tankar kring ett särskilt ämne 

(Ahrne & Svensson, 2015; Johansson, 2013). För att öka studiens tillförlitlighet intervjuades 

enbart förskollärare då de kan ha både tidigare erfarenhet och teoretisk kunskap kring ämnet. 

Bryman (2011) menar att människor som känner varandra helst inte ska delta i samma 

fokusgruppssamtal då samtalsmönster som redan existerar kan inverka ogynnsamt på 

gruppdiskussionen. I studien intervjuades förskollärare som arbetar tillsammans då Bryman 

(2011) menar att en förtroendefull miljö gör att diskussionerna i gruppen kan utvecklas så 

naturligt som möjligt. I föreliggande studie var inte deltagarnas kännedom om varandra av 

relevans, utan det viktiga var att de befann sig i en trygg och välkänd miljö där de kunde 

diskutera sina åsikter öppet. Lutz (2009) och Burr (2003) menar att det inte går att skapa en 

objektiv bild av sanningen utan enligt socialkonstruktionismen beskrivs och konstrueras 

verkligheten i kontexten människan befinner sig i.  

   I studien användes videoobservation som dokumentationsverktyg. Bjørndal (2005) menar att 

videoobservation kan påverka beteendet hos deltagarna liksom moderatorernas närvaro. Då 

deltagarna i fokusgruppssamtal till stor del ska styra samtalet själva anser vi att vår roll som 

moderatorer inte har påverkat deltagarna nämnvärt. Förskollärarna kan dock ha blivit påverkade 

av att de blivit inspelade och på så vis inte talat utifrån sin verklighet, utan svarat vad de ansett 

vara det ”rätta” svaret. Författaren menar dock att med hjälp av videoobservation blir det 

möjligt att notera både icke-verbal och verbal kommunikation. Det blir också möjligt att se vem 

som säger vad och hur de säger något, vilket var viktigt för oss i studien då vi ville undersöka 

hur förskollärarna resonerade i fokusgruppssamtalen.  

   Det transkriberade materialet bearbetades med syfte och forskningsfrågorna i åtanke där flera 

olika teman framträdde. Dessa teman färgkodades för att sedan kunna ta ut det viktigaste som 

kom att utgöra sekvenserna. Temana färgkodades eftersom Ahrne och Svensson (2015) menar 

att det gör det möjligt för forskaren att komma nära sitt material genom att skriva kommentarer 

i marginalen. På så vis blev det mer konkret för oss vilka teman som framträdde.  
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   För att öka studiens tillförlitlighet har de fyra delkriterierna: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera använts, vilka Bryman (2011) menar 

används för att mäta tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Då föreliggande studie utförligt har 

förklarat tillvägagångssätt och de val som gjorts, är den på så vis överförbar. Det kan dock inte 

garanteras att resultatet är pålitligt då förskollärarnas tidigare erfarenheter och vilken kontext 

de befinner sig i kan generera andra svar (Ahrne & Svensson, 2015).  

6. Resultat och analys 

I studien undersöks det hur förskollärare, i fokusgruppssamtal, resonerar kring språkets 

betydelse för att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen. I detta kapitel presenteras 

studiens resultat och med hjälp av de valda analysverktygen: tolkningsrepertoar, retorik 

(extremisering och förminskning) och kategorisering, analyseras materialet. Resultatet nedan 

presenteras i fyra teman vilka är: 6.1 Betydelsen av en god relation mellan förskollärarna och 

vårdnadshavarna, 6.2 Språkets betydelse för en trygg anknytning, 6.3 En trygg anknytning barn 

emellan och 6.4 Närvarande förskollärare i en strukturerad verksamhet. Dessa rubriker 

synliggör de tolkningsrepertoarer som framträdde i det empiriska materialet. 
 

6.1 Betydelsen av en god relation mellan förskollärare och vårdnadshavare 
I följande sekvenser framkommer det att samverkan mellan det privata och det offentliga är 

viktig för att kunna skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen. Det blir synligt vilken 

betydelse relationen mellan förskollärarna och vårdnadshavarna får för barns trygga anknytning 

på förskolan.  
 

Sara: “Jag tänker också att en anknytning, om jag får en bra relation med föräldrarna, att föräldrarna 
är trygga med mig, då känner barnen också det, ja men det är ok”.  
Erika: “Mmm… att mamma och pappa visar att mmm…”.  
Malin: “Om vi har en relation till föräldern liksom så är det lättare att skapa en relation till barnet”. 
Erika och Sara: “Ja”.   

 

När Sara säger jag tänker, om jag får och trygga med mig synliggörs det att hon talar utifrån 

sina egna tankar och sin egen verklighet kring hur viktigt det är med en bra relation till de 

flerspråkiga barnens föräldrar. Vidare uttrycker hon då känner barnen också det, ja men det är 

ok, vilket kan förstås som att barnen påverkas av den relation som uppstår mellan förskollärare 

och vårdnadshavare. Är relationen bra mellan förskollärare och vårdnadshavare upplevs det 

vara lättare för barnen att skapa en trygg sekundär anknytning till förskollärare. Genom att hon 

uttrycker föräldrarna och barnen gör Sara också olika kategoriseringar. När Erika säger 

Mmm… att mamma och pappa visar att mmm… synliggörs det att Erika håller med och 

bekräftar det som Sara säger. Dessutom görs en kategorisering då vårdnadshavarna benämns 
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som mamma och pappa. Malin säger om vi har en relation till föräldern liksom så är det lättare 

att skapa en relation till barnet, vilket visar att även hon bekräftar det Sara och Erika har sagt. 

När Malin benämner förskollärarna som vi gör hon en kategorisering då hon framställer sina 

kollegor och sig själv som ett kollektiv, där det är viktigt att alla har en bra relation till 

föräldrarna. När hon på detta vis för talan åt de andra förskollärarna använder hon sig av retorik. 

När Erika och Sara svarar ja, bekräftar dem det Malin sagt, om att relationen till föräldern är 

viktig för att skapa en trygg sekundär anknytning till barnet. I samtalet kan det förstås som att 

förskollärarna har samma syn på relationen till vårdnadshavarna och vad den kan betyda för 

barns sekundära anknytning, vilket kan ses som en tolkningsrepertoar.  
 

Sara: “Hade du inte tyckt om mig eller stället, om du hade varit missnöjd med förskolan, det hade 
speglat… för det första kanske man pratar hemma [...] också hör barnet det”.  
Erika: “Ja och likadant, jag tror att barnet känner av också när föräldrarna är lite irriterade… jag tror 
de läser av det och därför tror jag ändå att den här relationen med föräldrarna är jätteviktig”.  
Lisa: “Ja det är viktigt för föräldrarna att få den här kontakten, att växla två ord i hallen”.  
Malin: “Både för föräldrarna och barnen”.  
Sara: “Det är viktigt när vi får de här barnen att skapa den här relationen med föräldrarna och kanske 
får veta lite, vad har hänt, så att man har en förståelse för hur barnet är”. 
Malin: “Ja, det är ju jätteviktigt att ha en historia bakom, i synnerhet om man har varit med om något 
traumatiskt, så det är ju viktigt att skapa relationer”.  

 

När Sara säger hade du inte tyckt om mig eller stället kan det förstås som att hon anser att 

relationen mellan hemmet och förskolan är viktig. När hon vidare uttrycker det hade speglat..., 

kanske man pratar hemma samt också hör barnet det kan det tolkas som att hon anser att det är 

viktigt att föräldrarna pratar väl om förskolan eftersom det föräldrarna uttrycker kan spegla hur 

barnet upplever förskolan. När Erika svarar ja bekräftar hon det Sara sagt. När Erika säger tror 

tre gånger i följande mening framgår det som att hon inte är helt säker på det hon uttrycker. 

Genom att säga tror förminskar hon sina yttrande att barn känner av också när föräldrarna är 

irriterade samt den här relationen med föräldrarna är jätteviktig. Eftersom hon avslutar 

meningen med jätteviktig förstärker hon dock det hon innan uttryckt om relationen med 

föräldrarna, alltså använder hon sig av extremisering. Erika gör också en kategorisering då hon 

säger barnet, föräldrarna och de. Lisa håller med Erika om att relationen med föräldrarna är 

viktig då hon säger ja det är viktigt. När hon vidare säger att växla två ord i hallen, kan det 

tolkas som att relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare är något som byggs upp i 

hallen. När Malin tillägger både för föräldrarna och barnen kan det förstås som att hon håller 

med Erika och Lisa samtidigt som hon, när hon säger barnen, synliggör att relationen mellan 

vårdnadshavare och förskolan även är viktig för barnen. När Sara benämner förskollärarna som 

vi gör hon en kategorisering då hon framställer sina kollegor och sig själv som ett kollektiv. 

