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Inledning och syfte 
Under våren 2018 initierade Forsknings- och utvecklingsavdelningen, Modersmål och migration ett 

utvecklingsprojekt med fokus på tidiga språkfrämjande insatser och flerspråkiga barns 

språkutveckling. Projektets titel är Förskolan som arena för barns språkutveckling. Dess syfte är att 

belysa de strukturella och pedagogiska förutsättningarna för det språkutvecklande och flerspråkiga 

arbetet på förskolor med varierande andel flerspråkiga barn, och att belysa synen på flerspråkighet 

på samtliga nivåer i förvaltningen. Målsättningen med projektet är att bättre förstå hur förskolans 

huvudman kan arbeta för att alla barn i förskolan ska utveckla ett rikt språk. Åtta förskolor belägna i 

både mono- och mångkulturella områden deltar i projektet.  

Resultatet av utvecklingsprojektet presenteras i två rapporter. I denna första rapport sammanfattas 

de resultat som handlar om strukturella förutsättningar och hur representanter för huvudmannen 

kan skapa förutsättningar för språkutvecklande och flerspråkigt arbete i förskolan. I den andra 

rapporten sammanfattas de resultat som handlar om de pedagogiska förutsättningarna och hur 

pedagoger arbetar för att alla barn ska utveckla ett rikt språk i förskolan.  

Resultaten i denna första rapport baseras på nio enskilda intervjuer som genomförts med samtliga 

chefer i styrkedjan, från rektor via skolområdeschefer till förvaltningschef. Dessutom har två andra 

nyckelpersoner för förskolans kvalitet och styrning blivit intervjuade. 

Syftet med studien är att belysa hur huvudmannen för förskolan kan skapa förutsättningar för ett 

språkutvecklande och flerspråkigt arbete i förskolan.  Följande frågeställningar har väglett arbetet: 

Vilka arbetssätt och resurser har potential att bidra till alla barns språkutveckling?  

Vilka utmaningar finns i arbetet med att ge alla barn ett rikt språk?  

På vilka sätt kan huvudmannen stödja förskolepersonalen i detta språkutvecklande arbete? 

Rapporten består inledningsvis av en bakgrund där olika aspekter på barns språkutveckling utifrån 

styrdokument och tidigare forskning lyfts fram. Därefter presenteras studiens metod följt av resultat 

och analys vilket sedan mynnar ut i ett antal förslag till huvudmannen. Dessa förslag syftar till att 

hjälpa den studerade verksamheten att gå från forskning till praktik, och att omvandla studiens mer 

teoretiska delar till praktisk handling.  
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Teoretisk bakgrund 
 

En likvärdig utbildning 
Internationell forskning har visat att förskolan kan bidra till att barn får en god start i livet gällande 

utbildning och utveckling av kognitiva och språkliga förmågor. En väl fungerande förskola bidrar 

också till att barns kapacitet att lära ökar, vilket underlättar det framtida lärandet i skolan. De 

positiva effekterna av förskolan kan kvarstå under hela skoltiden och förskolan kan utgöra ett positivt 

komplement till barns hemmiljö (Burger, 2010).  

En likvärdig utbildning i förskolan ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och 

anpassas till alla barn i förskolan. Detta innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt 

överallt, och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Skolverket, 2018). Förskolan ska 

särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd än andra, och barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få 

detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (SFS 2010:800, kap. 2). Barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras 

speciella behov kräver (SFS 2010:800, kap 3). Det är rektor som ansvarar för att barn får det stöd som 

de behöver. Persson (2017) bryter ner begreppet likvärdighet såsom det beskrivs i skollagen i tre 

delar:  

- lika tillgång till utbildning 

- lika kvalitet på utbildningen 

- att utbildningen ska vara kompenserande 

men menar samtidigt att innebörden i delarna kan tolkas på olika sätt, och konstaterar att 

likvärdighet i förskolan behöver sättas i relation till barns och familjers sociala, ekonomiska och 

kulturella förutsättningar.  

Likvärdighet är också ett begrepp som är och har varit i konstant förändring under de senaste 

decennierna. Likvärdighet i denna studie handlar om att alla barn ska ha samma tillgång till 

utbildning oavsett social bakgrund, kön, etnicitet och var man bor, och att alla barn ska erbjudas 

likvärdiga möjligheter att lära, utifrån de i läroplanen uppsatta målen, på så sätt att förskolans 

pedagogik ska anpassas utifrån barns olika behov och förutsättningar. Förskolan ska samverka med 

och komplettera hemmet, vilket i praktiken innebär att den också ska kompensera för barns olika 

förutsättningar. En likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet, och att utbildningen är tillgänglig 

för alla som deltar i den är en förutsättning för att kunna nå likvärdighet (SPSM, 2017).  

Från politiskt håll lyfts förskola och skola fram som ett viktigt – kanske det allra viktigaste – 

instrumentet för att skapa samhällsförändring och ökad likvärdighet. När utbildning tillskrivs sådan 

vikt är det rimligt att tänka att utrymmet för individers eller gruppers misslyckanden inom dito är 

små eller till och med obefintliga (Österberg, 2014). Utbildning är rent politiskt dessutom en ständigt 

aktuell samhällsekonomisk fråga och debatteras flitigt (Finansdepartementet, 2011). Vikten av att 

satsa på tidiga insatser för att fånga och upprätthålla alla barns motivation, nyfikenhet och lust att 

lära är stor, eftersom kostnaderna för individers och gruppers misslyckade skolgång är skyhöga både 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för den enskilda individen (Nilsson & Wadeskog, 2008).  

Språkets koppling till likvärdighet handlar inte enbart om att alla ska ha möjlighet att uttrycka sig och 

göra sig förstådda. Språket handlar också om känsla av delaktighet, hälsa och livschanser. Förmågan 

att kommunicera är en förutsättning för att lära (SPSM, 2017). I förskolans läroplan (Skolverket, 

2018) kopplas uttrycksförmåga, delaktighet, samarbete och inflytande samman med 

demokratibegreppet. Till syvende och sist är språket alltså en demokratifråga utifrån läroplanens 
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skrivning. Alla medborgare i en demokrati behöver ha ett fungerande språk för att kunna ta del av 

information och själv uttrycka sin åsikt. Även om alla inte kan tala så kan alla kommunicera (SPSM, 

2017), och FN (2020) slår fast att kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. De globala 

målen för hållbar utveckling (FN, 2020) ska vara vägledande i utvecklingsarbete, och lyfter bland 

annat fram barns rätt till en god utbildning och minskad ojämlikhet.  

En viktig likvärdighetsaspekt i förskolan är att utbildningens kvalitet är lika god överallt (Persson, 

2017) och strukturella kvalitetsfaktorer såsom pedagogers utbildningsnivå, personalomsättning och 

barngruppers sammansättning kan ses som stödjande eller hindrande för pedagogiska processer av 

hög kvalitet. Personalens kompetens är alltså viktig för att skapa goda lärande- och 

utvecklingsmöjligheter i förskolan, men även strukturella förutsättningar som personaltäthet och 

barngruppens storlek är av betydelse. De strukturella förutsättningarna behöver anpassas utifrån 

förskolors olika förutsättningar och behov. Generellt sett behöver andelen förskollärare vara större, 

barngrupperna mindre och personaltätheten högre i socioekonomiskt svaga områden (Andersson & 

Sandberg, 2019). Persson (2015) konstaterar att kunskaperna kring förskolans likvärdighet är 

bristfälliga och att den allmänna bilden av förskolan är att den är likvärdig men att det saknas bevis 

för ett sådant antagande eftersom frågan ännu är outforskad.  

 

Språk, kultur och socio-ekonomisk status 
En förutsättning för att förskolan ska kunna ge barn en god start i livet är att den håller en hög 

kvalitet inom många olika områden, däribland språk och kommunikation. Flera internationella 

studier pekar på just interaktionen och kommunikationen mellan pedagoger och barn som den 

avgörande faktorn för verksamhetens kvalitet (Yoshikawa, Weiland, Brooks-Gunn, Burchinal, 

Espinosa, Gormley, Ludwig, Magnuson, Phillips & Zaslow, 2013; Burchinal, Vandergrift, Pianta, & 

Mashburn, 2010). 

Barns tidiga språk- och läsförmåga påverkas av samverkan mellan olika faktorer, miljöer och  

kontexter. Bostadsområdet är en sådan påverkande faktor. Neuman, Kaefer & Pinkham (2018) menar 

att bostadsområden är organiserade som ”sociala scener” som möjliggör eller begränsar barns 

språkutveckling. Dessa scener bidrar till att skapa sociala miljöer som antingen gynnar eller 

motverkar akademisk framgång. Massey (2007) visar att barn som växer upp i områden med låg 

socioekonomisk status har högre sannolikhet att gå i ”problemskolor”, undervisas av lärare med 

sämre kvalifikationer och få lägre skolresultat än elever som växer upp i områden med hög 

socioekonomisk status. Neuman et al. (2018) menar att barnen i de utsatta områdena därmed står 

inför ”a double dose of disadvantage” (s 102) – alltså en dubbel dos av nackdelar, eller ett dubbelt 

underläge. Lareau och Goyette (2014) såg att lärare som arbetade i utsatta områden hade kortare 

erfarenhet än lärarna i mer förmögna områden. Dessa båda forskare har i likhet med Neuman et al. 

(2018) funnit att både föräldrar och lärare i socioekonomiskt utsatta områden, använder färre ord 

och enklare grammatik i kommunikationen med barn än vad föräldrar och lärare i förmögna 

bostadsområden gör. Samtliga forskare slår fast att det är viktigt att upprätthålla språklig komplexitet 

i samtal även med barn som av olika anledningar inte kommit så långt i sin språkutveckling. Barn 

kommer alltså till förskolan med olika språkliga erfarenheter och förutsättningar (Salameh, 2012), 

vilket är en utmaning för pedagogerna som behöver utmana barnens språkliga förmåga och samtidigt 

skapa förståelse. Hajer & Meestringa (2010) menar att det föreligger en risk att pedagoger som i all 

välmening förenklar språket för att underlätta flerspråkiga barns förståelse samtidigt skapar en 

nedåtgående spiral där språket inte utmanas vilket berövar barnet möjligheten att på sikt lyckas i 

utbildningssystemet. När språket förenklas mycket skapar det en brist på språklig utmaning för 

barnen, och berövar dem därmed på chanser att få möjlighet att utveckla sitt språk. Skillnader i 
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språklig exponering bidrar till att skapa ett glapp i språkkunskaper mellan barn från olika 

socioekonomisk bakgrund, och i flera studier har man konstaterat att skolan misslyckas med att 

komplettera föräldrarna och kompensera för en språknivå i hemmen som inte ger barnen tillräckliga 

språkliga redskap (Neuman et. al. 2018; Massey, 2007; Lareau & Goyette, 2014).  

Studierna ovan har en klar relevans även för svenska förhållanden. Persson (2014) menar att 

förskolan i Sverige har potential att bidra till ökad social jämlikhet, men att strukturella 

förutsättningar som exempelvis dåligt utbildad förskolepersonal i resursfattiga områden kan utgöra 

ett hinder för att uppnå en god kvalitet.  

De strukturella förutsättningarna består av faktorer som påverkar vad verksamheten gör, hur den gör 
det, när och med vilka, och dessa faktorer påverkar direkt eller indirekt barns utveckling och lärande i 
verksamheten. En teori som visar på samspel mellan olika sammankopplade och ömsesidigt 
påverkande faktorer i barns utveckling är Bronfenbrenners utvecklingsekologi (på engelska ecological 
systems theory) (1979, 1986). Utvecklingsekologi betonar helhet och sammanhang i barnets uppväxt 
och utveckling. Utanför de miljöer som barnet vistas i finns faktorer och omständigheter som indirekt 
får konsekvenser för barnets utveckling, vilket beskrivs genom fyra nivåer som samspelar med 
varandra. De olika nivåerna kallas makro-, meso-, exo- och mikronivån. På mikronivån interagerar 
barnet med närmiljöerna (exempelvis hem/familj och förskola). På mesonivå (institutionsnivå) sker 
ett samspel mellan de olika närmiljöerna och dess institutioner. Dessa interagerar i sin tur med 
förhållanden som ligger utanför barnets upplevda vardag, även kallad exonivån och kan exempelvis 
handla om lokalpolitik, utvecklingsarbeten i kommunen, organisation av utbildningen och samverkan 
mellan olika förskolor. Samtliga föregående nivåer samspelar dessutom med makronivån som består 
av samhällsförhållanden, normer och värderingar, övergripande policies, lagar och styrdokument 
(såsom exempelvis förskolans läroplan). Förskolans verksamhet påverkas alltså av Bronfenbrenners 
samtliga nivåer och där huvudmannen har en nyckelroll att analysera vilka avvägningar som måste 
göras för att uppnå en likvärdig och hög kvalitet på verksamheten. 

Björk-Willén, Gruber & Puskás (2013) menar att pedagogiken i förskolan inte erbjuds på ett likvärdigt 

sätt till alla barn eftersom tillgången till förskola styrs av föräldrars position på arbetsmarknaden. 

Detta skapar en ojämn fördelning av den offentligt finansierade pedagogiska verksamheten. Många 

barn förlorar tillfällen till naturlig språkinlärning av svenska språket, dels eftersom det finns en 

överrepresentation av invandrare i gruppen arbetslösa vilket begränsar barnens möjlighet att vara i 

förskolan, och dels till följd av samhällets etniska boendesegregation. Bostadssegregationen är 

problematisk eftersom vissa barn inte får möjlighet att möta svenskspråkiga jämnåriga. Men oavsett 

barnens bakgrund och vilka språkliga förhållanden de lever under så arbetar pedagoger i alla 

förskolor utifrån samma läroplan. Detta innebär en utmaning för pedagogerna som tvingas balansera 

barnens individuella behov med läroplanens mål. Det kan också vara en utmaning att organisera för 

språkutvecklande aktiviteter och samtal i barngrupper där barnen har kommit olika långt i sin 

språkutveckling, och där barnens kunskaper i svenska inte kan knytas till barnens ålder på samma 

sätt som hos enspråkiga barn (Puskás och Björk-Willén, 2017).  

Det svenska språket är utbildningsspråket i både förskola och skola, och ses därmed som ett viktigt 

verktyg för lärande. Det förknippas därför på ett naturligt sätt med skolframgång och social 

integrering (Puskás & Ålund, 2015). Det har flera gånger konstaterats att svenska språket i egenskap 

av utbildningsspråk och gemensamt socialt språk, har en hög status bland pedagoger, föräldrar och 

barnen själva (Cekaite & Björk-Willén, 2017; Gruber, 2007; Kallstenius, 2010). 

I Sverige finns det en politisk medvetenhet om förskolans betydelse för barns lärande och utveckling 

och därför genomfördes en reform 2010 som ger alla barn över tre års ålder rätt till minst 525 

timmar avgiftsfri förskola per år oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller ej. Men i praktiken är 
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det många flerspråkiga barn med invandrarbakgrund, och/eller barn som bor i områden med högt 

socioekonomiskt index, som inte ges tillträde till förskolan i samma omfattning som andra grupper av 

barn, som en konsekvens av att deras föräldrar är mer drabbade av arbetslöshet. Runfors (2013) slår 

fast att det regelverk som utestänger barn som inte har förvärvsarbetande föräldrar från stora delar 

av den pedagogiska verksamheten i förskolan, också är det regelverk som undergräver förskolans 

pedagogiska uppdrag och pedagogernas möjligheter att genomföra detta. Det finns också forskning 

som pekar på att föräldrar med hög utbildning och inkomst är mer benägna att låta sina barn gå i 

förskolan än föräldrar med låg utbildning och inkomst, men att fler ekonomiskt utsatta familjer 

anmäler sina barn till förskolan om förskoleavgifterna sänks (Sibley, Dearing, Toppelberg, Mykletun & 

Zachrisson, 2015), något som flera pedagoger i det studerade mångkulturella området menar har 

relevans även för svenska förhållanden. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står att:  

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till 

att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika 

språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer (sid 5-6).  

Läroplanens text ovan pekar mot att sociala och kulturella mötesplatser i förskolan ska utformas så 

att alla barn erbjuds tillgång till kunskaper och förhållningssätt som behövs på en globaliserad 

arbetsmarknad och i en mångetnisk, mångspråklig och mångkulturell livsvärld. Hur detta ska ske är 

upp till varje förskola att komma fram till. Det är därmed angeläget att diskutera och konkretisera 

hur de sociala och kulturella mötesplatserna i förskolan ska utformas, och hur de ska användas för att 

erbjuda alla barn tillgång till kunskaper och förhållningssätt som behövs i den globaliserade 

arbetsmarknaden och livsvärlden. Runfors (2013) menar att det svenska språket och den svenska 

kulturen tenderar att betonas på förskolor i bostadsområden där det saknas etniska svenskar. Hon 

ställer sig frågan om det omvänt är så att mångfald tenderar att betonas och främjas på förskolor i 

bostadsområden där det enbart går barn med svensk bakgrund, och där barn från andra kulturer och 

med andra språkliga bakgrunder saknas.  

Fast (2011) betonar vikten av att pedagoger skaffar sig individuella kunskaper om barn och deras 

språkliga och kulturella bakgrund. Ett självklart första steg är att lära sig uttala barns och 

familjemedlemmars namn korrekt, ta reda på vilket/vilka språk som talas i hemmet och vad som 

karaktäriserar dem och det tillhörande skriftspråket, och förstå hur barnets språkmiljö och 

konsumtion av media såsom böcker och tv-program ser ut i hemmet. Här lyfts samarbetet med 

föräldrar fram som en viktig del i att väva samman och skapa en helhet mellan hemmets och 

förskolans språk och kultur. Men samtidigt betonas vikten av att detta sker som en integrerad del av 

förskolans vardag, på så sätt att exempelvis berättelser och sagor från barnens hemländer berättas 

eller läses för alla barn i gruppen, eller att alla barn i gruppen får kunskap om spel, lekar eller 

högtider från andra kulturer. Att integrera barnens olika kulturer i förskolan är dock en utmaning. I 

en norsk studie (Toft & Rosland, 2014) framkommer att pedagoger i förskolan inte uppmärksammar 

icke-kristna högtider eftersom de inte själva har något förhållande till dem vilket skapar en 

osäkerhet. Därmed går minoritetsbarn miste om möjligheter till identifikation och igenkänning 

samtidigt som majoritetsbarnen inte får möjlighet att lära sig om andras religioner och kulturer. Det 

framgår också att vårdnadshavare behöver engagera sig och bidra med kunskap som pedagogerna 

saknar så att icke-kristna högtider kan uppmärksammas. Puskàs och Andersson (2018) konstaterar 

att de traditioner som uppmärksammas i förskolan härstammar från gammal svensk folktro och från 

kristendomen och utgår därmed ifrån ett svenskt/västerländskt perspektiv. Pedagoger i förskolan för 



9 
 

vidare ett nationellt kulturellt arv men innehållet i arvet omförhandlas och modifieras emellanåt. Det 

är en utmaning för pedagoger att undervisa om traditioner och kultur eftersom undervisningen i 

förskolan samtidigt ska vara icke-konfessionell, trots att många delar av kultur och traditioner har 

konfessionellt ursprung (Puskàs & Andersson, 2018). 

Skillnader i socialisationsmönster kan skilja sig åt mellan olika kulturer världen över, vilket gör att 

barns kommunikationsmönster kan se olika ut när de kommer till förskolan (Salameh, 2012; Wedin, 

2017). Även inom ett och samma land skiljer sig socialisationsmönster åt. Språket används på olika 

sätt i olika kulturer och familjer, exempelvis kan rutiner såsom nattning och högläsning skilja sig 

väsentligt åt (Coulter Calais, 1997). Heath (1983) visade i en klassisk studie av familjer från tre 

samhällsklasser (vit medelklass, svart medelklass och svart arbetarklass) att barnen från den vita 

medelklassen socialiserades vad gäller språk och litteracitet enligt mönster som stämde väl med de 

interaktionsmönster som användes i skolan. Dessa barn hade på så vis ett försprång redan vid 

skolstart gentemot barnen från svart medelklass och svart arbetarklass, som socialiserades enligt 

mönster som inte uppmärksammades i skolan (exempelvis avancerat muntligt berättande och 

ordagrann tolkning av text vid gemensam läsning av Bibeln). Wedin (2017) betonar att olika 

socialisationsmönster varken kan eller ska värderas i förhållande till varandra. Det ena sättet att 

socialisera barn är inte bättre än det andra, de är bara olika. Däremot är det viktigt att förstå att barn 

som socialiserats in i språkande och social samvaro enligt en kultur, inte kan förväntas fungera och 

bedömas utifrån ett annat socialt mönster innan de har fått möjlighet att lära sig förstå det. För att 

pedagoger ska kunna möta alla barn på ett likvärdigt sätt är det därmed viktigt att de har en öppen 

attityd till olika sätt att vara.  

Sverige är, och har alltid varit, ett mer eller mindre mångkulturellt och flerspråkigt land, där 

exempelvis de officiella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani har talats 

parallellt med svenskan i århundraden. Svenskan har dock varit och är majoritets- och 

utbildningsspråk, även om det inte blev officiellt huvudspråk förrän år 2009. Med en omfattande 

invandring de senaste årtiondena, har den språkliga mångfalden ökat ytterligare och en i 

förskolegrupp kan det förekomma 15-20 olika språk. Pedagoger i mångkulturella och flerspråkiga 

samhällen behöver ha kunskap, verktyg och förhållningssätt för att möta sådan mångfald (Wedin, 

2017). Samhällen som dessutom har demokratiska ambitioner måste genom utbildning erbjuda alla 

barn likvärdiga möjligheter att utveckla den språkliga kompetens som de kommer att behöva i livet. 

Detta innebär gedigna kunskaper i utbildningsspråket, men också i de övriga språk som talas av 

barnens familj. I skollagen (SFS 2010:800, kap 8 § 10) står att förskolan ska ”medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål.” Här vilar alltså ett stort ansvar på förskolans praktik att möta och undervisa varje barn 

utifrån deras individuella förutsättningar.  

 

Flerspråkighet i ett likvärdighetsperspektiv 
Pace, Alper, Burchinal, Golinkoff & Hirsh-Pasek (2019) lyfter fram språkets avgörande roll för 

skolframgång, eftersom barn som börjar skolan med välutvecklade språkliga förmågor utvecklar sin 

läsförmåga bättre och snabbare än andra. Deras forskning visar också att en god språkförmåga är tätt 

sammankopplad med framgång i matematik och social förmåga. Barn som utvecklar både svenskan 

och modersmålet under förskoleåren lyckas bättre med att lära sig det akademiska språk och de läs- 

och skrivfärdigheter som krävs för att klara skolarbetet (Cummins, 2017). Hoff (2013) menar att 

flerspråkiga barn har unika lingvistiska styrkor men att många kommer till skolan utan tillräckliga 

kunskaper i utbildningsspråket vilket ger dem en betydande nackdel i skolarbetet.  



10 
 

Föräldrars, och särskilt mammans grad av utbildning har i många studier visat sig påverka barns 

språkutveckling positivt, både i förstaspråket och i andraspråket. Ett gott ordförråd i förstaspråket 

kan också påverka ordförrådet i andraspråket positivt (Grøver Aukrust & Rydland, 2011). Föräldrar 

stöttar och stimulerar barns lärande i hemmet på olika sätt, och skillnader finns exempelvis i hur man 

samtalar med och undervisar eller stimulerar barn via gemensam lek. Dessa socialiseringsprocesser 

skiljer sig åt väsentligt mellan familjer från olika socioekonomiska bakgrunder, och flera forskare 

framhåller att det utgör den viktigaste orsaken till skillnader mellan barn vad gäller kognitiv och 

språklig utveckling, intelligens och skolresultat (Hoff, 2006; Hoff & Tian, 2005). Det vill säga, barn från 

familjer där föräldrarna är välutbildade och välbeställda har större möjlighet att nå skolframgång. 

Det är viktigt att poängtera att varken Neuman et. al. (2018) eller Hoff och Tian (2005) lyfter fram 

flerspråkighet i sig som ett problem. Det är den bristande exponeringen för utbildningsspråket som 

ställer till det. Detta ligger i linje med svensk forskning av Andersson, Hansson, Rosqvist, Lyberg 

Åhlander, Sahlén, & Sandgren (2019) där det konstateras att flerspråkighet i sig inte är en nackdel när 

det kommer till språkutveckling och/eller skolframgång, men att flera faktorer som associeras med 

ökad risk för skolmisslyckanden kan ackumuleras i flerspråkiga barn. Sådana faktorer kan ha att göra 

med hur den språkliga exponeringen ser ut, vuxnas förväntningar på olika barn eller variation i 

socialisationsmönstren i de miljöer där barn växer upp.  

Internationell forskning visar att barn med andra modersmål än utbildningsspråket drar särskild nytta 

av att gå i förskolan. Samma kvalitéer som bidrar till enspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling 

bidrar även till de flerspråkiga barnens språk- och kunskapsutveckling (Barnett, Yaroz, Thomas, Jung 

& Blanco, 2007), men studier visar att flerspråkiga barn gynnas av att utbildningsspråk och 

modersmål integreras i förskolan (Durán, Roseth & Hoffman, 2010; Winsler, Diaz, Espinosa & 

Rodriguez, 1999). Förskolan spelar även en viktig kompenserande roll för barn från språkfattiga 

miljöer (Andersson & Sandberg, 2019), vilket omfattar både enspråkiga och flerspråkiga barn. Collier 

& Thomas (2004) menar att andraspråkslärandet underlättas för de barn som har andra modersmål 

än utbildningsspråket om det i barngruppen råder balans mellan hur många som talar 

utbildningsspråket som förstaspråk och hur många som har utbildningsspråket som andraspråk. De 

framhåller att minst 30 % av barnen i en barngrupp bör tala utbildningsspråket som förstaspråk, men 

att 50% är eftersträvansvärt. Anledningen är att ju fler barn som har utbildningsspråket som 

förstaspråk i en barngrupp, desto mer gynnas andraspråkstalarnas språkprocess genom lek och 

samvaro. Så ser det dock inte ut i många förskolor, utan andelen barn som har svenska som 

andraspråk kan vara i majoritet, vilket kräver stora språkdidaktiska utmaningar (Flyman Mattsson, 

2017). 

Axelsson och Magnusson (2012) trycker på vikten av att förskolans/skolans organisation utvecklar sin 

kapacitet att omfamna den heterogenitet där flerspråkiga barn och elever ingår. Om språk och kultur 

synliggörs i verksamheten kan barnens nyfikenhet och intresse för olika språk och kulturer växa 

(Hélot & Young, 2006). I en norsk studie (Tkachenko, Bakken, Gro & Talén, 2013) fann man att 

norskspråkiga barns språkliga nyfikenhet och medvetenhet ökade när man introducerade ett nytt 

språk – engelska – i förskolans språkmiljö. Även Alstad (2014) fann vinster i form av ökad språklig 

nyfikenhet, språkintresse och metaspråklig kompetens för enspråkiga barn som fick möjlighet att 

möta andra språk. Det är stor variation i hur förskolor arbetar med kulturell och språklig mångfald, 

och trots att det är ett lagstadgat krav att förskolan ska arbeta med att synliggöra barns språkliga och 

kulturella mångfald så finns det en stor förbättringspotential i detta arbete (Sandvik, Gram Germann 

& Tkachenko, 2014).  