När hon på detta vis för talan åt de andra förskollärarna använder hon sig av retorik. När hon 
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säger de här barnen och föräldrarna görs en kategorisering även här. Det kan tolkas som att de 

här barnen enligt Sara är de flerspråkiga barnen. Vidare kan det förstås som att hon anser att en 

god relation till föräldrarna bidrar till att förskollärarna kan få en djupare förståelse för hur 

barnet är och vad barnet har varit med om då hon säger, det är viktigt när vi får de här barnen 

att skapa den här relationen med föräldrarna och kanske får veta lite, vad har hänt, så att man 

har en förståelse för hur barnet är. Dock kan det förstås som att denna relation till föräldrarna 

inte alltid kan bidra till att förskollärare får reda på barns tidigare erfarenheter då hon använder 

sig av ordet kanske. Malin bekräftar det Sara sagt genom att säga ja, det är ju jätteviktigt att ha 

en historia bakom. Hon förstärker också sitt uttalande genom att använda sig av extremisering 

då hon lägger till jätte framför ordet viktigt, jätteviktigt. När hon vidare säger i synnerhet om 

man har varit med om något traumatiskt, så är det ju viktigt att skapa relationer kan det tolkas 

som att hon anser att det är viktigt att skapa en trygg relation till alla barn, dock främst till de 

barn som varit med om något traumatiskt. Tolkningsrepertoarer som framkommer i sekvensen 

är att en god relation mellan föräldrar och förskollärarna bidrar till en trygg sekundär 

anknytning för barnen samt att det är viktigt att ha förståelse för barns tidigare erfarenheter. 
 

Eva: “Vi försöker uppmuntra föräldrarna att prata positivt om förskolan liksom och… hemma att man 
förbereder barnet lite, att själv ha en positiv inställning”.  
Anna: “[...] vi förklarar för föräldrarna att så här fungerar det på vår avdelning för att, så här ser dagen 
ut för att, detta ger en struktur som föräldrarna också blir trygga med, just att man förklarar vad man 
gör under en dag”.  
Moderatorn: “Hur gör ni det när föräldrarna inte kan svenska?” 
Linda: “Vi har en språkstödjare, det är bara via den det funkar”.  
Berit: “Ja, samtalen i hallen blir ju inte så lätta”. 

 

När Eva säger vi framgår det som att hon menar förskollärarna, vilket innebär att hon gör en 

kategorisering då hon framställer sina kollegor och sig själv som ett kollektiv där alla 

förskollärare ska försöka uppmuntra föräldrarna att prata positivt om förskolan. När hon på 

detta vis för talan åt de andra förskollärarna använder hon sig av retorik. När Eva säger hemma 

att man förbereder barnet lite kan det tolkas som att hon anser att det är vårdnadshavarna som 

ska förmedla till barnen att förskolan är en trygg plats. Genom att säga att själv ha en positiv 

inställning kan det förstås som att det är viktigt att vårdnadshavarna har en positiv inställning 

till förskolan för att de vidare ska kunna förmedla en positiv inställning till barnen. När Anna 

säger vi förklarar och vår avdelning blir det synligt att hon pratar utifrån alla förskollärarna på 

sin avdelning genom att hon försöker övertyga omgivningen om sin egen sanning, och på så vis 

för hon deras talan. När Anna uttrycker så här fungerar det på vår avdelning samt detta ger en 

struktur som föräldrarna också blir trygga med kan det förstås som att det är förskollärarnas 

uppgift att förklara och berätta för vårdnadshavarna vad som sker i verksamheten, vilket ger 
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vårdnadshavarna en trygghet i att lämna sina barn på förskolan. Annas uttalande kan tolkas som 

att hon anser att det är viktigt att förskollärarna och vårdnadshavarna bygger en relation till 

varandra och att vårdnadshavarna på det viset kan bygga en relation till den svenska förskolan. 

När Linda säger vi har en språkstödjare, det är bara via den det funkar kan det förstås som att 

hennes upplevelse är att en verbal kommunikation mellan förskollärarna och vårdnadshavarna 

inte är möjlig utan en språkstödjare, vilket inte stämmer överens med det som Eva och 

Anna uttryckte tidigare i sekvensen. Detta bekräftas också av Berit då hon säger ja, samtalen i 

hallen blir ju inte så lätta. Den tolkningsrepertoar som framkommer i det Eva och Anna säger 

är att kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare är viktig för att både 

vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga på förskolan. Ytterligare en tolkningsrepertoar 

blir synlig då Linda och Berit framhäver att kommunikationen mellan förskollärare och 

vårdnadshavare är svår att uppnå utan hjälp av en språkstödjare. 
 

6.1.1 Sammanfattning  
I resultatet i studien uppmärksammas tolkningsrepertoarer som belyser hur viktigt det är att 

som förskollärare skapa trygga relationer till vårdnadshavarna då det kan förstås som att de 

anser att detta har betydelse för barns sekundära anknytning. För att få reda på barns tidigare 

erfarenheter kan det tolkas som att förskollärarna anser att det är viktigt att kunna 

kommunicera med vårdnadshavarna, dock kan det förstås som att detta är svårt att uppnå utan 

hjälp av en språkstödjare. Förskollärarna använder sig flera gånger av retorik i sekvenserna, 

vilket blir synligt då de för talan åt de andra förskollärarna genom att säga vi för att övertyga 

omgivningen om sin egen sanning. Vidare använder sig förskollärarna också av retorikens 

analysverktyg, förminskning då de säger tror och extremisering då de säger jätteviktigt. På så 

vis förminskar och förstärker de sina uttalanden genom att göra något större eller mindre 

utifrån vad som gagnar talaren. I sekvenserna framkommer kategoriseringen vi, då 

förskollärarna framställer sig själv och sina kollegor som ett kollektiv. Andra kategoriseringar 

som görs är föräldrarna, då förskollärarna talar om de flerspråkiga barnens föräldrar samt 

barnen och de då förskollärarna talar om de flerspråkiga barnen.  

 

6.2 Språkets betydelse för en trygg anknytning 
I föregående tema framgår det att, för att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen, 

anses kommunikationen och relationen till vårdnadshavarna vara av betydelse. I detta tema 

synliggörs vilken betydelse språket får när det kommer till att skapa en trygg sekundär 

anknytning mellan barn och pedagog på förskolan. 
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Anna: Där är också lite olika, tänker jag, med barn, hur barnet är. Något barn kan man ändå connecta 
med, fast man inte har språket...”.  
Linda: “Mmm”. 
Anna: “... de vill vara nära en och vill följa med och vill att man gör grejer tillsammans, men något barn 
kan istället vara lite avvaktande, så det är också mycket beroende på barnet om jag behöver allt språk”.  
Eva: “ja, det funkar ändå ja”. 
Linda: “Jag känner mig tryggare om jag kan språket som barnen pratar men det behövs inte”. 

 

När Anna säger där är också lite olika samt hur barnet är kan det tolkas som att hon anser att 

alla barn är olika. Hon gör också en kategorisering av barn då hon säger hur barnet är vilket 

visar på att barns sätt att vara, deras personlighet, skiljer sig åt. Då hon säger tänker jag, blir 

det också synligt att hon talar utifrån sina egna erfarenheter och tankar. När hon vidare säger 

något barn kan man ändå connecta med, fast man inte har språket kan det tolkas som att hon 

inte anser att språket alltid är det viktigaste för att skapa en trygg anknytning till barnet utan att 

det finns andra sätt också. Genom att hon säger hur barnet är kan det tolkas som att, vilket sätt 

som möjliggör en trygg anknytning för barnet varierar från barn till barn och beror på barnets 

personlighet. Linda bekräftar det Anna sagt genom att säga mmm. Anna slutför sin mening om 

språket genom att säga de vill vara nära en och vill följa med och vill att man gör grejer 

tillsammans. Utifrån det hon sagt kan det förstås som att hon anser att barn som är framåt har 

lättare för att skapa en sekundär anknytning till förskollärarna än om inte språket finns, då dessa 

barn vill vara nära och göra saker med förskollärarna. När hon vidare säger men något barn kan 

istället vara lite avvaktande kan det tolkas som att hennes sätt att se på de avvaktande barnen 

är att de har svårare att skapa en trygg anknytning till förskollärarna. När hon tillägger så det 

är också mycket beroende på barnet om jag behöver allt språk kan det tolkas som att det är 

extra viktigt för henne att kunna kommunicera med de avvaktande barnen, då dessa barn inte 

självmant söker kontakt. Eva bekräftar det som Anna sagt, att barn kan knyta an till 

förskollärare trots att de inte kan kommunicera med varandra verbalt, då hon säger ja, det 

funkar ändå ja. När Linda uttrycker jag känner mig tryggare om jag kan språket som barnen 

pratar men det behövs inte kan det förstås som att hon å ena sidan känner sig tryggare när hon 

kan kommunicera med barnen på samma språk, men å andra sidan framgår det att även hon 

anser att språket inte alltid behövs för att skapa en trygg anknytning. Den tolkningsrepertoar 

som framträder i sekvensen är att barnets personlighet är avgörande för vilken betydelse språket 

får när det kommer till att skapa en trygg anknytning.  
 