Palla & Vallberg Roth (2018) konstaterar att förskolan kan vara en mötesplats mellan olika språk och 

kulturer, men att det finns ett behov av att förbättra undervisningen för flerspråkiga barn, och att 
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ökad kvalitet inom detta mål också kan öka likvärdigheten i förskolan och bidra till ökade möjligheter 

för flerspråkiga barn senare i livet. I Pallas studie framkommer den allmänt utbredda uppfattningen 

hos både rektorer och pedagoger att språkundervisningen sker hela dagen, överallt och i alla 

kontexter. Det sker såväl spontant i vardagliga samtal men också mer medvetet i planerade 

aktiviteter, projekt- eller temaarbete. Huvudsakligen sker den planerade språkundervisningen genom 

konversation, läsning och berättande. Frågan är hur medvetet den vardagliga språkundervisningen 

genomförs och vilka språkliga utmaningar den ger barnen. Flera forskare (Alatalo & Westlund, 2019; 

Backman, 2018; Damber, 2015; Simonsson, 2004) har visat att högläsningen i förskolan sällan har en 

didaktisk funktion utan istället genomförs som en rutin- eller omsorgsaktivitet, vilket inte är 

tillräckligt för att utveckla barns språk. Högläsningen i förskolan behöver omfattas av didaktiska val, 

och begreppet undervisning behöver förstås i relation till förskollärares didaktiska kompetens 

gällande högläsning som en språkutvecklande undervisningspraktik (Alatalo & Westlund, 2019; 

Norling, 2019). 

Flerspråkiga barns nivå i utbildningsspråket speglar inte bara hur mycket språklig exponering de fått 

på nämnda språk, utan även vem eller vilka de talar det med (Hoff, 2013). Place & Hoff (2011) visade 

att barn som exponeras för andraspråket från flera olika personer lärde sig det bättre än barn som 

hörde andraspråket från färre personer. Det är oklart om detta fenomen beror på att barnen hör 

språket mer eller att variationen i användandet av andraspråket ökar när ett språk delas av många.  

 

Språkutveckling och modersmålsstöd i förskolan 
Majoriteten av världens barn är flerspråkiga (Salameh, 2012), men trots det har enspråkigheten blivit 

norm, vilket troligtvis beror på att många rika och inflytelserika länder uppfattar sig som enspråkiga 

med ett gemensamt nationalspråk. Dessutom har språkforskningen tidigare utgått från ett enspråkigt 

perspektiv på flerspråkighet, vilket också bidragit till denna norm (Jørgensen & Holmen, 1997).  

Flerspråkiga barn är inte en homogen grupp, och flerspråkighet kan se ut på många olika sätt, med 

ett eller flera språk i hemmet och/eller i den närmaste släkten, och där utbildningsspråket kan vara 

ett av modersmålen. Både i Europa och i USA finns en växande grupp av barn som talar ett eller flera 

andra modersmål i hemmet än det språk som är utbildningsspråk i förskolan (Grøver, Rydland, 

Gustafsson & Snow, 2020). 

Det svenska utbildningssystemet är starkt normativt enspråkigt och svenskan är standardspråk i såväl 

förskola som skola, men i läroplanen anges att ”Barn med annat modersmål än svenska ska ges 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” (Skolverket, 2018, s. 9). 

Flerspråkiga pedagoger ses ofta som en tillgång i verksamheten men matchas sällan med 

minoritetsspråkiga barn med samma modersmål (Gruber, 2013). Många pedagoger vittnar om att 

det är svårt att stimulera och utveckla barns modersmål, men också att det är svårt att stödja 

minoritetsspråkiga barns svenskautveckling på ett bra sätt. Det är vanligt att majoritetsspråkiga 

elever redan vid skolstart har ett betydande försprång i språkutvecklingen, vilket ger dem fördel både 

i den fortsatta språkutvecklingen och i kunskapsutvecklingen (Hoff, 2013; Stanovich, 1986). 

De barn som talar ett eller flera andra språk i hemmet än utbildningsspråket är beroende av att 

pedagoger och barn i förskolan ger tillräcklig språklig input på utbildningsspråket för att de ska kunna 

lära sig det i tillräcklig omfattning under förskoletiden (Aukrust, 2007). Såväl enspråkig som 

flerspråkig utveckling påverkas av en rad faktorer såsom exponering för och möjlighet att praktisera 

språk, omgivningens attityder, tillgången till kamrater och lekfull samvaro, och barnets egen förmåga 

att tillägna sig språk (Björk-Willén, 2019). Samtidigt finns det barn som trots att de är födda i Sverige 
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inte får möjlighet att utveckla svenska språket på grund av att det inte används tillräckligt mycket i de 

miljöer där de vistas, exempelvis i hemmet eller på förskolan (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). 

Många barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska, och förskolan ska stödja såväl den 

svenska språkutvecklingen som modersmålets utveckling. Skolinspektionen (2017a) konstaterar att 

det finns ett behov av att tydliggöra hur sådan undervisning kan se ut, exempelvis att sjunga sånger 

på barnens modersmål, använda måltiden till dialog eller att dela in barnen i grupper utifrån 

gemensamt språk. Torpsten (2017) menar att barn som lär sig modersmålet parallellt med svenska i 

förskolan har lättare utvecklar en flerspråkig kompetens, vilket främjar lärandet även inom andra 

områden. Dessa barn upprätthåller och utvecklar sitt modersmål vilket kommer både dem själva och 

samhället till gagn.  

Hur stöttar man då barns flerspråkiga utveckling och mer specifikt deras modersmålsutveckling i 

förskolan? Petersen (2020) har visat att surfplattor kan användas för att stärka kommunikationen på 

barns modersmål i förskolan, exempelvis genom användning av Skype. Andra sätt att stötta ett barns 

modersmålsutveckling i förskolan kan vara flerspråkig personal, modersmålslärare/stödjare, 

vårdnadshavare, tolkar, och barn som pratar andra språk, vilka alla kan uppmuntra och vid behov 

översätta mellan svenska och modersmålet (Palla & Vallberg Roth, 2018).  Palla och Vallberg Roth 

(2018) lyfter också fram att exempel på aktiviteter som kan bidra till att skapa en stimulerande 

flerspråkig miljö, som läsning av flerspråkig litteratur, eller att svenskspråkig personal lär sig några 

ord eller fraser på barnens modersmål. Dock ställer de sig frågan om dessa resurser och aktiviteter är 

tillräckligt stimulerande och utmanande och verkligen har potential att utveckla barns modersmål i 

det långa loppet? I förlängningen behöver man också ställa sig frågan huruvida det är möjligt för 

pedagoger som enbart talar svenska att uppfylla de flerspråkiga barnens behov av att utveckla 

båda/alla sina språk. Detta eftersom förekomsten av modersmålslärare i förskolans verksamhet 

generellt sett är låg i Sverige (Puskás och Björk-Willén 2017). Däremot kan ett uppmuntrande 

förhållningssätt till barns flerspråkande ge barn en positiv syn på sitt modersmål och sin 

flerspråkighet. Dessutom kan en aktiv föräldrasamverkan där språket diskuteras, vara en viktig faktor 

för att stödja och uppmuntra barnets flerspråkiga utveckling.  

Studerar man äldre barn så är det modersmålsundervisning kombinerat med undervisning i svenska 

som andraspråk som har enskilt störst betydelse för de minoritetsspråkiga elevernas skolframgång 

(Thomas & Collier, 1997). För barn i förskolan saknas motsvarande forskning trots att förskoleåren 

har särskilt stor betydelse för språkutvecklingen. Men det finns studier som visar att brister i 

språkundervisning och vistelsetid gör att många minoritetsspråkiga barn inte får möjlighet att 

utveckla det svenska språket på den nivå som krävs för att klara skolans undervisning (Cekaite & 

Evaldsson, 2017, Puskàs & Björk-Willén, 2017). Att ha en lägre språknivå än de jämnåriga kamraterna 

kan försvåra interaktionen vilket påverkar möjligheten till delaktighet i samspel och lek eftersom 

interaktion försvåras (Thordardottir & Juliusdottir, 2013). 

 

Ledning och styrning av förskolan 
Hur en organisation eller verksamhet styrs påverkas av en rad faktorer. Vilka målsättningarna är för 

verksamheten, dess regelverk och de resurser den förfogar över. Men styrningen kan även påverkas 

av mindre medvetna ställningstaganden, såsom föreställningar, värderingar och visioner som 

medarbetarna i verksamheten bär på. Alla organisationer styrs således både på ett medvetet och ett 

omedvetet plan (Riddersporre & Persson, 2010). I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står 

följande:  
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Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar 

för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag 

att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska 

utvecklas och hålla hög kvalitet (sid 11).  

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid 

förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet…(sid 19)  

Formuleringarna ovan visar sammantaget på en styrkedja där ansvaret för kvalitén i förskolan vilar på 

flera nivåer; huvudman, rektor samt förskollärare och arbetslag. Denna komplexa styrkedja kräver 

både tillit och kommunikation, men även om alla länkar i kedjan är viktiga, är det dock huvudmannen 

som har det övergripande ansvaret för att skapa goda förutsättningar för verksamheten, vilket kräver 

system och redskap för att kunna samla in och analysera information om hur verksamheten fungerar 

och vad som behövs för att utveckla den (Skolinspektionen, 2014a). 

I skollagen (SFS 2010:800) står att huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet 

med bestämmelserna i lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de 

bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Skolchefen ska biträda 

huvudmannen med att se till så att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 

verksamheter. Rektor ska samordna och leda arbetet inom förskolan.  

Rektorer i förskolan intar vanligtvis en befattning som mellanchef, och denna position karaktäriseras 

av att befinna sig mitt emellan policy och praktik (Gruber, 2013). Rollen som rektor är också komplex 

och mångfacetterad, och ibland konfliktfylld när olika behov och intressen ställs mot varandra. Ett 

sådant exempel är att det i en barngrupp kan finnas behov av personal som talar barnens modersmål 

för att dessa barn ska kunna känna sig trygga, förstå och göra sig förstådda, men att det å andra 

sidan kan bli protester från föräldrar om alltför många i personalgruppen pratar bristfällig svenska.  

Ungefär hälften av de intervjuade cheferna i denna studie utövar ett direkt ledarskap då de är 

ansvariga för de pedagoger som arbetar i förskolorna. Den andra hälften utövar ett mer indirekt 

ledarskap då de är chefer på nivåerna ovanför förskolans rektorer. Deras möjlighet att leda och styra 

verksamheten sker alltså genom att de leder ledare. I en rapport från Skolinspektionen (2012) 

framgår att de flesta rektorer i förskolan leder via ett indirekt ledarskap, och ofta befinner sig långt 

från den pedagogiska praktiken rent fysiskt. Det indirekta ledarskapet kräver god förmåga till 

överblick och abstraktion, och i den här typen av styrkedjor så sker ledarskapet stegvis (Larsson, 

Lundin & Zander, 2017). All kommunikation mellan nivåerna i styrkedjan påverkas av både sändare 

och mottagare. Detta beror på att budskap alltid framförs utifrån hur budbäraren uppfattar att 

mottagaren kommer att tolka budskapet, samt att budskapet tolkas av mottagaren utifrån dennes 

tidigare erfarenheter, kunskaper och preferenser m.m. Mellan varje hierarkiskt steg i en organisation 

finns alltså de olika aktörernas upplevelser och reflektioner, och här sker en filtrering, vilket förklaras 

som ett medvetet eller omedvetet sovrande och/eller förvrängande av information. Det finns en risk 

att varje chefsnivå blir ett tak som ska passeras för att komma till den högsta chefsnivån, och att alla 

mellanled fungerar som filter inom organisationen där information lagras och inte direkt sänds vidare 

upp i styrkedjan (SOU, 2015). Men filtreringen sker åt båda håll. Eftersom ledarskap till stor del sker 

genom social interaktion, påverkar samtliga chefsled varandra (Heilman, Hornstein, Cage & 

Herschlag, 1984). I en studie av Styf (2012) konstateras att det finns stora variationer i 

ledningsstruktur mellan olika kommuner, och att det inom ledningsstrukturen finns en mängd olika 

titlar, tjänster och funktioner. Frågan är hur denna hierarkiska ledningsstruktur påverkar 

förskoleverksamhetens utformning när det handlar om att stödja barns språkliga utveckling. 
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Resursfördelning och samsyn kring det kommunala huvudmannaskapet 
Kommuner ska fördela resurser inom skolväsendet utifrån barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov (SFS 2010:800). En viktig del i huvudmannens ledning av förskolan handlar 

alltså om att kartlägga, prioritera och fördela resurser så att utbildningen blir likvärdig. En likvärdig 

utbildning ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i 

förskolan, vilket innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt, och att förskolans 

resurser därför inte ska fördelas lika (Skolverket, 2018).  I Sverige gör alla kommuner egna 

prioriteringar av vilka resurser som ska fördelas till utbildningsområdet, där förskolan är en av flera 

verksamheter. Prioriteringarna görs dels i relation till andra utgiftsområden inom kommunens 

ansvarsområde, men också inom utbildningsområdets olika skolformer, verksamheter, årskullar, 

grupper och individer. Detta innebär att Sverige i praktiken har lika många olika 

resursfördelningsmodeller som det finns kommuner (Finansdepartementet, 2009).   

Skolinspektionen (2014b) konstaterar i sin rapport om kommuners resursfördelning och arbete mot 

segregationens negativa effekter i skolväsendet att många kommuner brister i arbetet med att 

motverka de negativa konsekvenserna av segregation i förskola, skola och fritidshem. Majoriteten av 

de granskade kommunerna arbetar inte tillräckligt systematiskt med uppföljning och utvärdering av 

det resursfördelningssystem som tillämpas, och omfördelning av resurser utifrån behov sker alltför 

sällan. Den faktor som dominerar när de granskade kommunerna fördelar sina resurser är föräldrars 

utbildningsnivå. Utländsk bakgrund är en annan viktig faktor som ofta lyfts fram, men begreppet 

utländsk bakgrund är inte tydligt och tolkas därför olika av olika kommuner. Det saknas också ofta 

mål för vilka kvalitativa resultat kommuner vill uppnå med riktade medel (Skolinspektionen, 2016). 

Att fördela resurser är alltså ett viktigt styrinstrument för att leda en verksamhet, men långt ifrån det 

enda. Skolverket (2011) konstaterar i en studie av huvudmännens agerande, ansvarstagande och 

påverkan på skolans måluppfyllelse, samt de problem som uppstår i skärningspunkten mellan 

nationell styrning och kommunal självstyrelse, att det råder osäkerhet om hur det kommunala 

huvudmannaskapet ska tolkas när det gäller ansvar och uppdrag. Återkopplingen mellan styrkedjans 

olika nivåer är svag, vilket bland annat visar sig i att det ibland saknas dialog och samsyn mellan olika 

nivåer i styrkedjan, inklusive den politiska ledningen. Man beskriver att utbildningens faktiska mål 

istället ses som långsiktiga visioner av de som på olika sätt ansvarar för utbildningen, och noterar att 

resursfördelningen sker schablonmässigt istället för att grundas i en analys av lokala förutsättningar 

och behov. Skolverkets studie slår också fast att kommuners olika tolkning av sitt 

huvudmannauppdrag kan hindra dem att agera för att öka likvärdigheten inom utbildningen 

(Skolverket, 2011). 

Den i särklass viktigaste resursen i förskolans verksamhet är de människor som arbetar där, både 

pedagoger och chefer. Deras kompetens framstår som extra viktig när man betänker att förskolans 

styrdokument inte talar om hur de mål som är uppställda i förskolans läroplan ska uppnås. Det är 

istället chefers och pedagogers ansvar att hitta framgångsrika vägar för att nå dit (Riddersporre & 

Persson, 2010). I detta perspektiv blir samsyn och gemensam förståelse av uppdraget både inom och 

mellan de olika nivåerna mycket viktig. Skolinspektionen (2017a) konstaterar också att pedagoger i 

förskolan behöver utveckla en gemensam förståelse och strategier för att arbeta med flerspråkiga 

barns språkutveckling, och de konstaterar att rektorer i högre grad bör styra och leda det 

språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn, samt att kringresurser inte används på ett optimalt 

sätt. Ansvaret för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling bör inte enbart läggas på 

pedagoger i förskolan utan delas mellan samtliga nivåer i styrkedjan.  
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Synen på flerspråkighet – policy och pedagogisk praxis 
Språkplanering har under lång tid varit en förbisedd fråga, men under de senaste decennierna har 

det förändrats och en politisk styrning i språkfrågor har framträtt. 2002 tillsattes utredningen ”Mål i 

mun” (SOU 2002:27) som tillsammans med propositionerna ”Bästa språket” (Sveriges Riksdag, 2005) 

och ”Språk för alla” (Sveriges Riksdag, 2009) bildade underlaget för den språklag som antogs 2009 

(SFS 2009:600). Språklagen fastställer att varje individ ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda både svenska och sina andra modersmål.  

Hur man ser på barns flerspråkighet och språkutveckling är en fråga som kan regleras politiskt på 

många olika sätt. Språkpolicy handlar om att genom lagar och direktiv styra förutsättningen för barns 

språkande och språkutveckling. Begreppet språkpolicy kan definieras som summan av språkliga 

praktiker, ideologier, samhällsnormer, värden, attityder och språkförvaltning (Spolsky 2004; 

Shomamy 2006).   

Förskolans språkpolicy uttrycks på flera olika nivåer, såväl explicit som implicit. På nationell nivå – 

makronivå – uttrycks den i förskolans läroplan och riktar in sig på flera olika språkliga mål, exempelvis 

att barn ska få utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra 

texter, och att förskolan ska medverka till att barn med andra modersmål ska få möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket 2018). På kommunnivå – exonivå – 

kan det finnas riktlinjer eller direktiv som styr språkanvändning och språkutveckling, och på 

mikronivå kan den enskilda förskolan fördjupa och konkretisera språkpolicyn genom att beskriva hur 

policyn ska ta sig uttryck i förskolans pedagogiska praktik.  

Det finns både internationella och svenska studier som belyser samverkan mellan policybeslut på 

makronivå och lärares tolkningar av dessa policys och deras pedagogiska praxis på mikronivå. 

Begrepp och skrivningar i policytexter är ofta vagt formulerade och uttryckta på en hög 

abstraktionsnivå, vilket öppnar för en betydande mångtydighet som kan resultera i olika tolkningar 

(Ball & Bowe 1993). Utifrån en studie som handlar om interkultuell och flerspråkig utbildning för 

flerspråkiga barn i Mexico konstaterar Garcia & Velasco (2012) att det inte är tillräckligt att ta fram 

en nationell språkpolicy utan att erbjuda adekvata undervisningsmaterial, stödmaterial eller 

instruktioner för undervisningen av flerspråkiga barn. De menar att om en policy ska bli framgångsrik 

så måste de grupper som policyn riktar sig till även få kontroll över resurser och innehåll i 

utbildningen så att den stämmer överens med barnens erfarenheter, förkunskaper och kulturella arv. 

I deras studie tolkar alla deltagande lärare policyn på olika sätt och utvecklar en egen flerspråkig 

ideologi och praktik.  

Språkpolicy kan alltså tolkas på olika sätt eller lysa med sin frånvaro. Bunar (2014) lyfter fram att 

svensk forskning visar på bristande eller obefintliga policyplaner på kommunal nivå vad gäller 

nyanlända i förskola och skola. Puskás och Björk-Willén (2017) konstaterar i sin studie om språkpolicy 

i förskola och hem, att lärare och barn tolkar förskolans språkpolicy olika. I de studerade förskolorna 

fanns det ingen explicit språkpolicy, men de lärarledda aktiviteterna sågs som stunder då svenska 

språket användes. Dessa stunder utgjorde dock en så pass liten del av den totala tiden barnen 

spenderade på förskolan, att det istället var barnens egna språkpreferenser som utgjorde grunden 

för förskolans språkpolicy i praktiken. Barnens val av aktiviteter och kamrater i den fria leken 

ifrågasattes sällan av pedagogerna. Författarna beskriver en laissez-faire attityd gentemot barnens 

språkanvändande i leken, som i kombination med att den fria leken värderas högt och utgör en 

avsevärd del av den totala tiden barnen spenderar i förskolan, leder till att vissa barn inte hinner 

utveckla det svenska språket i tillräckligt stor utsträckning. I den fria leken på modersmålet är barnen 

utlämnade till varandras språkliga input för att utveckla sitt modersmål, vilket kan leda till en 

problematisk situation där pedagogerna varken kan bidra till eller påverka kvalitén i den språkliga 
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interaktion som sker (eller inte sker) på barnens modersmål. En relevant fråga att ställa sig är hur de 

barn som föredrar att använda sitt modersmål ska utveckla sitt svenska språk om det inte finns 

någon explicit språkpolicy som tydliggör när, var och hur det ska gå till. Att lära sig ett språk tar både 

tid och kraft, och förskolans pedagoger behöver därför ha kunskap om hur stor del av dagen de 

flerspråkiga barnen faktiskt är exponerade för och producerar både det svenska språket och sitt/sina 

modersmål.  

Pedagogers attityder till och kunskap om barns språkliga utveckling är alltså av stor vikt. När 

pedagoger visar nyfikenhet och intresse, och tydligt visar en positiv inställning till barns modersmål 

så leder det till att barnet i större utsträckning vågar använda sitt modersmål (Cummins, 2017). 

Föreställningar om andraspråkslärande påverkar pedagogisk praxis och hur lärare lägger upp sin 

undervisning av flerspråkiga barn (Rueda & Garcia, 1996). Sawyer, Manz och Martin (2017) visar i en 

studie att det är vanligt att pedagoger har bristande kunskaper om barns flerspråkiga utveckling, och 

att de saknar kunskap om hur den egna undervisningen kan bidra till barns flerspråkiga utveckling. I 

studien framkommer också att felaktiga föreställningar om flerspråkighet är vanligt bland 

pedagogerna, såsom till exempel att det går fort och lätt för barn att lära sig ett nytt språk, eller 

omvänt att det är förvirrande för barn att lära sig flera språk. Andra felaktiga föreställningar kan vara 

att flerspråkighet kan leda till språkliga utvecklingsförseningar, eller att det är bäst för barnet att alla i 

omgivningen (inklusive barnets föräldrar) konsekvent pratar utbildningsspråket oavsett språknivån i 

detta. Felaktiga föreställningar förekommer alltså bland pedagoger, men också negativa 

föreställningar om flerspråkighet och flerspråkiga individer. I en svensk kontext har Lahdenperä 

(1997) och Torpsten (2017) visat att flerspråkighet och mångkultur ibland uttrycks som 

problemskapande i förskolans pedagogiska praktik. Det är värt att notera att en sådan inställning till 

flerspråkighet och mångkultur alltså förekommit i den svenska förskolan under förhållandevis lång tid 

eftersom det är 20 år mellan de båda publikationerna. Lärares förväntningar på de barn som finns i 

gruppen kan också skilja sig åt beroende på vilken socioekonomisk bakgrund barnet kommer från. 

Detta trots att flerspråkighet och mångkultur uttrycks i positiv anda i förskolans läroplan (Skolverket 

2018).  

Svensk forskning visar på flera dilemman som uppstår i skärningspunkten mellan styrdokument och 

flerspråkig praxis i förskolan. Puskás och Björk-Willén (2017) menar ett det vilar en motsättning i att 

flerspråkighet ses som ideologiskt eftersträvansvärt men att det samtidigt är svårt att realisera en 

flerspråkig undervisning i den pedagogiska praktiken. En svår situation uppstår när enspråkiga 

pedagoger som saknar kunskaper i barns olika modersmål är de som är satta att stödja och utveckla 

dessa modersmål i undervisningen. Det kan också vara en utmaning att alla barn i gruppen ska känna 

sig inkluderade och kunna vara delaktiga i de aktiviteter de vill, samtidigt som flerspråkiga barn ska 

tillåtas att använda sitt modersmål när de samtalar med varandra. Ytterligare en utmaning för 

pedagogerna ligger i att anpassa sitt språk så att det befinner sig i den proximala utvecklingszonen 

för barnen, när individerna i gruppen befinner sig på väldigt olika språkliga utvecklingsnivåer. 

Författarna tar upp att förskolans läroplan innehåller vaga målbeskrivningar som i kombination med 

att den saknar tolkningar eller bindande direktiv, uppmuntrar till olika tolkningar av exempelvis 

synen på svenskan som förskolans lingua franca och hur den flerspråkiga praktiken ska se ut.  

Sammanfattningsvis kan sägas att språkanvändandet i förskolan är såväl en politisk fråga som en 

pedagogisk fråga. Forskningen visar att det finns en vaghet i styrdokumentens formuleringar på 

makronivå, vilket skapar en osäkerhet kring hur det flerspråkiga arbetet ska gå till i praktiken det vill 

säga på mikronivå. Här finns det möjligheter för huvudmän för förskolan att agera på meso- och 

exonivå, så att det tomrum som bildas i glappet mellan styrdokument och praxis i förskolan fylls med 

ett kvalitativt innehåll. Huvudmännen för förskolan behöver ta fram policys, undervisningsmaterial, 
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stödmaterial och/eller instruktioner för undervisningen av flerspråkiga barn så att likvärdighet och 

kvalitet i undervisningen upprätthålls oberoende av pedagogers tidigare kunskaper, erfarenheter och 

föreställningar om flerspråkighet. 

 

Kompetens och rekrytering i den flerspråkiga förskolan 
Riddersporre & Persson (2010) pekar på rekrytering och socialisering av medarbetare som mycket 

viktiga delar i att leda, styra och forma en organisation. Ledare försöker rekrytera medarbetare som 

delar de synsätt och visioner som organisationen arbetar efter, vilket också skapar en samsyn och 

förståelse för hur uppdraget ska utföras. I förskolan handlar det också om att medarbetare som 

arbetar i verksamheten ska dela den värdegrund som verksamheten vilar på. Normer i allmänhet 

växer fram som en produkt av det sociala samspelet och strukturerna, men i en arbetsgrupp läggs 

normer också på individer och grupper, och är inte alltid förhandlingsbara (Lennéer Axelsson & 

Thylefors, 2005).  

Persson (2020) menar att utbildning och kompetensutveckling bidrar till en högre pedagogisk 

medvetenhet och en djupare förståelse för uppdraget. Kontinuerlig kompetensutveckling som utgår 

från den egna pedagogiska praktiken och åstadkommer reflektion över vad som sker i interaktionen 

med barnen kan öka kvaliteten i interaktionen med barnen.  

I förskolans värdegrund är det interkulturella förhållningssättet ett viktigt bidrag till att skapa miljöer 

och möten som ger olika typer av dialog, och där olika åsikter är accepterade – vilket 

Skolinspektionen (2017a) menar har potential att skapa goda relationer mellan pedagoger, barn och 

föräldrar, men också för att nå goda språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Pedagoger som känner 

osäkerhet inför att möta barn och vårdnadshavare med annan språklig och kulturell bakgrund 

förändrar ofta sitt synsätt när de får kontinuerlig kontakt och utvecklar ett samarbete med 

familjerna. Samarbetet gör att betydelsen av kultur och språk minskar, och förmågan att se alla som 

individer ökar i takt med att fördomar raseras. Denna process underlättas av en stöttande chef som 

organiserar för den kompetensutveckling som behövs för att arbeta med olika grupper av barn. 