Linda: “[...] jag kan ju inte lära andra barn sitt modersmål men jag kan vara öppen och visa nyfikenhet 
så man inte skäms för sitt språk. Jag kan visa att det är bra att kunna många språk [...] det är något man 
ska vara stolt över, att man kan många språk”. 
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Anna: “och likadant att man kan väcka nyfikenhet hos de andra barnen. Vi hade ju något barn som lärde 
sig hälsa på arabiska”.  
Berit: “Det kan skapa anknytning mellan barnen också just det här att man visar att det är ok och man 
väcker nyfikenhet hos barnet också för andra språk”. 
Linda: “Ja, och vågar vi prata arabiska ord så kanske de vågar prata svenska ord”.  

 

När Linda säger jag kan ju inte lära andra barn sitt modersmål men jag kan vara öppen och 

visa nyfikenhet så man inte skäms för sitt språk gör hon en kategorisering av barnen då hon 

säger andra barn vilket kan tolkas som att hon syftar på de flerspråkiga barnen. När hon säger 

jag kan vara öppen och visa nyfikenhet blir det synligt att hon pratar utifrån sig själv. Det kan 

dock tolkas som att hon inte alltid är öppen och visar nyfikenhet för barns modersmål eller att 

hon inte har så mycket erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn då hon använder sig av 

ordet kan.  När hon säger så man inte skäms för sitt språk, kan det förstås som att hon har en 

uppfattning om att barn skäms för sitt modersmål men att skammen blir mindre då hon visar 

barnet att hon har en positiv inställning till att kunna många språk när hon säger jag kan visa 

att det är bra att kunna många språk [...] det är något man ska vara stolt över, att man kan 

många språk. När Anna säger och likadant att man kan väcka nyfikenhet hos de andra barnen 

kan det tolkas som att hon håller med det Linda just sagt men att hon anser att det inte bara är 

pedagogernas nyfikenhet som är betydande för att de flerspråkiga barnen ska våga prata sitt 

språk, utan även de andra barnens nyfikenhet. När Berit säger det kan skapa anknytning mellan 

barnen samt väcker nyfikenhet hos barnet också för andra språk kan det förstås som att språket 

är en viktig länk för att barnen ska kunna knyta an till varandra. En tolkningsrepertoar som 

framträder i kommunikationen mellan Linda, Anna och Berit är att det är viktigt att visa 

nyfikenhet till de flerspråkiga barnens modersmål. När Linda säger vi framgår det att hon gör 

en kategorisering av förskollärarna. Dock kan det också tolkas som att vi även innefattar de 

barn som har svenska som modersmål. Linda för talan åt de andra förskollärarna när hon säger 

vi och använder sig då av retorik. Ytterligare en kategorisering blir uppenbar då hon benämner 

de flerspråkiga barnen som de.  
 

Lena: “Jag hade ett barn som var från Serbien, hon hade med sig en bok på serbiska, jag kan ju ingen 
serbiska… hon skrek ju väldigt mycket och då tog jag fram den här boken och försökte läsa på serbiska 
och det hjälpte ju också, då var det ju något hon kände…”. 
Hanna: “Ja hon kände igen bilderna”. 
Lena: “Ja, då kan man ju använda något man har anknytning till…”. 
Alva: “Ja, att ha med sig ett anknytningsobjekt är ju ännu viktigare när du inte förstår språket och att du 
kanske får ha det lite längre än vad vi brukar ha det annars”. 
Lena: “Sen handlar det om att släppa taget också så att man inte stannar där”.  

 

När Lena säger hon skrek ju väldigt mycket och då tog jag fram den här boken och försökte 

läsa på serbiska och det hjälpte ju också, kan det förstås som att det var viktigt för flickan att 
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höra sagan på serbiska då det förmedlade en trygghet för henne, vilket Lena förstod då hon 

försökte läsa på serbiska. När hon säger, då var det något hon kände kan det tolkas som att 

språket och boken var något som flickan kände igen. Hanna fyller i Lenas mening genom att 

uttrycka, ja hon kände igen bilderna, vilket kan tolkas som att Hanna anser att det är själva 

boken som är viktig i samspelet mellan Lena och flickan för att skapa en trygg anknytning och 

inte språket. Att objekt kan användas som medel för att skapa en trygg anknytning kan även 

förstås genom det Lena säger, ja, då kan man ju använda något man har anknytning till. Alva 

bekräftar det Lena sagt genom att säga, Ja, att ha med sig ett anknytningsobjekt är ju ännu 

viktigare när du inte förstår språket. Hon gör även en extremisering av sitt uttalande då hon 

säger ännu framför viktigare, ännu viktigare. Eftersom Lena och Alva håller med varandra 

framkommer det en tolkningsrepertoar som är att ett objekt kan vara viktigare än språket för en 

trygg anknytning. När Alva säger du kanske får ha det lite längre än vad vi brukar ha det 

annars, kan det tolkas som att de anknytningsobjekt som de flerspråkiga barnen tar med sig 

hemifrån får användas under en längre tid, under dagen, än de svensktalande barnen får använda 

sina.  I hennes uttalande kan det också förstås som att förskollärarna gemensamt gjort upp regler 

för vad som gäller på avdelningen när det kommer till objekt som barnen har med sig hemifrån. 

En tolkningsrepertoar som framträder är att ett anknytningsobjekt är viktigt för barn som inte 

förstår det svenska språket. När Alva säger vi blir det synligt att hon pratar utifrån alla 

förskollärarna på sin avdelning och på så vis gör hon en kategorisering då hon framställer sig 

själv och sina kollegor som ett kollektiv. När hon på det viset för de andra förskollärarnas talan 

använder hon sig av retorik. 
 

6.2.1 Sammanfattning 
En tolkningsrepertoar som har uppmärksammats är att förskollärare lyfter att barnets 

personlighet är avgörande för vilken betydelse språket får när det kommer till att skapa en 

trygg anknytning. Hur stor roll språket får när det kommer till att skapa en trygg anknytning 

beror på barnets personlighet, om barnet är framåt eller avvaktande. Det kan förstås som att 

förskollärarna anser att språket har en större betydelse för de avvaktande barnen, när det 

kommer till att skapa en trygg anknytning, än för de barn som är framåt. En annan 

tolkningsrepertoar som framkommer är att det är viktigt för förskollärare att visa nyfikenhet 

till de flerspråkiga barnens modersmål då det finns en uppfattning om att barn skäms för sitt 

modersmål men att skammen kan bli mindre då förskollärarna har en positiv inställning till 

främmande språk. Även om det kan förstås som att språket anses ha betydelse för att skapa en 

trygg anknytning framkommer det även i sekvenserna en tolkningsrepertoar som synliggör att 

ett objekt kan vara viktigare än språket för de flerspråkiga barnen. Förskollärarna använder 
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sig flera gånger av retorik i sekvenserna, vilket blir synligt då de för talan åt de andra 

förskollärarna genom att säga vi för att övertyga omgivningen om sin egen sanning. Vidare 

använder sig en av förskollärarna också av retorikens analysverktyg extremisering, då hon 

säger ännu viktigare. På så vis förstärker hon sitt uttalande genom att göra något större utifrån 

vad som gagnar talaren. De kategoriseringar som framkommer i sekvenserna är ni, barn, de 

barnen, andra barn, vi och de. När moderatorn talar till förskollärarna benämner hon dem 

som ni, och talar på så vis till dem som ett kollektiv. När förskollärarna säger barn och de blir 

det synligt att de urskiljer de flerspråkiga barnen från de svensktalande barnen. När en 

förskollärare däremot säger de andra barnen syftar hon på de svensktalande barnen. I 

sekvenserna använder sig förskollärarna ofta av ordet vi då de framställer sig själva och sina 

kollegor som ett kollektiv. Det blir dock synligt i en sekvens att ordet vi används för att 

synliggöra de regler som förskollärna satt upp tillsammans och dem gäller för hela 

avdelningen. 
 

6.3 En trygg anknytning barn emellan 
I det förra temat framgår det att barns personlighet är avgörande för huruvida språket är en 

viktig faktor för att skapa en trygg anknytning mellan barn och pedagog. I följande tema 

synliggörs hur förskollärarna resonerar kring språkets betydelse för en trygg anknytning barn 

emellan i leken.  

 

Sara: “[...] i leken ser man att språket kommer, med kompisarna kommer svenskan men med mig är det 
jättelite”.  
Lisa: “[...] de tar kompisarna först med sin svenska än och kommer till oss, det tycker jag iallafall”. 
Erika: “Ja, och längre meningar med kompisar”.  
Malin: “Ja, i leken kanske inte språket blir lika viktigt [...]”.  
Sara: “Det kommer automatiskt”.  
Erika: “Där är leken viktigast och inte talet”.  