Sådan fortbildning framstår som mycket viktig i ljuset av att Carlson (2009) i sin studie om 

flerspråkighet inom lärarutbildningen, konstaterar att flerspråkiga och interkulturella perspektiv i 

förskollärarutbildningen inte bara är bristande utan i vissa fall saknas helt. Nihlfors (2008) menar att 

det finns ett stort behov av medvetna och konsekventa satsningar på att ge rektorer och pedagoger 

utbildning, kunskaper och kompetens kring flerspråkighet och mångkultur.  

Gruber (2013) visar att rektorer i förskolan ofta fattar beslut om vem som ska få tjänsten både utifrån 

formella kvalifikationskrav för anställningen, men också utifrån en informell kompetens som handlar 

om kunskaper och erfarenheter som inte kan synliggöras i ett utbildningsbetyg. När rektorer 

uppfattar en barngrupp som mångetnisk ökar deras intresse av att anställa personal med utländsk 

bakgrund (Gruber, 2013). Rektorer vars verksamhet inte består av grupper som uppfattas som 

mångetniska visar inte heller något behov av att anställa personal med utländsk bakgrund. Språklig 

och kulturell bakgrund kan alltså uppfattas som en kvalifikation i sig självt, på grund av det 

inifrånperspektiv som erfarenheterna av att leva med flera språk och i flera kulturer utgör. Detta 

inifrånperspektiv kan också innehålla erfarenheter av migration som kan uppfattas som värdefullt i 

mötet med barn som migrerat. Baksidan av denna språkligt och kulturellt bundna kompetens är att 

den snabbt kan tappa sitt värde när barn med samma språkliga och kulturella bakgrund flyttar eller 

lämnar förskolan (Gruber 2013). Det tycks vara så att vissa arbetsuppgifter i förskolan är etniskt eller 

språkligt bundna, särskilt översättnings- och förmedlingsarbete från förskolan till föräldrar och barn 
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som tillskrivs en annan kultur än svensk. Gruber (2013) konstaterar också att en eventuell formell 

kompetens såsom barnskötare eller förskollärare ibland helt förbises i dessa sammanhang.  

Flera andra studier visar att det kan vara gynnsamt för förskolans mångfaldsarbete och för att 

stimulera flerspråkiga barns språkutveckling att anställa flerspråkig personal (Andersen, Engen, Gitz-

Johansen, Kristoffersen, Obel, Sand & Zachrisen, 2011; Skans, 2011) men samtidigt visar Alstad 

(2014) att det inte bara är flerspråkig personal utan även kompetent enspråkig personal som kan 

bidra till en kvalitativ flerspråkig språkmiljö.  

Sammantaget visar studierna ovan att rekrytering är ett viktigt instrument för att styra och leda 

förskolans verksamhet, men att området samtidigt är relativt outforskat. Många gånger är de 

flerspråkiga perspektiven i rektors- och förskollärarutbildningen marginella eller saknas helt. När det 

saknas kunskap kan det vara svårt att som huvudman agera strategiskt för att rekrytera och 

kompetensutveckla pedagoger som har förmåga att bedriva en språkutvecklande och flerspråkig 

undervisning som ger alla barn möjlighet att utveckla ett rikt språk.  

 

Sammanfattning av litteraturgenomgången 
Utifrån tidigare forskning kan man konstatera att en god flerspråkig förmåga och en språklig 

likvärdighet endast kan nås om barn regelbundet exponeras för såväl sitt modersmål som 

utbildningsspråket. Litteraturgenomgången lyfter fram viktig kunskap om hur språkutvecklande och 

flerspråkigt arbete i förskolan kan organiseras, men visar samtidigt på flera kunskapsluckor inom 

fältet, till exempel (i) vad gäller hur förskolan ska organisera för språkutvecklande aktiviteter och 

samtal i heterogena barngrupper, (ii) hur huvudmannen kan organisera och stötta en verksamhet 

som har potential att uppfylla alla barns behov av språk och lärande, och slutligen (iii) hur förskolan 

som samhällsinstitution kan bidra till likvärdighet när barns olika hemförhållanden starkt påverkar 

deras språkutveckling och lärande.  
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Metod 
Som redan nämnts är det övergripande syftet med studien att undersöka hur huvudmannen kan 

skapa förutsättningar för ett språkutvecklande och flerspråkigt arbete i förskolan. Följande 

forskningsfrågor har varit vägledande: 

- Vilka arbetssätt och resurser har potential att bidra till alla barns språkutveckling? 

- Vilka utmaningar finns i arbetet med att ge alla barn ett rikt språk?  

- På vilka sätt kan huvudmannen stödja förskolepersonalen i detta språkutvecklande arbete? 

För att uppfylla syftet och få svar på forskningsfrågorna genomfördes en kvalitativ 

intervjuundersökning med personer i ledande ställning. En intervjuguide bestående av 31 frågor 

upprättades, men intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt vilket innebär att 

intervjuaren möjliggjorde följdfrågor och utvikningar som bedömdes som relevanta för studiens 

syfte. Intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplatser, med undantag av två intervjuer 

som istället genomfördes via telefon. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant 

utifrån informanternas utsagor. Deltagarna informerades tydligt om att intervjuerna spelades in. 

Intervjuerna varade mellan fyrtio minuter och en och en halv timme. I resultatet har centrala citat 

lyfts fram för att illustrera de olika kategorier som framkommit vid analysen (se nedan).  

 

Urval 
Urvalet var naturligt och omfattar åtta förskolor som ingår i ett utvecklingsprojekt kring tidiga 

insatser och barns språkutveckling (Förskolan som arena för barns språkutveckling). Samtliga chefer 

(rektor, skolområdeschefer, förvaltningschef) vid dessa förskolor tillfrågades om att delta. Även 

andra nyckelpersoner som bedömdes som viktiga för förskolans ledning och styrning på 

förvaltningsnivå erbjöds att delta. Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta.   

 

Etiska ställningstaganden  
Under hela studien har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer följts för att garantera 

forskningspersonernas säkerhet och att forskningen följer god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta innebär vidare att samtliga deltagare informerades om studiens syfte och att deras 

deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas om någon så önskade. 

I resultatet är alla deltagare anonymiserade, och citat som kan härledas till enskilda personer har 

plockats bort. Inga förskolor eller avdelningar nämns vid namn, och materialet redovisas istället 

utifrån områden, vilka hädanefter kallas det mångkulturella området och det monokulturella 

området.  

 

Analys 
Första steget i att bearbeta materialet var att lyssna igenom inspelningarna flera gånger för att skapa 

en bild av samtalet som helhet. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan. Olika typer av 

tvekljud som exempelvis eh eller öh har inte inkluderats i transkriptionerna. I övrigt har samtalet 

återgetts så ordagrant som möjligt. Samtliga transkriptioner av intervjuerna lästes ett flertal gånger. 

Transkriptionerna färgkodades sedan utifrån de teman som kunde identifieras. De teman som 

framkom var följande: 

- Förhållningssätt och arbetssätt 
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- Resurser/tillgångar 

- Utmaningar/dilemman 

- Kompetens och uppdrag 

Utifrån dessa teman gjordes sedan en kategorisering, vilken prövades genom att återigen läsa 

transkriptionerna och kontrollera kategoriernas giltighet dels inom varje intervju, och dels fråga för 

fråga. De kategorier som framträdde efter detta analyssteg var: 

1. Ekonomi och resursfördelning  

2. Bostadssegregation med pedagogiska konsekvenser  

3. Det pedagogiska ledarskapet 

4. Distans mellan beslutandenivåer 

5. Synen på flerspråkighet - policy och pedagogisk praxis 

6. Språkutvecklande och flerspråkigt arbete - hela dagen och överallt 

7. Kompetens och rekrytering 

8. Flerspråkighet - bristande överblick över språk och språklig kompetens 

9. Likvärdighet och olika förutsättningar 

Därefter lästes alla transkriptioner återigen med fokus på varje specifik kategori och i samband med 

detta identifierades de olika deltagarnas utsagor som ansågs relevanta för temat. Citaten i rapporten 

har valts ut i syfte att illustrera kategorierna så objektivt som möjligt. När parantes förekommer inom 

citaten (som är indragna i texten) så är det författarens tillägg för att läsaren ska förstå vad 

intervjupersonen pratar om. 

Analysgången har möjliggjort att relevansen i de teman och kategorier som ursprungligen 

identifierades prövades i flera led, och har också medfört att resultaten kan återges i termer av att 

enstaka, några, flera eller samtliga deltagare har beskrivit olika fenomen.  
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Resultat 
 

Ekonomi och resursfördelning 
En stor del av arbetet med att leda och styra förskolans verksamhet handlar om att fördela resurser 

så att utbildningen blir likvärdig, vilket innebär att resurserna inte ska fördelas lika (Skolverket, 2018). 

Kommuner ska istället utgå från barns och elevers olika förutsättningar och behov när resurserna 

fördelas (SFS 2010:800). Resultatet av denna studie visar att sådana ställningstaganden görs, framför 

allt i relation till socioekonomiska förhållanden, både mellan förvaltningens verksamheter, och inom 

dem. En av de intervjuade säger: 

Någonstans mellan sju och åtta procent i resursfördelningsmodellen går till förskolan, och 

någonstans mellan tretton fjorton går till skolan. (…) Att vi har lite olika peng det handlar 

ju om att vi tycker det är viktigt att signalera att också förskolan har större arbetsuppgifter 

kopplat till det socioekonomiska. Och samtidigt så ser vi att i skolan så är uppdraget trots 

allt så mycket större, med sexton ämnen och behörigheter och det ena med det andra 

som gör det. Vi bedömer helt enkelt att skolan behöver ha en lite större peng. 

I uttalandet framkommer att det är flera faktorer som påverkar hur ekonomiska resurser fördelas till 

verksamheterna, exempelvis barns ålder, verksamhetens innehåll och socioekonomiska faktorer. Den 

intervjuade lyfter också fram att resursfördelningen har ett signalvärde. Vem signalen avser att nå är 

oklart, men man kan anta att det primärt rör sig om förvaltningens anställda, kanske också barn, 

elever och vårdnadshavare. De prioriteringar man gör i resursfördelningsmodellen kan dock vara 

vanskliga att följa upp. En annan av de intervjuade lyfter att det är svårt att veta hur 

resursfördelningen faller ut för enskilda barn: 

Alltså grundläggande är ju då att barn och elevpeng… och i den fördelningsmodellen så 

ingår det socioekonomiskt perspektiv där det blir lite viktning kopplat till det. Och hur det 

faller ut egentligen det skulle jag vara mycket mer intresserad av att vara på djupet för jag 

vet inte hur pass det genererar i förhållande till de förutsättningar. Kanske för svåra 

förutsättningar som finns då kopplat till det socioekonomiska perspektivet. Men så ser det 

i alla fall ut idag. 

Den intervjuade är intresserad av att få en djupare förståelse för hur väl resursfördelningsmodellen 

fungerar, eftersom den avser att generera en ökad likvärdighet. Den intervjuade menar att 

socioekonomiska faktorer kan bidra till sämre förutsättningar som påverkar barns och elevers 

skolgång, men är osäker på hur väl resursfördelningsmodellen kompenserar för detta. Flera av de 

intervjuade upplever att kompensationen för faktorer som socioekonomi och annan språklig och 

kulturell bakgrund ger för liten tilldelning. En rektor säger:  

Titta på socioekonomiska fördelningen, den ger inte, utslaget är inte sådär jättemaffigt. 

Sammantaget kan konstateras att det finns en ambition att verka för likvärdighet genom att fördela 

resurser olika, helt i enlighet med Skolverket (2018) som menar att utbildningen inte kan utformas på 

samma sätt överallt, och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Utgångspunkten i 

ambitionen är att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta 

utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Det framkommer dock av intervjuerna att det 

finns en osäkerhet om ambitionen att arbeta för en ökad likvärdighet verkligen leder till en ökad 

likvärdighet, där förskolan kompenserar för barns olika förutsättningar.  

Studiens resultat visar vidare att det kan finnas brister i den nuvarande resursfördelningsmodellen. 

Det är barnens vistelsetid som styr den tilldelning rektor får, vilket innebär att barn med lång 
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vistelsetid ger mer ekonomisk tilldelning än barn som vistas korta dagar på förskolan. Tilldelningen 

bygger på att vistelsetiden anmäls av barnens vårdnadshavare i ett digitalt system, och detta har 

visat sig vara svårt för många vårdnadshavare i det mångkulturella området: 

När vi har så få föräldrar som fixar systemen så gör det ju på förskolan som jag har 64 

barn eller nånting så har vi 40 stycken som inte har scheman inlagda. Och då får jag 

minsta tilldelning, då får jag minsta ersättning för dem. 

Rektors uttalande riktar ljuset på ett problem vars omfattning inte närmare studerats inom ramen 

för denna studie. Oavsett om det beror på bristande svenskkunskaper eller att vårdnadshavarna är 

ovana vid digitala system eller saknar tillgång till digitala verktyg, så handlar det om ett problem med 

ett system som ska bidra till att grundlägga likvärdiga förutsättningar för alla barn i förskolan. Därför 

måste detta ses som ett potentiellt hinder för att nå likvärdighet, d.v.s. att inte alla vårdnadshavare 

har möjlighet att nyttja det digitala systemet.  