 

När Sara säger i leken ser man att språket kommer kan det tolkas som att språket är något som 

uppkommer mer spontant i leken mellan barn. Vidare kan det förstås som att relationen mellan 

barn är viktig för att de flerspråkiga barnen ska utveckla det svenska språket då hon säger med 

kompisarna kommer svenskan. Sara förstärker sitt uttalande genom att hon använder sig av 

extremisering, då hon lägger till jätte framför ordet lite, jättelite. När Lisa säger de tar 

kompisarna först med sin svenska än och kommer till oss kan det förstås som att hon håller med 

Sara. När hon vidare uttrycker det tycker jag iallafall blir det uppenbart att hon pratar utifrån 

sig själv och att de övriga förskollärarna inte nödvändigtvis har samma åsikt. Hon gör även en 

kategorisering när hon säger de och oss med vilket hon menar de flerspråkiga barnen och 

förskollärarna. Både Erika och Malin håller med Lisa då de säger ja. När Erika säger och längre 
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meningar med kompisar kan det å ena sidan förstås som att språket är av relevans för att barnen 

ska kunna göra sig förstådda i leken med andra barn vilket gör att de då pratar längre meningar. 

Å andra sidan kan det bero på det som Malin säger att i leken kanske inte språket blir lika viktigt, 

vilket kan tolkas som att barnet i leken inte tänker på språket utan att det då kommer mer 

spontant. När Malin säger kanske gör hon dock en förminskning av sitt uttalande och det blir 

uppenbart att hon inte är säker i sitt yttrande. Den tolkningsrepertoar som framkommer i 

sekvensen är att de flerspråkiga barnen mer spontant utvecklar det svenska språket i leken 

tillsammans med kompisar. 

 
Alva: “[...] de dras till dem med samma språk och ofta är de släktingar också, och umgås på fritiden… 
de barnen leker mer här också, det är ju naturligt att man känner sig tryggare, det barnet är ju accepterat 
av mina föräldrar också ju, vi umgås med dem på fritiden”. 
Lena: “Detta gäller ju alla barn, fast kanske mer de flerspråkiga barnen tänker jag. Vi har ju också sett 
att det är väldigt svårt för dessa barn att komma in i de andra barnens lek”. 
Petra: “Ja, det är rätt tydligt att de här barnen som inte pratar svenska har många strategier för att visa 
att de vill vara med i leken, men de blir oftast inte inbjudna. [...] Det blir missförstånd i kommunikationen 
och med frånvarande pedagoger kan man ju inte hjälpa dem att få den kommunikationen med varandra 
heller”. 

 

När Alva säger de dras till varandra och ofta är de släktingar gör hon en kategorisering av de 

flerspråkiga barnen då hon benämner dem som de.  Utifrån det Alva vidare uttrycker, och 

umgås på fritiden… de barnen leker mer här också, det är ju också naturligt att man känner 

sig tryggare, det barnet är ju accepterat av mina föräldrar också ju, vi umgås med dem på 

fritiden, kan det förstås som att Alva menar att barn vars familjer umgås på fritiden har lättare 

för att skapa en trygg anknytning till varandra. Eftersom lekkamraten är accepterad av barnets 

vårdnadshavare kan också barnet känna sig trygg med kamraten. När Lena säger detta gäller ju 

alla barn, fast kanske mer de flerspråkiga barnen, kan det förstås som att hon anser att språket 

har en avgörande roll för att barn ska kunna samspela med varandra. Vidare kan det tolkas som 

att de flerspråkiga barnen har svårare att kommunicera med de svensktalande barnen och därför 

väljer de att leka med barn som kan samma språk. Genom att säga tänker jag, blir det också 

synligt att hon talar utifrån sina egna tankar. När hon säger vi, gör hon en kategorisering av sig 

själv och förskollärarna som ett kollektiv och på så vis för hon också deras talan. Lena gör också 

en kategorisering då hon benämner de flerspråkiga barnen som dessa barn och de svenska 

barnen som de andra barnen. Hon gör även en extremisering då hon säger väldigt framför svårt, 

väldigt svårt. Det kan också förstås som att de barn som inte pratar svenska har svårare att 

komma in i leken med svensktalande barn då hon säger, det är svårt för dessa barn att komma 

in i de andra barnens lek. En tolkningsrepertoar som blir synlig i det Alva och Lena säger är 

att barn som kan kommunicera med varandra ofta dras tillvarandra. Petra bekräftar det Lena 

sagt genom att säga ja. Även hon gör en kategorisering av barnen när hon benämner de 
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flerspråkiga barnen som de och de här barnen. När hon säger att de här barnen har många 

strategier för att visa att de vill vara med i leken, men de blir oftast inte inbjudna, kan det tolkas 

som att barnen provar olika icke-verbala strategier för att komma in i leken. Det kan dock förstås 

som att den verbala kommunikationen är viktig för att få komma in i leken, då dessa barn ofta 

nekas. Det kan uppfattas som att det är viktigt med en närvarande pedagog i leken då hon säger 

det blir missförstånd i kommunikationen och med frånvarande pedagoger kan man ju inte 

hjälpa dem att få den kommunikationen med varandra heller. Om barnen inte verbalt förstår 

varandra kan det tolkas som att pedagogen ska sätta ord på barnens intentioner och kroppsliga 

strategier för att på så vis möjliggöra ett samspel mellan barnen. 

 
Linda: “Vi har gjort så nu att vi har faktiskt delat på barnen med annat modersmål för att inte ha för 
många… eftersom de blev en grupp i sig”. 
Berit: ”[...] jag förstår ju också att de har mycket lättare att leka om man har… leker på sitt språk, pratar 
med kompisen som har samma språk och då fastnar dem lite i det. De behöver inte anstränga sig för att 
ta till sig något nytt… därför valde vi att dela gruppen för att lite komma ifrån det”.  

 

När Linda säger vi gör hon en kategorisering av förskollärarna då hon framställer sig själv och 

sina kollegor som ett kollektiv samtidigt som hon använder sig av retorik då hon för de andras 

talan. Hon gör även en kategorisering av de flerspråkiga barnen då hon säger barnen med annat 

modersmål och de. Utifrån det Linda säger, vi har faktiskt delat på barnen och för att inte ha 

för många...eftersom de blev en grupp i sig, kan det förstås som att hon anser att det är viktigt 

att de flerspråkiga barnen inte är i samma grupp, om de är många, för att de inte bara ska dras 

till barn som talar samma språk som de själva. Alltså kan det uppfattas som att språket är en 

faktor som bidrar till att barn knyter an till varandra, vilket även blir synligt när Berit säger de 

har mycket lättare att leka om man har… leker på sitt språk, pratar med kompisen som har 

samma språk. När Berit säger jag förstår, framkommer det att hon talar utifrån sig själv och 

sina tidigare erfarenheter från verksamheten. När hon fortsätter med att säga, då fastnar dem 

lite i det och de behöver inte anstränga sig för att ta till sig något nytt, kan det tolkas som att 

de flerspråkiga barnen dras till varandra då de inte behöver anstränga sig för att göra sig 

förstådda. Dessutom blir inte det svenska språket viktigt för dem att lära sig om det är många 

flerspråkiga barn på samma avdelning som pratar samma språk. Den tolkningsrepertoar som 

framträder i Lindas och Berits diskussion är att det inte bör vara för många flerspråkiga barn i 

samma grupp då detta leder till att de dras till varandra och på så vis inte utvecklar det svenska 

språket. 
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6.3.1 Sammanfattning 
En tolkningsrepertoar som framträder i sekvenserna är att de flerspråkiga barnen mer spontant 

utvecklar det svenska språket i leken tillsammans med kompisar. Det kan tolkas som att 

förskollärarna menar att barn i leken inte tänker på språket utan att det då kommer mer 

spontant. En annan tolkningsrepertoar som framträder är att barn som kan kommunicera med 

varandra ofta dras till och på så vis knyter an till varandra med hjälp av språket. Dock 

framkommer en tolkningsrepertoar som visar på att förskollärarna anser att det inte bör vara 

för många flerspråkiga barn i samma grupp då detta leder till att de dras till varandra och på så 

vis inte utvecklar det svenska språket. Förskollärarna använder sig av retorik i sekvenserna, 

vilket blir synligt då de för talan åt de andra förskollärarna genom att säga vi för att övertyga 

omgivningen om sin egen sanning. Vidare använder sig förskollärarna också av retorikens 

analysverktyg extremisering då de säger jättelite och väldigt svårt samt förminskning då de 

säger kanske. På så vis förstärker eller förminskar förskollärarna sina uttalande genom att göra 

något större eller mindre utifrån vad som gagnar talaren. När förskollärarna säger de, dessa 

barn, de här barnen, barnen med annat modersmål och dem gör de en kategorisering av de 

flerspråkiga barnen. När de vidare säger oss och vi gör de en kategorisering av förskollärarna 

där det blir synligt att de framställer sig själva och sina kollegor som ett kollektiv. 

6.4 Närvarande förskollärare i en strukturerad verksamhet 
I föregående tema framgår det att barn som kan kommunicera med varandra ofta dras till och 

på så vis knyter an till varandra. Framför en trygg anknytning mellan de flerspråkiga barnen 

prioriterar dock förskollärarna att de ska lära sig det svenska språket då de väljer att sära på 

dessa barn. I följande tema synliggörs vilken roll förskollärarnas förhållningssätt och 

verksamhetens struktur har för de flerspråkiga barnens anknytning.  
 

Erika: “Sen tänker jag också att den trygga anknytningen kan också vara när barnen kommer till en och 
inte jag är för på”.  
Sara: “Precis, att man håller distansen lite”. 
Erika: “Ja, att det ska vara på barnens ändå…”.  
Sara: “Barnens villkor också”.  
Lisa: “Mmm… mmm… [...] att man går fram och gärna sätter sig ner så man inte står och pratar över 
huvudet på dem utan man är i fokus på… liksom ögonkontakt med dem, då tror jag man skapar en bra 
relation”.  
Malin: “Ja, det är början på en anknytning, att man stöttar barnet liksom... ja i olika situationer”. 
Lisa: “Ja, någon som man kan komma till och tanka energi om det behövs”. 
Malin: “Och säga något uppmuntrande till barnet för att skapa en bra relation. Det är ju det som är 
grunden för anknytning”. 

 

När Erika säger sen tänker jag, blir det synligt att det är hennes egna tankar som lyfts. Vidare 

kan det tolkas som att hon tycker det är viktigt att inte vara för på i skapandet av en trygg 

sekundär anknytning, utan låta barnen komma till en då hon uttrycker den trygga 

anknytningen kan också vara när barnen kommer till en och inte jag är för på. Detta kan 



31 
 

förstås som att hon inte vill vara för påträngande utan ge barnen utrymme att själva komma 

till henne när de är bekväma och trygga i situationen. I uttalandet gör hon dessutom en 

kategorisering då hon säger barnen. När Sara svarar precis, att man håller distansen lite, 

bekräftar hon det Erika säger. Då förskollärarna inte har olika åsikter när de diskuterar 

identifieras en tolkningsrepertoar vilket innebär att det är viktigt för förskollärare att kunna 

hålla distansen och inte vara för på i mötet med barnet. Erika bekräftar det Sara har sagt 

genom att säga ja och tillägger att det ska vara på barnens ändå, varpå Sara fyller i Erikas 

mening genom att uttrycka barnens villkor också. Då förskollärarna i sekvensen fyller i 

varandras meningar och inte har olika åsikter framkommer återigen en tolkningsrepertoar. 

Genom att Lisa säger mmm...mmm… kan det uppfattas som att hon håller med Sara och Erika. 

När Lisa tillägger att man går fram och gärna sätter sig ner så man inte står och pratar över 

huvudet på dem kan det tolkas som att det är viktigt att ha ögonkontakt med barnen när 

förskollärarna pratar med barnen för att skapa en trygg relation. När hon säger tror jag 

framgår det dock att hon inte är helt säker i sitt uttalande då hon, genom att använda tror, 

förminskar det hon har sagt. När Lisa säger dem gör hon en kategorisering av barnen. I Malins 

uttalande framgår det att hon håller med Lisa då hon säger ja det är början på en anknytning, 

vilket kan tolkas som att hon anser att förskollärarna ska ha ett visst förhållningsätt till barnen 

för att möjliggöra en trygg anknytning för barnen. Det kan förstås som att det är genom att 

stötta barnen som denna anknytning är möjlig då hon säger att man stöttar barnet liksom… ja 

i olika situationer. När Lisa säger ja håller hon med Malin i det hon sagt. Hon använder sig 

också av retorik när hon uttrycker tanka energi, vilket kan ses som en metafor för den närhet 

barnet behöver när det känner sig otryggt. Utifrån det Malin säger och säga något 

uppmuntrande till barnet för att skapa en bra relation. Det är ju det som är grunden för 

anknytning, kan det tolkas som att hon anser att ett positivt bemötande och att arbeta utifrån 

barns perspektiv är viktigt för att skapa en trygg anknytning. En genomgående 

tolkningsrepertoar som framkommer i sekvensen är att förskollärarna ska vara lyhörda för 

barnets uttryckta behov, både kroppsliga och verbala, och arbeta utifrån barns perspektiv för 

att skapa en trygg anknytning. 
 

Lena: ”Något som är väldigt viktig just om man tänker utifrån barns perspektiv, det är ju också leken, 
tänker jag. [...] där har du möjlighet att visa ett intresse, vi kanske inte har samma ord för det men en bil 
är säkert en bil i andra kulturer också. I den kontakten så kan vi utmana varandra, både i språket och i 
leken. [...] detta skapar jättemycket anknytning… så med hjälp av miljön, föremål och bilder så är det ju 
sådant som påverkar också”. 
Alva: “Mmm… närvarande pedagoger som ser vad som händer och kan tolka mellan barnen och kan 
hjälpa till att få in i leken. Det är en faktor vi inte får glömma då ju”.  
Hanna: “Nej, det är ju jätteviktigt att se vad som behövs, vad behöver jag stötta upp med?, men då 
behöver vi ha tid som vuxna och vara med barnen” 
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Lena förstärker sitt uttalande genom att använda sig av extremisering då hon lägger till väldigt 

framför viktig, väldigt viktig. När hon säger, utifrån barns perspektiv, det är ju också leken, 

tänker jag. [...] där har du möjlighet att visa ett intresse, kan det förstås som att det är viktigt 

för förskollärare att visa intresse i det som barnen är intresserade av i leken. Det blir dock synligt 

att hon talar utifrån sig själv då hon säger, tänker jag. Då Lena säger, vi kanske inte har samma 

ord för det men en bil är säkert en bil i andra kulturer också, kan det förstås som att objekten i 

leken har samma innebörd för deltagarna oavsett språk, vilket kan tolkas som att objekt kan 

bidra till att skapa en trygg anknytning mellan förskollärare och barn.  Dock kan det förstås 

som att med hjälp av objekten är det lättare att lära sig ett nytt språk, vilket blir synligt då Lena 

säger, i den kontakten så kan vi utmana varandra, både i språket och i leken. Eftersom hon 

säger kanske, vilket är en förminskning, kan det dock tolkas som att hon inte är helt säker i sitt 

uttalande. När hon sedan lägger till jätte framför mycket anknytning, jättemycket anknytning 

gör hon istället en förstärkning av sitt uttalande då hon använder sig av extremisering. När hon 

vidare uttrycker, med hjälp av miljön, föremål och bilder så är det ju sådant som påverkar 

också, kan det tolkas som att dessa faktorer är av betydelse för att skapa en trygg anknytning. 

Alva bekräftar det Lena sagt genom att säga mmm. När hon vidare säger närvarande pedagoger 

som ser vad som händer och kan tolka mellan barnen och kan hjälpa till att få in i leken, Kan 

det uppfattas som att det är viktigt att vara en närvarande pedagog i leken för att möjliggöra 

samspel mellan de flerspråkiga barnen och de svensktalande barnen. Liksom Lena använder sig 

Hanna av extremisering då hon säger jätteviktigt vilket förstärker hennes uttalande. När hon 

säger vad behöver jag stötta upp med kan det tolkas som att det är upp till varje förskollärare 

att ta reda på vilket stöd barnen behöver och erbjuda detta. När Hanna säger behöver vi ha tid, 

kan det förstås som att tid är en avgörande faktor för att möjliggöra en trygg anknytning. Det 

kan dock tolkas som att förskollärarna inte alltid har den tiden. Den tolkningsrepertoar som 

framkommer i sekvensen är hur viktigt det är att vara en närvarande pedagog i leken samt 

använda sig av objekt för att skapa en trygg anknytning. 
 

Sara: “[...] att man delar in sig i mindre grupper, så man känner sig lite trygg också, [...] att alla vågar 
prata tänker jag, [...] de här flerspråkiga barnen har lite jobbigt att prata i storgrupp [...]”. 
Lisa: “Sen tror jag inte det är många som sätter alla de här som har samma språk i en och samma grupp, 
för det gör inte det bättre, utan man måste försöka dela in det så att det är både och [...]”. 
Sara: “[...] alltså har jag kanske 5-6 barn och gör något med dem. Jag får ju mer relation och anknytning 
med de barnen, det gäller ju alla barn”. 
Erika: “Och sen tänker jag just det här med tydlighet, det är en sådan faktor som är betydelsefull, att 
man kan visa med bilder kanske”. 
Malin: “Ja för de som inte har språket och rutiner, att man gör lite lika varje dag, att man lätt ser ett 
mönster i… Är de trygga så har man ju lätt för att knyta an till någon”. 