En annan av de intervjuade beskriver att resursfördelningssystemet bygger på att det går att placera 

barn i kategorier, vilket kan vara problematiskt eftersom barn har olika bakgrund och skilda 

individuella behov. En sådan kategori, som ger ökad tilldelning av medel, är exempelvis nyanlända:  

Vi får väldigt mycket pengar för ett barn som är som är 0-2 år, alltså som är nyanlänt och 

har kommit till Sverige det senaste… inom två år tillbaks. Jag har väldigt få såna barn. Men 

jag har, men jag har, barnen som jag har, har ändå en språkbarriär som är densamma. Så 

även om… även om jag har en treåring som är född i Sverige som kommer ny till förskolan 

så är det precis, språkligt så är det som att ha en nyanländ. 

Uttalandet ovan beskriver att barns språkliga behov inte alltid kan knytas till deras ålder på ett enkelt 

sätt. I detta fall kan inte heller vistelsetiden i landet beskriva barnets behov. För huvudman kan det 

innebära att ett kategoriskt system (som kanske har administrativa fördelar) för resursfördelning i 

vissa fall skulle behöva kompletteras med ett system som är mindre kategoriskt och där behoven 

bedöms från fall till fall.  

Sammanfattningsvis konstateras att det finns en ambition av ökad likvärdighet mellan verksamheter 

med hjälp av resursfördelningssystemet, genom att fördela resurser olika mellan verksamheter. Men 

det finns en rad försvårande omständigheter i arbetet, bl.a. att kategorisera barn och barns behov, 

och att det digitala system som används av alla vårdnadshavare och förskolor inte fungerar lika bra 

för alla deltagare, vilket resulterar i en felaktig tilldelning. Det är därför oklart om det 

resursfördelningssystem som nu används verkligen ger önskat resultat.  

Uppföljning av resursfördelning 
De intervjuade är överens om att det är svårt, till och med mycket svårt, att dels fördela medel och 

dels följa upp det ekonomiska resursfördelningssystemet. Det låter sig inte göras på ett enkelt sätt 

eftersom det är vanskligt att ställa olika behov mot varandra och omöjligt att isolera effekterna av 

enskilda insatser som finansierats av de fördelade medlen. Lika omöjligt är det att identifiera och 

analysera alla potentiellt påverkande faktorer i sammansättningen av barn- och personalgrupper, 

vilket gör det svårt att tilldela resurser utifrån gruppens behov. Men att resursfördelningsmodellen 

behöver följas upp är en utbredd och samstämmig uppfattning: 

Sen har vi själva mycket funderingar över att vi inte följer upp hur man använder den 

resursfördelningen i tillräckligt stor utsträckning. Det är inte alltid helt lätt att göra utifrån 

att både förskolechefer och rektorer behöver vara väldigt kreativa med sin ekonomi för att 

få ihop den. Så det går ju liksom inte alltid att säga att pengarna har gått till precis det 
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eller det, utan det handlar ju hela tiden om att göra medvetna avvägningar kring en 

helhet. 

Skolinspektionen (2014b) visade i sin studie om kommuners resursfördelning och arbete mot 

segregationens negativa effekter i skolväsendet att de granskade kommunerna inte arbetade 

tillräckligt systematiskt med uppföljning och utvärdering av det resursfördelningssystem som 

tillämpades. De visade också att omfördelning av resurser utifrån behov sällan skedde. Resultaten i 

föreliggande studie bekräftar den bilden. Skolverket (2011) noterade att resursfördelningen i 

kommunerna sker schablonmässigt istället för att grundas i en analys av lokala förutsättningar och 

behov. De underlag man baserar resursfördelningen på i den studerade förvaltningen tas fram av 

Statistiska centralbyrån:  

Vi beställer det från SCB. Vi använder en modell som finns för hela riket kan man säga, det 

har växt fram under årens lopp, så vi köper det. Men vi skickar alltså elevunderlag då. Alla 

våra barn och elever skickar vi en, tar ut data ur vårt system och skickar den, som 

avidentifieras, varje barn. Var de bor nånstans. Och kopplar de ihop det då med vad de 

har för bakgrund då. 

Samma person som ovan fortsätter med att svara på frågan om hur förutsättningarna att jobba med 

frågan skulle kunna bli bättre: 

Att jag skulle få större insikt i det. Faktiskt. Och veta lite mer och få lite bättre underlag. 

Underlagen kanske finns, men att i så fall att jag skulle få ta del av dem mera aktivt. För 

det är inte så att jag kanske väljer att ta del av det själv. Utan jag kanske fokuserar på 

nånting annat eller prioriterar nånting annat. Men om jag skulle bli lite mer så här att nu 

ska du göra det här, nu ska du titta på det här speciellt. Det är klart då får jag ju nya ögon 

på det, nya glasögon.  

Här väcks frågan om vilka typer av underlag som behövs för att tjänstemän ska kunna fatta beslut om 

resursfördelning och veta att de har tillräcklig kunskap om dessa frågor. Uttalandet visar också på 

vikten av att frågan hålls aktuell, och att uppföljningar och resultat efterfrågas.  

Oddskvoten i resursfördelningssystemet utgörs av den risk individen har för att inte nå godkänt. 

Oddskvoten är hög för barn med annan språklig bakgrund, och denna kvot gör att man fördelar 

resurser för exempelvis svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Dessa resurser 

kommer dock inte förskolan till del utan når barnen först efter att de börjat skolan.  

Här ser man i alla fall. Man förstår vad oddskvoten är, d.v.s. risken att man inte klarar 

godkänt. Då ser man att oddskvoten är 1.5 på könet, men invandring de senaste två åren 

är 18, och 3-6 år är 3.3. Du ser utbildningsbakgrund är högt! Det här är viktigt också, det 

pratar man ju också mycket om. Men den här är absolut störst. (invandring) Så är det ju. 

Och det kan man säga så, om man vet om det. Då kan man säga så här, ja men då kan jag 

tycka liksom att då kanske man skulle öka andelen som ska gå ut efter det här. Men 

samtidigt så har vi andra påsar, som också stärker upp. Vi har ju, inte till förskolan, utan 

till skolan, svenska som andraspråk. Vi har modersmål.  

Ytterligare en fråga som man måste ställa sig i sammanhanget är huruvida barn bokstavligt talat inte 

räknas på samma sätt när man är liten som när man är stor? En av de intervjuade säger:  

Vi har fortfarande kraftigt sämre resultat i årskurs tre (i det mångkulturella området) än vi 

har i andra delar av stan. Och det samvarierar helt med mängden elever som läser 

svenska som andraspråk. 
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Det finns alltså stora skillnader mellan grupperna barn med svenskspråkig bakgrund och barn med 

annan språklig bakgrund redan under lågstadiet. Detta är i sig en indikation på att det finns ett behov 

av ytterligare arbete för ökad likvärdighet och av tidiga insatser som syftar till att utjämna 

skillnaderna mellan grupperna, och att dessa insatser behöver initieras i god tid före årskurs tre.  

Det är tydligt att komplexiteten i arbetet med att resursfördela medel och skapa likvärdiga 

grundläggande förutsättningar för barn i förskolan är mycket hög, och att det finns ett behov av att 

hitta pålitliga och hållbara modeller både för resursfördelning och för utvärdering av densamma.  

 

Bostadssegregation med pedagogiska konsekvenser  
De intervjuade påtalar ofta att stadens bostadssegregation påverkar möjligheterna att nå de i 

läroplanen uppställda målen om flerspråkighet och kulturell mångfald. I det mångkulturella området 

påtalas ofta att barnen i dessa förskolor saknar kontakt med svensk kultur i naturliga sammanhang 

utanför förskolan. Både de som arbetar i det mångkulturella området och de som arbetar i det 

monokulturella området beskriver området de arbetar i som segregerat med hänvisning till 

förekomsten av många – eller inga – språk och kulturer utöver svenskan. En av de intervjuade som 

arbetar i det monokulturella området med få flerspråkiga barn säger: 

Och det är väl berikande för alla barn att höra olika språk. För det är ju en sån värld vi 
lever i, så det är väl bra för alla. Jag önskar ju att vi hade lite fler här ute. För det här blir ju 
väldigt segregerat. Som jag kan tycka är lite tokigt. Så att jag skulle gärna se att vi hade lite 
fler flerspråkiga barn och lite annat, lite andra kulturer som kom in här också. För det här 
blir ju, det här, våran värld här i det monokulturella området den speglar ju inte 
verkligheten. 

Uttalandena vittnar om att de intervjuade tycker att det finns ett värde i att olika språk och kulturer 

möts i förskolans verksamhet. Intervjupersonerna beskriver här en förskola som inte är representativ 

för samhället i övrigt, och att en större variation av språk och kulturer i barngruppen skulle berika 

barnen som hen i dagsläget ser som segregerade. I flera av intervjuerna återfinns uttalanden som 

vittnar om att det upplevs som en förlust i både det mångkulturella och det monokulturella området 

att förskolorna är både socioekonomiskt och etniskt segregerade. Men segregationen i det 

mångkulturella området är dessutom förknippad med utanförskap och fokuseras på nationell nivå 

bland annat av Skolkommissionen (SOU 2017:35). I förvaltningen har man därför en tanke om att 

arbeta med att mildra konsekvenserna av segregationen: 

”Samtidigt som vi har en skolkommission som säger att vi ska jobba aktivt i kommunen för 

att mildra så att säga utanförskap och segregation och så vidare. Att vi har ett stort 

ansvar, kompensatoriskt ansvar i verksamheterna.” 

Uttalandet visar att det krävs en strategi och ett aktivt arbete med konkreta satsningar för att 

komma åt de konsekvenser som bostadssegregationen medför. Huvudmannen kan inte inom ramen 

för verksamheten komma åt grundproblemet, d.v.s. segregationen, men man kan arbeta med 

symptomen. En av de intervjuade beskriver hur barns föräldrar aktivt väljer andra förskolor än de i 

det mångkulturella området eftersom de vill att deras barn ska möta svenska barn i verksamheten:  

För att utveckla det svenska språket så skulle ju våra barn behöva möta mer svenska barn. 

Så är det ju bara. För att. Jag menar just för att de bor i det området de gör så är det 

många barn som inte behöver prata svenska hemma heller. Alltså det enda tillfället de 

pratar svenska är ju egentligen på förskolan. Sen har de ju kanske inte så mycket andra 

aktiviteter. Våra barn rör sig ofta mellan område X och köpcentrat i stort sett. Man rör sig 

inte på så många andra ställen. Så att jag tänker att egentligen är det här en större fråga. 
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Det är en samhälls-, en integrationsfråga. Och vi har ju faktiskt en hel del föräldrar nu 

som, som önskar förskoleplats på, i nåt annat område. Och de är ju ganska noga med att 

tala om att det handlar ju inte om att de tycker att förskolan på något vis är dålig, men de 

vill att deras barn ska gå bland svenska barn. Och jag menar oavsett hur stor språksatsning 

vi gör så tror jag inte att det kommer att ge lika mycket effekt som om man hade stoppat 

in 50% svenska barn i en grupp. 

Uttalandet visar att föräldrar är medvetna om att det som blir en språklig pedagogisk fråga när 

barnen kommer till förskolan, egentligen är en större fråga som handlar om samhällsbyggnad och 

integration. Forskning har visat att barns tidiga språk- och läsförmåga påverkas av samverkan mellan 

olika faktorer, miljöer och kontexter och bostadsområden är organiserade som ”sociala scener” som 

möjliggör eller begränsar barns språkutveckling, och bidrar till att skapa sociala miljöer som antingen 

gynnar eller motverkar akademisk framgång (Neuman et al., 2018). I den studerade kommunen finns 

föräldrar som prioriterar att deras barn får möjlighet att lära känna svenskspråkiga barn och därför 

aktivt väljer förskolor som ligger utanför det egna bostadsområdet. Den intervjuade visar i slutet av 

uttalandet att även pedagoger och chefer önskar att fler möten med svenskspråkiga barn skulle vara 

möjligt eftersom effekten av dessa möten antagligen skulle bli större än de pedagogiska 

språksatsningar man gör i förskolan. En annan av de intervjuade säger:  

Drömscenariot hade ju varit att vi åtminstone, hade hälften av barnen på varje avdelning 

varit svensktalande tror jag man hade kommit jättelångt. Men det är ju en utopi, det 

kommer inte lösas så länge bostadssegregationen är som den är tänker jag.  

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979, 1986) kan pedagogers 

språkundervisning och interaktion med barn och vårdnadshavare placeras i mikronivån. Den 

språkliga interaktionen mellan pedagoger och barn är betydelsefull, men i mikronivån återfinns också 

lek och språklig interaktion barnen emellan. I flera intervjuer framkommer att man upplever att 

tillfällena då barnen utmanas i svenska begränsas till samtalen mellan pedagoger och barn, när inga 

eller få barn på förskolan har svenska som modersmål. Som rektor har man endast möjlighet att 

indirekt påverka pedagogernas samtal med barnen genom att på olika sätt lyfta vikten av att 

pedagogerna är språkliga förebilder och samtalar mycket med barnen. Rektor har också ett visst 

handlingsutrymme inom meso och exonivå, i form av exempelvis samarbeten och utvecklingsarbeten 

som kan påverka barnens lärande och utveckling. Men barns boendemiljö ligger på makronivå, 

utanför pedagogens, rektorns och förvaltningens kontroll. I uppdraget hanteras frågor som kanske 

helt eller delvis ligger utanför den egna kontrollen vilket kan skapa modfälldhet eller t.o.m. 

uppgivenhet inför situationen, och när lösningen på problemet identifieras som ett problem på 

makronivå, utanför den egna kontrollen, kan det skapa en känsla av frustration.  

Flera av de intervjuade pratar om bristen på svenska barn i de mångkulturella områdena: 

Vi har ganska svårt att hitta helsvenska barn på… Jag tror inte vi skulle hitta ett på varje 

avdelning. Sen är ju de flesta, alltså de allra flesta är ju födda här, och de flesta har 

föräldrar som också är födda här. Men ändå så har man ofta ett så torftigt svenskt språk. 