 

När Sara säger, man delar in sig i mindre grupper, så man känner sig lite trygg också, kan det 
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tolkas som att gruppstorleken är en faktor för att barnen ska känna sig trygga. När hon vidare 

säger, de här flerspråkiga barnen har lite jobbigt att prata i storgrupp, kan det förstås som att 

det är viktigt för förskollärarna att dela in de flerspråkiga barnen i mindre grupper för att det 

ska våga ta för sig och prata. Eftersom hon säger tänker jag blir det synligt att hon pratar utifrån 

sig själv och sina egna tankar. I Lisas uttalande kan det förstås som att förskollärare brukar dela 

in de flerspråkiga barnen så att de inte hamnar i samma grupp då hon säger, sen tror jag inte 

det är många som sätter alla de här som har samma språk i en och samma grupp. Vidare 

framkommer det att hon inte är helt säker i sitt uttalande då hon gör en förminskning genom att 

säga tror jag. Det kan tolkas som att Lisa anser att gruppen bör ha en balans mellan de 

flerspråkiga barnen och de svensktalande barnen då hon säger, man måste försöka dela in det 

så att det är både och. Utifrån det Sara säger kan det förstås som att hon anser att den optimala 

gruppen för att skapa en trygg anknytning till barnen ska bestå av 5-6 barn då hon säger, har 

jag kanske 5-6 barn och gör något med dem. Jag får ju mer relation och anknytning med de 

barnen. Det kan även förstås som att det är viktigt för förskolläraren att vara aktiv i gruppen då 

hon säger göra något med dem. Utöver gruppstorlek kan det även tolkas som att tydlighet och 

rutiner är avgörande faktorer för att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen då 

Erika säger just det här med tydlighet samt då Malin bekräftar genom att säga ja för de som inte 

har språket och rutiner, att man gör lite lika varje dag. Malin gör också en kategorisering då 

hon benämner de flerspråkiga barnen som de som inte har språket. Den tolkningsrepertoar som 

framkommer i sekvensen är att det är viktigt att dela barnen i mindre grupper då detta gynnar 

de flerspråkiga barnen på så vis att de vågar kommunicera. En annan tolkningsrepertoar som 

blir synlig är att tydlighet och rutiner är viktiga för att skapa en trygg anknytning för de 

flerspråkiga barnen. 

6.4.1 Sammanfattning 
En tolkningsrepertoar som framträder i sekvenserna är att det är viktigt för förskollärarna att 

kunna hålla distansen och inte vara för på i mötet med barnet, alltså utgå från barnens villkor. 

Det framgår även att det är viktigt för förskollärare att vara lyhörda för barnets uttryckta behov, 

både kroppsliga och verbala, och arbeta utifrån barns perspektiv för att skapa en trygg 

anknytning. För att kunna vara lyhörd för barnet uttryckta behov är det viktigt att vara en 

närvarande pedagog. En annan tolkningsrepertoar som framträder är att det är viktigt att 

använda sig av objekt för att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen för att ha 

något konkret att samspela kring. Ytterligare tolkningsrepertoarer som blir synliga i 

sekvenserna är att det är viktigt att dela barnen i mindre grupper då förskollärarna anser att detta 

gynnar de flerspråkiga barnen på så vis att de vågar kommunicera samt att tydlighet och rutiner 
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är viktiga för att skapa en trygg anknytning för de flerspråkiga barnen. Förskollärarna använder 

sig av retorikens analysverktyg extremisering då de säger väldigt mycket, jättemycket och 

jätteviktigt samt förminskning när de säger tror och kanske. Vidare använder sig en av 

förskollärarna också av retorik då hon säger tanka energi vilket kan ses som en metafor för den 

närhet barnet behöver när det känner sig otryggt. De kategoriseringar som framkommer är 

barnen och dem med vilka förskollärarna menar alla barn samt de som inte har språket med 

vilka de syftar på de flerspråkiga barnen. 

7. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring språkets och 

kommunikationens betydelse för att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen. 

Studiens forskningsfrågor är: Vilka tolkningsrepertoarer kring flerspråkiga barns trygga 

anknytningen ger förskollärarna uttryck för? Vilka kategoriseringar av barn och vuxna 

framträder i förskollärarnas diskussioner och vad kännetecknar dem?  

   Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer vi nedan presentera resultatet i studien 

som kopplas till kapitel 1. Inledning, 2. Bakgrund och 3. Tidigare forskning. Diskussionen är 

uppdelad i följande rubriker: 7.1 En god relation till vårdnadshavarna, 7.2 Barns personlighet, 

7.3 Språket som anknytningslänk mellan barn och 7.4 Tillgodose alla barns behov. 

Avslutningsvis kommer slutsatsen i studien presenteras under rubriken 7.5 Slutsats. 

7.1 En god relation till vårdnadshavarna 
Utifrån de sekvenser som presenteras under rubrik 6.1 Betydelsen av en god relation mellan 

förskollärare och vårdnadshavare framträdde en tolkningsrepertoar som synliggör hur viktigt 

det är att som förskollärare skapa trygga relationer till vårdnadshavarna då de anser att detta har 

betydelse för barns sekundära anknytning. Att en god relation mellan förskollärare och 

vårdnadshavare är viktig för barns sekundära anknytning är något även Skans (2011) har 

kommit fram till i sin studie. Författaren belyser att anknytningen mellan förskollärarna och de 

små barnen börjar med en god relation med vårdnadshavarna men att relationen mellan det 

offentliga och det privata också kan skapa konflikter då värderingar och olika uppfattningar om 

vad som är bäst för barnen kan skilja sig åt. Mahmood (2013) lyfter att den kommunikation 

mellan vårdnadshavare och förskollärare som krävs för att barn ska få en trygg anknytning kan 

vara svårt att uppnå då vårdnadshavarna inte alltid kan språket samt att de ibland helt ignorerar 

pedagogerna. I förskollärarnas diskussioner framkom det att det är viktigt att kunna 

kommunicera med vårdnadshavarna för att få reda på barns tidigare erfarenheter. Det blir dock 

synligt att denna kommunikation är svår att uppnå utan hjälp av en språkstödjare och det är bara 
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genom den förskollärarna anser att kommunikationen med vårdnadshavarna blir möjlig. 

Eftersom många flyktingbarn börjar förskolan/skolan med psykiska problem till följd av 

händelser de varit med om innan och under flykten (Killian et al., 2018) blir kommunikationen 

mellan förskollärare och vårdnadshavare viktig. Både Skans (2011) och Killian et al. (2018) 

menar därför att pedagoger som möter barn med en annan bakgrund än de själva har, behöver 

fundera över hur barnens erfarenheter ska tas tillvara på för att skapa trygga relationer för dessa 

barn. Detta är viktigt då Skans (2011) lyfter att om inte förskolläraren tar till vara på barnens 

språk, kultur och erfarenheter i samspelet mellan dem, försummas också barnen. Lunneblad 

(2009) skriver att pedagoger ser arbetet med barnens kulturella bakgrund som något för de 

Andra (de mångkulturella barnen) och när pedagogerna pratar om sig själva samt 

barnen/vårdnadshavarna nämns de utifrån en föreställning om vi och dem. Detta är något som 

även framkommer i vår studie då förskollärarna gör en kategorisering av förskollärarna som ett 

kollektiv när de säger vi och de flerspråkiga barnen då de benämns som de här barnen. När 

förskolläraren säger vi för hon talan åt de andra förskollärarna då hon anser att de i sin 

profession bör ha en god relation till vårdnadshavarna för att möjliggöra en trygg anknytning 

mellan de flerspråkiga barnen och förskollärarna. Det är genom denna goda relation som 

förskollärarna kan få en djupare förståelse för hur barnet är och vad det har varit med om för 

att kunna möta barnet där det är, då de anser att detta är gynnsamt för barnet.  

Utifrån förskollärarnas kategorisering av de flerspråkiga barnen framgår det att de anser att det 

är viktigt att ha en god relation till vårdnadshavarna så att barnet på så vis kan få en trygg 

sekundär anknytning. R. Bowlby (2007) och Broberg et al. (2012) menar just att det är viktigt 

för barn att kunna knyta an till en sekundär anknytningsperson för att de ska utvecklas optimalt.  
 

7.2 Barns personlighet  
Utifrån de sekvenser som presenteras under rubrik 6.2 Språkets betydelse för en trygg 

anknytning uppmärksammas en tolkningsrepertoar där förskollärarna lyfter att de flerspråkiga 

barnens personlighet är avgörande för vilken betydelse språket får när det kommer till att skapa 

en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen. Granbom (2011) lyfter att pedagoger anser att 

förskolan är en plats som inte passar alla barn, särskilt barn vars personlighet beskrivs som 

blyga och tillbakadragna. Även Rydell et al. (2005) belyser att barns blyghet är en avgörande 

faktor för hur relationen barn emellan samt relationen mellan barn och pedagoger kommer att 

utvecklas. Utifrån Ainsworths ”främmandesituationstest” blir det synligt att barn utvecklar 

olika anknytningsmönster till olika omvårdnadspersoner och även om testet gjordes mellan barn 

och vårdnadshavare kan dessa mönster även bli synliga i förskolan, exempelvis kan de blyga 

barnen förstås ha en undvikande anknytning. Detta kan innebära att det blyga barnet inte 
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använder förskolläraren som en ”trygg bas” (Broberg et al., 2012). I resultatet framkommer det 

att förskollärarna gör en kategorisering av de flerspråkiga barnens personlighet, om de är framåt 

eller avvaktande, är avgörande för hur stor roll språket får när det kommer till att skapa en trygg 

anknytning. Förskollärarna anser att språket har en större betydelse för de avvaktande barnen, 

när det kommer till att skapa en trygg anknytning, än för de barn som är framåt.  

   Det framkom också att det är viktigt för förskollärare att visa nyfikenhet till de flerspråkiga 

barnens modersmål då förskolläraren gör en kategorisering då hon säger vågar vi prata 

arabiska ord så kanske de vågar prata svenska ord. Det finns en uppfattning om att barn skäms 

för sitt modersmål men att skammen kan bli mindre då förskollärarna har en positiv inställning 

till främmande språk. Detta kan kopplas till det Skans (2011) lyfter, hur viktigt det är att 

pedagogen tar till vara på barnens språk (arbetar med deras modersmål), kultur och erfarenheter 

i samspelet för att barnet inte ska försummas. Å ena sidan skriver Skans (2011) att relationen 

är viktig för kommunikationen och om den är god och trygg skapar den på så vis en möjlighet 

för lärande. Å andra sidan menar Oades-Sese och Li (2011) och Bigras et al. (2017) samt Kabay 

(2013) att barns språkkunskaper bidrar på viktiga sätt till den positiva och trygga relationen 

barnen behöver. Kabay (2013) menar att det är viktigt att förskollärare får en ökad kunskap i 

hur barn förvärvar ett andra språk samt att de förbättrar interaktionen med barn som saknar 

språkkunskaper för att utveckla en positiv anknytning till barnen. Vidare lyfter Oades-Sese och 

Li (2011) hur viktigt det är att förstå länken mellan kommunikation och relation och hur de 

påverkar varandra. Fast språket har betydelse för att skapa en trygg anknytning framkommer 

det även i sekvenserna en tolkningsrepertoar som synliggör att ett objekt kan vara viktigare än 

språket för de flerspråkiga barnen. Förskollärarna anser alltså att språket inte alltid är det 

viktigaste för att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen utan att det finns andra 

sätt också.  
 

7.3 Språket som anknytningslänk mellan barn 
Utifrån de sekvenser som presenteras under rubriken 6.3 En trygg anknytning barn emellan 

uppmärksammas det att förskollärarna kategoriserar de flerspråkiga barnen genom att uttrycka 

att de dras till dem med samma språk, att de har mycket lättare att leka […] pratar med 

kompisen som har samma språk och att de behöver inte anstränga sig för att ta till sig något 

nytt. I sekvenserna framträder en tolkningsrepertoar som visar på att barn som kan 

kommunicera med varandra ofta dras till varandra och på så vis också knyter an till varandra 

med hjälp av språket. R. Bowlby (2007) lyfter att det enligt anknytningsteorin är viktigt för 

barn som är långa dagar på förskolan att knyta an till en sekundär anknytningsperson 

(exempelvis en pedagog på förskolan) då detta har positiv inverkan på deras fortsatta 
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utveckling. Författaren menar att barn som lämnas på förskolan kan uppleva liknande men 

mycket mindre traumatiska utvecklingsproblem än de barn som separerades från sina föräldrar 

i samband med sjukhus- eller barnhemsvistelser som författarens far, John Bowlby, studerade. 

Howes och Hamilton (1992) belyser att även om anknytningsteorin kan ses som en god bas att 

förhålla sig till när det gäller anknytning på förskolan, träffar barn många vuxna och barn i 

förskolekontexten. Detta gör att barnen kan utveckla relationer som sträcker sig bortom 

relationen mellan barn och pedagog, och istället skapa olika slags relationer till flera vuxna 

samtidigt. Till skillnad från R. Bowlby (2007) samt Howes och Hamilton (1992) framkommer 

det i Howes (1997) studie att barn inte bara skapar relationer och knyter an till vuxna utan även 

till barn på förskolan, då det visar sig att ju mer tid barnen tillbringar med andra barn desto mer 

komplex blir leken. En annan tolkningsrepertoar som framkommer är att de flerspråkiga barnen 

mer spontant utvecklar det svenska språket i leken tillsammans med kompisar. Förskollärarna 

menar att barn i leken inte tänker på språket utan att det då kommer mer spontant. Howes (1997) 

belyser att relationen mellan barn-barn kan ha helt andra funktioner för barnet än relationen till 

en pedagog, och även om pedagogerna influerar barnens lek så är det mer indirekt än direkt. 

Degotardi och Pearson (2011) menar att det kan ifrågasättas huruvida en relation ska gå före en 

annan då barn skapar relationer och anknytning till flera. Trots att barn kan knyta an, inte bara 

till vuxna, utan även till varandra framkommer en tolkningsrepertoar som visar på att 

förskollärarna anser att det inte bör vara för många flerspråkiga barn i samma grupp, då detta 

leder till att de dras till varandra och på så vis inte utvecklar det svenska språket. Även Broberg 

et al. (2012) menar att det inte bör vara för många flerspråkiga barn i en grupp då detta kan leda 

till att dessa barn ses som avvikande då de anses ha gemensamma värderingar som skiljer sig 

från de svenska barnens. Förskolläraren gör en kategorisering av sig själv och sina kollegor som 

ett kollektiv då de säger vi har faktiskt delat på barnen vilket förstås som att förskollärarna 

prioriterar barnens språkutveckling framför en trygg anknytning då de väljer att sära på de 

flerspråkiga barnen. Å ena sidan kan det alltså ses som positivt att sära på de flerspråkiga 

barnen. Å andra sidan kan det ses negativt då detta kan påverka deras trygga anknytning till 

varandra.   
 

7.4 Att tillgodose alla barns behov 
Utifrån de sekvenser som presenteras under rubriken 6.4 Närvarande förskollärare i en 

strukturerad verksamhet uppmärksammas det att förskollärarna kategoriserar alla barn genom 

att säga när barnen kommer till en och pratar över huvudet på dem. De kategoriserar också de 

flerspråkiga barnen då de säger de som inte har språket. Två tolkningsrepertoarer som 

framträder i sekvenserna är att det är viktigt för förskollärarna att kunna hålla distansen och inte 
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vara för på i mötet med barn, alltså utgå från barnens villkor. Vidare är det också viktigt för 

förskollärare att vara lyhörda för barnets uttryckta behov, både kroppsliga och verbala, samt 

arbeta utifrån barns perspektiv för att skapa en trygg anknytning. För att kunna vara lyhörd för 

barnets uttryckta behov är det viktigt att vara en närvarande pedagog och visa intresse för 

barnets frågor (White, 2013). Utifrån anknytningsteorin menar J. Bowlby (2010), Broberg et 

al. (2012) och Broberg (2008) att en närvarande pedagog ska verka som ”trygg bas”/”säker 

hamn” för barnet. När barnet har en trygg bas vågar de utforska världen, men om 

anknytningssystemet aktiveras i händelse av upplevd fara eller hot, kan barnet återgå till den 

säkra hamnen som erbjuder omsorg, beskydd och närhet. När förskolläraren säger tanka energi 

använder hon sig av en metafor för att synliggöra den närhet barnet behöver när det känner sig 

otryggt. Förskolläraren ska alltså utgöra en ”trygg bas”/”säker hamn”. Pedagogerna i Granboms 

(2011) studie lyfter att de ska verka som ersättningsförälder, vilket de benämner som en ”en-

till-en relation”. Buyse et al. (2009) menar att det är i den direkta kontakten mellan barn och 

förskollärare som barnets beteende påverkas positivt. Det framgår dock i Granboms (2011) 

studie att denna relation är svår att nå upp till och att denna strävan ofta leder till stress och en 

känsla av otillräcklighet.  

   En annan tolkningsrepertoar som framträder är att det är viktigt att dela barnen i mindre 

grupper då detta gynnar de flerspråkiga barnen på så vis att de vågar kommunicera. 