Och det tror ju jag, det har ju jag liksom egentligen inget belägg för, men min högst 

personliga teori är ju att det beror på att man bor där man bor. Du kan liksom umgås och 

röra dig bland människor som kommer från samma del av världen som du själv. Du 

behöver liksom inte beblanda dig med så många andra. 

Den intervjuade låter oss förstå att det dels är brist på svenskspråkiga samtalspartners, och dels på 

samtalspartners med goda kunskaper i svenska oavsett modersmål. Dessutom framkommer att 

många av de flerspråkiga barnen saknar möten med svenska språket utanför förskolan. Forskning har 

visat att såväl enspråkig som flerspråkig utveckling påverkas av faktorer såsom exponering för och 
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möjlighet att praktisera språket och tillgången till kamrater och lekfull samvaro (Björk-Willén, 2019) 

och att det finns barn som trots att de är födda i Sverige inte får möjlighet att utveckla svenska 

språket på grund av att det inte används tillräckligt mycket i de miljöer där de vistas, exempelvis i 

hemmet eller på förskolan (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). Resultatet av denna studie visar att 

det finns barn i förvaltningens förskolor som på grund av för lite exponering för svenska språket inte 

får möjlighet att utveckla det i tillräcklig omfattning. De sociala scener (Neuman et al., 2018) som 

uppstår i några av kommunens mångkulturella områden med hög andel flerspråkiga barn och låg 

socioekonomisk status, anses av de intervjuade ge begränsade möjligheter att utveckla det svenska 

språket och integreras med svenskspråkiga barn. På en strategisk nivå skapar det dilemman för såväl 

förvaltning som nämnd. En av de intervjuade förklarar hur svårt det är att bygga förskolor och skolor 

där man vill möta behovet av att ha förskolan i barnens närområde, men samtidigt skapa möjlighet 

till barngrupper som är blandade med avseende på socioekonomisk, språklig och kulturell bakgrund. 

Det är många barn i kö till förskolan, och det saknas platser i vissa områden, exempelvis i det 

mångkulturella området. Där vill förvaltningen också öka antalet platser för att kunna locka till sig 

barn som har rätt till förskola men ändå inte är inskrivna.   

Det här är ju en sån sak som vi är i ett dilemma då. För utifrån den forskning vi har tittat 

på då så vill man ju ha både tillgång till förskola, men helst också blandade barngrupper. 

Vi är inte säkra på att det går att lösa båda samtidigt. (…) Så vi bedömer ändå närheten 

som den avgörande faktorn för att komma åt de här barnen.  

Här beskrivs en situation där man inför beslutsfattande måste ta ställning till och prioritera de 

faktorer man anser vara viktigast, eftersom ingen av de möjliga lösningarna uppfyller alla de 

önskemål man har för verksamheten. Bilden förstärks av en annan av de intervjuade:  

Vi har ett stort ansvar, kompensatoriskt ansvar i verksamheterna. Och då har vi i vår 

tjänsteskrivelse tagit ställning; ja, kan vi inte bygga ut både skola och förskola så vill vi 

satsa på förskolan på område X (det mångkulturella området). Vi vill bygga ut den, vi vill 

göra bättre förskolor, både invändigt och i lärmiljön utvändigt, i förhållande till vad de har 

idag. Vi vill satsa på förskolan för vi tror att det är ett viktigt ställningstagande för att 

barnen på område X ska lyckas. Så det kan jag säga då att det är ju ett exempel på 

ställningstagande som vi har gjort. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den påtagliga segregationen i kommunen får pedagogiska 

konsekvenser i både det monokulturella och det mångkulturella området. De intervjuade eftersträvar 

integration och ser alla ett pedagogiskt värde av den mångfald som flera språk och kulturer kan 

innebära, men i det monokulturella området saknas sådan mångfald och i det mångkulturella 

området blir mångfalden på bekostnad av svenskt språk och svensk kultur. Många av de intervjuade 

menar också att det är en utmaning att arbeta pedagogiskt med en fråga som i ett större perspektiv 

ses som en samhälls- och integrationsfråga, och där glappet mellan makroideologi och praktikens 

mikronivå kan kännas oöverstigligt.  

Tillgång till den pedagogiska verksamheten 
I intervjuerna framkommer att många barn i det mångkulturella området är begränsad tid i förskolan.  

Sen är ju många av de här barnen då begränsad tid i förskolan, det är också nånting då 

som man kan säga. Och i Malmö bedriver man ju också då uppsökande verksamhet för att 

få vartenda barn i förskolan. Och vi försöker verkligen det…   

I uttalandet framkommer att det finns problem i det mångkulturella området kopplat till barnens 

begränsade vistelsetid i förskolan. Tidigare forskning har visat att brister i språkundervisning och 

vistelsetid gör att många minoritetsspråkiga barn inte får möjlighet att utveckla det svenska språket 
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på den nivå som krävs för att klara skolans undervisning (Cekaite & Evaldsson, 2017, Puskàs & Björk-

Willén, 2017). Även internationell forskning lyfter fram att barn med andra modersmål än 

utbildningsspråket drar särskild nytta av att gå i förskolan (Barnett et. al, 2007). I en tysk studie fann 

Klein och Becker (2017) att vistelsetiden på förskolan hade samband med språkutvecklingen hos barn 

som inte hade tyska som förstaspråk. Ytterligare en studie visar att det finns positiva samband mellan 

ålder för barns förskolestart, vistelsetiden i förskolan, och språklig förmåga (Yazejian, Bryant, Freel & 

Burchinal, 2015). 

Det som den intervjuade ovan beskriver som begränsad tid består egentligen av två olika delar, där 

den första handlar om att fler barn ska få möjlighet att vara mer tid i förskolan, och den andra av att 

vårdnadshavarna ska nyttja barnens rätt till förskoleplats: 

Vi tycker det är alarmerande att vi har så många barn, det är motsvarande nästan två 

klasser, nästan sextio barn, som inte är i förskoleverksamhet som har möjlighet att ha 

förskola från ett års ålder. Där vi ändå tror att vi hade kompenserat. 

Uttalandet ovan visar en medvetenhet om den kompenserande roll som förskolan kan ha för barn 

från språkfattiga miljöer (Andersson & Sandberg, 2019), och att förskolan ses som grundläggande för 

att kunna skapa möjligheter till integration, lärande och språkutveckling för barnen i det 

mångkulturella området. Heckman (2011) argumenterar för vikten av att investera i humankapital 

tidigt i livet, och Oosterbeek (2007) menar att den i särklass mest effektiva interventionen för att 

höja elevers skolprestationer är att tidigarelägga utbildningsstarten för barn från missgynnade 

förhållanden. I ljuset av detta framstår arbetet med att öka barns närvaro i förskolan som mycket 

viktigt.  

Sammanfattningsvis konstateras att studiens resultat visar att om förskolan ska kunna både bidra till 

barns språkutveckling och lärande, och dessutom ha en socialt utjämnande effekt och bidra till 

integration (Persson, 2017), så är det fundamentalt att barn som har rätt till förskola faktiskt nyttjar 

den möjligheten, och att det görs konkreta insatser för att informera föräldrar och underlätta för 

barnens närvaro i förskolan. 

 

Det pedagogiska ledarskapet  
Förskolans läroplan innehåller många olika mål inom vitt skilda områden, och som rektor förväntas 

man utöver traditionella chefssysslor såsom ansvar för arbetsmiljö, ekonomi och facklig samverkan 

även utöva ett pedagogiskt ledarskap för att verksamheten ska uppnå dess mål. Alla chefsuppdrag är 

således omfattande och komplexa. Vikten av att få arbeta tillsammans med andra lyfts ofta fram som 

viktig.  

Vi har jobbat ihop… Vi har en otroligt stor tillit och grundtrygghet i vår ledningsgrupp. 

I uttalandet betonas tillit och trygghet i teamet. Northouse (2018) beskriver att teambaserat 

ledarskap bygger på samarbete och maktfördelning, vilket i sin tur bygger på förtroende och välvilja. 

Teamet består vanligtvis av chefer på samma nivå och med liknande uppdrag, exempelvis 

rektorsteam bestående av rektorer för verksamheter i ett geografiskt baserat verksamhetsområde, 

men även av chefer med olika uppdrag men gemensamt ansvar, exempelvis en ledningsgrupp med 

förvaltningschef, skolområdeschefer, ekonomi- och HR-chef. Det teambaserade ledarskapet är 

användbart i en globaliserad tid med komplexa uppgifter (Northouse, 2018), något som stämmer väl 

med några av intervjupersonernas beskrivningar: 
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Förskolechef är ju ett jättevitt uppdrag. Och jag kan ju inte ha jättegoda kunskaper i alla, i 

alla de områden som jag är satt att leda egentligen. Och jag tror faktiskt att det kan vara 

en styrka att erkänna att man inte har det. Och istället då be om hjälp.  

I ett team kan man be om hjälp, stötta varandra och lära tillsammans. Och i en roll som annars kan 

upplevas som ensam så kan teamet utgöra en trygghet och en gemenskap. I en kartläggning av 

Arbetslivsinstitutet (Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson, & Hemborg, 2005) framkommer att olika 

former av delat ledarskap eller ledningsteam är mycket vanliga, och att sådana delade ledarskap 

handlar om gemensamt ansvarstagande och mandat att både enskilt och tillsammans fatta beslut 

rörande ansvarsområdet.  

Rektorerna i denna studie beskriver sin roll som chef i termer av att vara lyhörd och se till så att 

arbetslagen fungerar:  

Jag behöver vara med och själv se, vara med på planeringar, stötta upp i arbetslag, se till 

så att arbetslag fungerar. För fungerar min personal och har min personal det bra, så 

fungerar arbetet med barnen. (…) Att ge dem möjligheter till att utveckla sitt arbete. (…) 

Jag ger dem möjlighet till att ta eget ansvar och jobba vidare. För de är jätteduktiga. 

I uttalandet ovan framgår att rektorsrollen i förskolan handlar om att sätta samman välfungerande 

arbetslag och ge pedagogerna stöd i deras pedagogiska praktik, men också om att ge pedagogerna 

möjligheter att själva ta ansvar och utveckla verksamheten. Ansvaret för kvalitén i förskolan vilar på 

flera nivåer; huvudman, rektor samt förskollärare och arbetslag och Skolinspektionen (2014a) menar 

att denna komplexa styrkedja kräver både tillit och kommunikation. Rektor är den länk som kan 

kommunicera kvalitén i verksamheten, dess brister och eventuella behov uppåt i styrkedjan. 

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skapa goda förutsättningar för verksamheten, 

vilket till exempel skulle kunna innebära att pedagogisk kompetens i verksamheterna matchar 

verksamhetens behov. Det delade ansvaret kräver system och redskap för att kunna samla in och 

analysera information om hur verksamheten fungerar och vad som behövs för att utveckla den 

(Skolinspektionen, 2014a), vilket i detta fall handlar om att rektor närvarar och är i dialog med 

pedagogerna vid arbetslagsträffar.  

Några av rektorerna lyfter också fram vikten av att hålla sig à jour med forskning och att våga 

prioritera, även när det innebär att säga nej till den egna chefen:  

Jag tror att jag också behöver vara lyhörd. Nyfiken. Försöka knyta forskning till mig så att 

jag liksom vet vad som, vad som är på g. (…) framför allt så tänker jag att jag behöver vara 

på tå, jag behöver vara sugen och liksom inte säga nej utan försöka se att det är det här vi 

behöver och också våga koncentrera mig på det för då handlar det också om att våga säga 

nej till andra saker, att det får inte plats hos oss just nu, att det är inte det här vi ska jobba 

med. (…) alla ska hålla på med samma saker. Men för mig så, det går inte, vi kan inte hålla 

på med samma saker för vi har så fruktansvärt olika förutsättningar. Så därför kan jag 

känna att därför handlar det också om oss, att våga hålla emot.   

I uttalandet ovan fördjupas bilden av vad rektorsrollen innebär; att bygga gemenskap utifrån de 

lokala behoven, att samarbeta med andra aktuella kompetenser eller instanser, ordna 

kompetensutveckling för personalen och skapa rutiner som ett stöd för verksamheten, men också att 

säga nej. Rektorer i förskolan intar vanligtvis en befattning som mellanchef, och denna position 

karaktäriseras av att befinna sig mitt emellan policy och praktik (Gruber, 2013), mitt emellan 

förvaltning och pedagoger. Detta innebär i praktiken att gå en balansakt.  

Det finns en stor samsyn kring att förvaltningsledningens roll är först och främst strategisk:  
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Vi är ju så långt ifrån verksamheten, men det vi kan göra är ju det strategiska, de 

strategiska beslut som vi tar. (…) Och sen så att vi gör verkstad av det. Alltså handgripligen 

riktar resurser dit där vi tänker, där de behövs som mest. Utifrån något slags 

likvärdighetsperspektiv. 

Det är genomgående sällsynt att de intervjuade betraktar sitt eget uppdrag i relation till barns 

lärande och utveckling, exempelvis vad man som chef behöver göra för att alla barn ska utveckla ett 

rikt språk i förskolan. Det kan bero på ett högt tempo och en hög abstraktionsgrad i uppdraget där 

man upplever sin egen roll som ganska fjärmad från barn och pedagoger i verksamheten. Flera av de 

intervjuade menar att det både är svårt att följa upp resultat som handlar om barns lärande och 

utveckling, och att mäta effekterna av det egna arbetet när konsekvenserna av det infaller långt ifrån 

den position där man själv verkar (d.v.s. i förskolan). Några menar att det är nyttigt att få frågor som 

gör att man konkretiserar det egna arbetet och dess konsekvenser för barnen i verksamheterna.  