Förskollärarna gör på så vis en kategorisering av de flerspråkiga barnen som barn som inte 

vågar kommunicera i en stor barngrupp. Det kan dock diskuteras huruvida alla flerspråkiga barn 

ska dras över en kam utan att ta hänsyn till deras individuella olikheter då R. Bowlby (2007) 

skriver att människans förmåga att skapa relationer är förankrat i arv och miljö samt tidigare 

erfarenheter. Det kan alltså förstås som att alla människor är olika, vilket kan innebära att en 

liten barngrupp inte gynnar alla flerspråkiga barn. Att förskollärarna delar in de flerspråkiga 

barnen i mindre grupper kan förstås utifrån det Seland (2009), Kabay (2013), Pramling 

Samuelsson et al. (2016) samt Pramling Samuelsson et al. (2015) kommit fram till, att 

pedagogerna gör ett mer professionellt arbete när de har tid att observera barnen, möta dem i 

kommunikation, utmana dem och ge dem maximala möjligheter. Barn i en stor barngrupp får 

mindre enskild uppmärksamhet från pedagogerna vilket kan innebära att relationen mellan 

vuxna och barn minskar. Det blir dock synligt i Rosenqvists (2014) studie att en mindre 

barngrupp inte behöver innebära högre kvalitet. Resultatet i studien visar att i en liten barngrupp 

samtalade pedagogerna mer med varandra än med barnen. Dessutom prioriterade pedagogerna 

att göra andra praktiska göromål som de annars inte hann med. 
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   Hagström (2010) har kommit fram till att ett flertal faktorer är viktiga för att barnet ska få en 

trygg sekundär anknytning. Författaren nämner bland annat betydelsen av kontinuitet, struktur, 

enskilda stunder för lek, omsorg och sensitivitet för barnets behov samt den verbala 

kommunikationen. Oades-Sese och Li (2011) menar att konsekvent respons från en 

anknytningsperson främjar en trygg anknytning för barnen och förbättrar språk- och 

kommunikationsförmågan. Att tydlighet och rutiner är viktiga faktorer för att skapa en trygg 

anknytning för de flerspråkiga barnen är en tolkningsrepertoar som även har framkommit i vår 

studie.  
 

7.5 Slutsats 
De tolkningsrepertoarer som framkommer i den här studien och som svarar på första 

forskningsfrågan är att det viktigt att som förskollärare skapa trygga relationer till 

vårdnadshavarna och att barns personlighet är avgörande för vilken betydelse språket får när 

det kommer till att skapa en trygg anknytning. Vidare blir det synligt att barn som kan 

kommunicera med varandra ofta dras till varandra och på så vis också knyter an till varandra 

med hjälp av språket samt att de flerspråkiga barnen mer spontant utvecklar det svenska 

språket i leken tillsammans med kompisar. Förskollärarna resonerar också kring andra 

faktorer som har betydelse för barns trygga anknytning. De nämner då gruppstorlek, 

förhållningssätt, barns perspektiv samt tydlighet och rutiner.  

    I resultatet blir det synligt att förskollärarna ofta gör en kategorisering av sig själva och sina 

kollegor som ett kollektiv då de säger vi. Det blir då synligt att de talar utifrån sin profession 

när de resonerar kring de flerspråkiga barnens anknytning. Vidare kan det förstås som att 

kategoriseringen vi kännetecknas av att förskollärarna ser sig själva som förmedlare av 

kunskap, bidragare till en trygg anknytning samt att de ska se till att relationen till 

vårdnadshavarna blir god. Förskollärarna placerar de flerspråkiga barnen i fack då de oftast 

kategoriseras som de, dem, dessa barn, de här barnen och barn med annat modersmål. Dessa 

kategoriseringar av de flerspråkiga barnen kännetecknas av att de urskiljs från de svensktalande 

barnen. Å ena sidan framställs de flerspråkiga barnen ibland som ett kollektiv där barnets 

individuella behov inte synliggörs, exempelvis när alla flerspråkiga barn ses som blyga och inte 

vågar prata i en stor barngrupp. Å andra sidan framkommer det även att förskollärarna ibland 

talar utifrån de flerspråkiga barnens individuella behov då de lyfter att barnens personlighet är 

avgörande för hur de ska bemöta dessa barn för att möjliggöra en trygg anknytning. De 

flerspråkiga barnens vårdnadshavare kategoriseras av förskollärarna som föräldrarna och 

kännetecknas då som de som, till sina barn, ska förmedla en positiv inställning till förskolan. 
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De ovan nämnda kategoriseringarna och vad som kännetecknar dem besvarar vår andra 

forskningsfråga. 

   Vår slutsats är att språk och anknytning hänger samman, men när det kommer till att göra ett 

val, prioriterar förskollärarna språket före anknytning då de väljer att sära på de flerspråkiga 

barnen. 

8. Didaktiska implikationer 
Studien riktar sig främst till de personer som arbetar inom det förskolepedagogiska området 

med vilka vi menar förskolechef, förskollärare, barnskötare och förskollärarstudenter. Med 

denna studie hoppas vi kunna väcka nyfikenhet och tillföra kunskap kring flerspråkiga barns 

anknytning, då vi har upplevt att förskollärare har svårt att knyta an till de flerspråkiga barnen. 

Genom att synliggöra förskollärarnas resonemang kring ämnet framträder det vilka 

tolkningsrepertoarer och kategoriseringar som görs samt vilken retorik förskollärarna använder 

sig av i diskussionerna. Då forskning lyfter att en trygg sekundär anknytning har betydelse för 

flerspråkiga barns fortsatta utveckling och lärande är våra förhoppningar att denna studie kan 

nyttjas för att synliggöra hur förskollärare resonerar kring flerspråkiga barns anknytning för att 

på så vis väcka en diskussion på andra förskolor också. Dessa diskussioner kan förhoppningsvis 

bidra till att förskollärarna blir medvetna om hur de ska möta de flerspråkiga barnen för att 

möjliggöra en trygg anknytning. 

9. Vidare forskning 
I studien undersöktes det hur förskollärare resonerade kring flerspråkiga barns trygga 

anknytning där det synliggjordes vilka tolkningsrepertoarer och kategoriseringar som 

framträdde samt vilken retorik som användes. Forskningsmässigt hade det varit intressant att 

hålla fokusgruppssamtal med fler deltagare då detta hade gett oss ett bredare spektrum på 

resultatet. Det hade även varit intressant att observera förskollärarna i verksamheten för att 

konkret se hur de möjliggör en trygg anknytning för de flerspråkiga barnen. På så vis kan vi få 

syn på huruvida deras resonemang stämmer överens med deras agerande. Då vi har valt att 

enbart undersöka hur förskollärare resonerar kring ämnet hade det varit intressant att även 

intervjua vårdnadshavare och barn. Detta för att synliggöra deras resonemang för att på så vis 

få en bredare förståelse för vad anknytning är utifrån olika perspektiv. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev med samtyckesblankett  

Till Förskollärare 
 
Hej! 
Vi heter Susanne och Dafina och studerar till förskollärare vid Högskolan i Halmstad. Under 
sista terminen genomför vi studenter ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 
Vi har valt att fokusera på anknytning. Vårt syfte med studien är undersöka hur pedagoger 
resonerar kring en trygg anknytning för de flerspråkiga barnen på förskolan. Du har tidigare 
blivit kontaktad angående att bli intervjuad av oss. Vi kommer använda oss av 
fokusgruppssamtal som är en intervjumetod där flera intervjupersoner deltar samtidigt. Innan 
samtalen har du möjlighet att ställa frågor kring studien, antingen på plats eller via mail. 
Intervjun uppskattas ta ca en timme. Vi kommer i fokusgruppssamtalet använda oss av 
videoinspelning för att kunna gå tillbaka i materialet så vi inte missar något ni berättar för oss. 
Efter transkribering kommer detta material att raderas.  

 
I vår undersökning utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna, vilket är viktigt att du vet. 
Detta innebär att; 
 ● Inga obehöriga kan ta del av uppgifter i intervjun då dessa kommer att behandlas med största 
varsamhet. 
● Det material som framkommit i intervjun används enbart för denna undersöknings syfte.  
● Alla uppgifter kring deltagarna i intervjun kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på 
pedagogerna kommer att användas för att skydda allas identitet. 
● Det går när som helst att avbryta intervjun då deltagandet är frivilligt. 
Om du har frågor och funderingar kring intervjun kan du nå oss på; 

sushan16@student.hh.se 

dafbla16@student.hh.se 

Kursansvarig: Jonnie Eriksson, Mail: jonnie.eriksson@hh.se 

Med vänliga hälsningar Susanne och Dafina  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen   

        Nej, jag ger inte mitt samtycke till att delta i undersökningen 

Datum: _____________  

Namn:____________________________________________  

Email/Telnr: ___________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Inledande fråga 

  Vad innebär en trygg anknytning för dig? 

 

Fråga att diskutera 

  Hur ser ni på möjligheterna att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen? 

  Hur ser ni på språkets betydelse för att skapa en trygg anknytning? 
 

  Vilka faktorer anser ni krävs för att skapa en trygg anknytning till flerspråkiga barn på 
förskolan? 

 

 

Följdfrågor 

Hur arbetar du för att kunna erbjuda dessa möjligheter? 

Hur skulle du önska att det skulle fungera istället? 

Hur initierar du kommunikation med de flerspråkiga barnen? 

Varför anser du att detta är en faktor för trygg anknytning? 

 

 

Problematiserande frågor 

Hur tänker du då? Motivera! 

Kan du utveckla? 

Skulle du kunna göra på något annat vis? 

Du sa innan…… skulle du kunna förtydliga det? 

Vad får det för effekter eller konsekvenser? 

Hur kan du göra annorlunda? 

Finns det fler aspekter som du kan berätta om som du inte har nämnt nu? 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
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