Jag tänker lite grann på frågorna du ställde innan. Att tänka efter liksom, hur jobbar vi 

strategiskt och hur jobbar vi med resursfördelning, styrning, uppföljning. Bevakar vi 

det?(…) För inte förrän jag vet att så här ser det ut, så här mäter vi och vad får det. Först 

då kan man ju ta ställning till kan vi göra på ett annat sätt? 

I detta sammanhang lyfts också vikten av att ha den aktuella frågan på dagordningen, för att inte 

tappa fokus på den i en vardag som karaktäriseras av ett ständigt flöde av viktiga frågor och 

prioriterade områden, varav många behöver hanteras dagligen:  

För att jag över huvud taget ska kunna jobba med det och ha en uppfattning, så måste ju 

frågan vara med på dagordningen tänker jag faktiskt. Nånstans, i något forum.  

Sammanfattningsvis kan sägas att chefsuppdragen är komplexa oavsett vilken nivå som fokuseras. På 

högre chefsnivåer är arbetet framför allt strategiskt och dessa chefer upplever sig vara långt ifrån den 

pedagogiska praktiken. Men i uppdraget som rektor rör sig arbetsuppgifterna mellan 

policy/strategisk nivå och den praktiska/operativa nivån. Samtliga chefer i studien bygger sitt 

ledarskap runt begrepp som lyssnande, nyfikenhet, lyhördhet, lärande och utveckling. Man visar en 

stor vilja att följa upp och mäta effekter av de olika satsningar och beslut som faller inom 

ledarskapet, men komplexiteten i uppdragen, tidsbristen och bristen på vedertagna 

uppföljningsinstrument gör att det upplevs som svårt. Skolinspektionen (2014a) skriver att 

huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skapa goda förutsättningar för verksamheten, 

vilket kräver system och redskap för att kunna samla in och analysera information om hur 

verksamheten fungerar och vad som behövs för att utveckla den. Detta kräver en god 

kommunikation mellan samtliga nivåer i styrkedjan. 

 

Distans mellan beslutandenivåer 
För att alla barn ska utveckla ett rikt språk säger sig förvaltningsledningen behöva vara ett 

kvalitetsstöd till rektorerna och medvetandegöra dem om vikten av språk i undervisningen. På denna 

nivå uppfattar man sitt uppdrag som att fatta strategiska beslut, se mönster av behov och rikta 

insatser.  

Det stöd förvaltningsledning vill ge rektorerna visar sig dock inte motsvara rektorernas önskemål. När 

rektorer beskriver vilket stöd de behöver av förvaltningsledningen så återkommer de rent 

strukturella frågorna kring lokaler och rekrytering.  
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Bemanning och lokalkostnad, lokalfrågor tycker jag fortfarande är viktigare än stora 

generella satsningar. Jag har svårt för det, man måste utgå från det lokala behovet och 

den enskilda verksamheten. 

I uttalandet framkommer att en rektor genomför satsningar utifrån de behov som uppstår i 

förskolorna hen leder och att hen har svårt för de stora generella satsningar som görs i förvaltningen. 

Rektorn nämner också lokalfrågor, vilket återkommer i fler intervjuer. En annan av de intervjuade 

menar att de fysiska lokalerna och deras utformning är viktiga för att skapa miljöer som är tillgängliga 

för barnen utifrån språk och kommunikation. Med tillgänglighet menas i detta avseende en god 

ljudmiljö, och möjlighet att gruppera barnen i olika rum eller avgränsningar i lokalerna (SPSM, 2017). 

En av de intervjuade beskriver att lokalerna behöver anpassas utifrån behoven hos den barngrupp 

som vistas där:  

Och den enskilda verksamheten. Deras behov måste va i fokus. Jag tror det handlar 
mycket om lokalfrågor. Så vi har vettiga lokaler. Tillräckligt med kvadratmetrar. För 
barnen. Vi måste kunna rent fysiskt minska barnantalen (…) Framför allt i de flerspråkiga 
miljöerna så är det alltså en väldig skillnad på, när vi har möjlighet att dela upp 
barngrupperna i mindre konstellationer så har man bättre möjligheter att jobba med 
språket.  

Intervjupersonen påpekar att för flerspråkiga grupper är lokalerna särskilt viktiga för att dela upp 

barnen i mindre grupper, eftersom det ger pedagogerna bättre möjlighet att samtala på ett sätt som 

utvecklar barnens språk. Flera av de intervjuade menar också att språket kan kopplas till de olika 

lärmiljöerna i förskolan, eftersom det är i de vardagliga samtalen om det man ser, hör, upplever och 

lär som språket utvecklas. En annan av de intervjuade säger: 

Jag vill ha vettiga lokaler och hjälp med att rekrytera bra personal. 

I flera av intervjuerna framkommer det att stöd kring rekrytering är efterlängtat. Man menar att 

rekrytering tar mycket tid i anspråk och att stöd kring den arbetsuppgiften skulle skapa mer tid till att 

vara pedagogisk ledare och stödja pedagogernas utvecklingsarbete. Annat stöd som rektorerna 

önskar av förvaltningsledningen gäller tydlighet i roller och ansvar, samverkansformer och 

interaktion mellan olika instanser.  

Något som är jättesuperviktigt, jag vet inte du kanske kommer till det, när det kommer till 

språkutvecklande arbete i förhållande till modersmålsarbete är att hitta samarbetsformer 

över förvaltningsgränser och då även in till regionen. (…) Hur går vi tillväga för att få ett 

ökat samarbete med, både med habilitering men redan innan med bvc, med deras 

logoped och inom regionen. Hur ska vi mötas där, kring de barnen? (…) Det tror jag, det är 

en jätteknut som man måste jobba med förvaltningsövergripande. Som jag tänker är 

förvaltningsledningens ansvar. 

Vad gäller barns språkutveckling så finns det precis som rektor säger i uttalandet ovan flera aktörer 

utanför förvaltningen, och här verkar det finnas ett behov av att skapa bättre samverkansformer. 

Sådan samverkan grundläggs i avtal mellan organisationernas chefer vilket ligger över rektorsnivån. 

Ytterligare ett tema när det kommer till rektorernas önskemål om stöd från förvaltningsledning gäller 

översättning av dokument och liknande:  

Vad som skulle kunna ske centralt så är det ju också det där… Översättning måste ju 

finnas. Det är något jag känner. I föräldrakontakt. Att snabbt kunna få dokument 

översatta. På många språk. Det är något jag saknar. Det är något som skulle hjälpa mig 

jättemycket i föräldrakontakten.  
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Här menar den intervjuade att samverkan med föräldrar underlättas av att det finns information på 

flera språk, och att när informationen översätts centralt så kan det spridas till alla förskolor som har 

det aktuella språket representerat i verksamheten. Det finns alltså en vinst med att information på 

flera språk organiseras centralt enligt intervjupersonen, medan förvaltningsledning menar att 

beställning av tolkar och översättning är förskolornas ansvar. Här synliggörs en tydlig skillnad i hur 

man ser på ansvarsfrågor beroende på vilken utgångspunkt man har. 

Förvaltningsledning erbjuder även vissa personella resurser som stöd till rektorerna. Men även här 

går uppfattningarna isär och skapar en distans i förståelse mellan de olika chefsnivåerna. En rektor 

säger:  

Alltså våra kvalitetsstödjare har ju mer blivit ett stöd till skolområdescheferna. Och jag kan 

känna att det saknar jag alltså jag skulle vilja ha någon som var vass och kunde ut och 

utmana våra pedagoger för sen oavsett hur bra kunskaper jag hade haft, så är det ändå 

skillnad om man som chef är ute och utmanar sina medarbetare, eller om nån utifrån 

kommer och utmanar dom. För dels så ser den personen andra saker, och sen så är en 

chef alltid chef. Och i den relationen så spelar det också roll vad man säger och hur man 

uttrycker sig tror jag. 

Utöver att man uppfattar de olika chefsuppdragens ansvar och arbetsuppgifter olika så finns det 

liknande motsättningar i de olika nivåernas uppfattning och förståelse av några sakfrågor i studien, 

exempelvis riktade insatser och tillgängligt stöd till verksamheterna. På förvaltningsnivå är det vanligt 

med uttalanden om riktade insatser, som kan vara stöd till verksamheterna i form av personal eller 

andra resurser.  

Jag tror vi har några (riktade insatser) i norr och öst, några i varje skolområde där vi har 

riktat. Och vi har riktat i form av, både resurser men också, alltså ekonomiska resurser, 

men också personella resurser.  

Men på rektorsnivå och pedagognivå talas det snarare om avsaknad av stöd till deras verksamheter.  

Jag tänker när man lägger upp en fortbildning eller man tänker nån insats att man skulle 

ha någon på huvudmannanivå och bolla det med. Jag menar vi har ju en hel 

kvalitetsavdelning, det är liksom en, då är man ju återigen fokuserad på det här med 

likvärdigheten, att vi nu ska alla jobba med systematiskt kvalitetsarbete, och då är det det 

vi bistår med men det är kanske inte där mitt behov. Utan jag skulle mer vilja att man fick 

skicka in att det här behöver jag ha stöd i, och så fick man det. Jag tror att det hade spelat 

jättestor roll, om man hade fått det stödet.  

I citatet ovan uttrycker den här rektorn ett behov av stöd i de frågor som är prioriterade på dennes 

enheter, men det som erbjuds är stöd inom centralt prioriterade frågor.  

Huvudmannen är ytterst ansvarig för kvaliteten i verksamheterna, och huvudmannens 

representanter driver frågor som de ser att det finns ett gemensamt behov utav. De arbetar också 

med riktade insatser till verksamheter de uppfattar har ett behov av något specifikt. Men resultaten 

av studien visar att gemensamma frågor inte alltid upplevs som gemensamma av rektorerna, utan 

som grundade i någon annans behov. Och vidare så verkar det som att förvaltningens riktade stöd 

och satsningar kan uppfattas som missriktade i de fall då det inte berör de frågor och problem som 

mottagaren hanterar eller upplever sig behöva prioritera i sin vardag.  

Nivåerna över och vid sidan av de intervjuade chefsnivåerna i denna studie, består dels av en politisk 

nämnd och dels av förvaltningschefens chef (kommunchefen) och dennes ledningsgrupp, d.v.s. 
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kommunchefen och kommunledningen. Samarbete mellan tjänstemän och politiskt tillsatta 

ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden beskrivs i termer av dialog för att nå större samsyn.  

Vi hade sammanlagt tre eller fyra dagar under våren där vi jobbade med nämnd och 

huvudman för att skapa en större samsyn kring vad menar vi med detta.  

Men vad gäller kommunledningsnivån så framställs den inte som delaktig i förvaltningens arbete för 

likvärdighet och att förbättra förutsättningarna för barn i segregerade och mångkulturella områden. 

Detta kan tyckas anmärkningsvärt eftersom de intervjuade är eniga om att integrations- och 

bostadspolitik har större påverkan på barnens språkutveckling än vad det pedagogiska arbetet i 

verksamheten har. Men trots det så beskrivs att nivån över förvaltningen inte vet så mycket om 

deras uppdrag. En av de intervjuade säger: 

Min egen uppdragsgivare, jag upplever inte att jag har några uppdragsgivare som vet så 

mycket om vårt uppdrag. 

Detta ligger i linje med vad Skolverket (2011) beskrivit, d.v.s. att återkopplingen mellan styrkedjans 

olika nivåer är svag vilket bland annat visas i att det saknas dialog och samsyn mellan olika nivåer i 

styrkedjan, inklusive den politiska ledningen. Sammanfattningsvis konstateras att resultatet av den 

aktuella studien visar att det finns en diskrepans i synen på de olika rollerna i ledningsorganisationen, 

vilket kan leda till att förväntningar inte infrias. Flera olika orsaker berörs i intervjuerna, exempelvis 

bristande kommunikation och återkoppling mellan nivåerna i styrkedjan, eller otydliga 

uppdragsbeskrivningar.  

Spänning mellan centrala och lokala uppföljningar, insatser och behov 
Precis som att det syns en påtaglig distans mellan de olika nivåerna i styrkedjan, uppfattas också en 

spänning mellan centrala och lokala beslut, insatser, uppföljningar och behov. Många av de 

intervjuade cheferna beskriver att de i sitt uppdrag balanserar i ett spänningsfält mellan centrala och 

lokala uppföljningar, insatser och styrning. Ett exempel är att rektor analyserar behovet av 

kompetensutveckling, men kartläggning av kompetensutvecklingsbehov görs även på 

huvudmannanivå. En av de intervjuade säger: 

Det är rektor som ska göra de i sitt systematiska kvalitetsarbete, identifiera vad är 

behoven hos mig i den här Timperleyska cykeln (…). Sen är det ju så att vi gör 

kartläggningar på huvudmannanivå, och sätter in insatser, jag hänvisar till vår 

utvecklingsplan, där vi ju nu då, framför allt, har skrivit fram behovet av interkulturalitet.”  

Rektorer förväntas bedriva kompetensutveckling utifrån behov som identifierats lokalt och enligt 

Helen Timperley’s kompetensutvecklingsmodell (Timperley, 2013), men samtidigt så är 

interkulturalitet ett behov som identifierats på huvudmannanivå. Flera rektorer uttrycker en viss 

skepsis gentemot de förvaltningsövergripande satsningarna och vill istället lyfta fram de lokala 

verksamhetsspecifika behoven. 

Men jag kan se att jag har nog lite svårt för att såna satsningar för att ofta har vi… Men 

läser kanske om nån satsning och så tänker man att nej det passar inte in i vår, det passar 

inte in i där vi är nu, och då sorterar man liksom bort det lite. 

I uttalandet beskrivs att timingen kan vara viktig i sammanhanget, och att förskolor som har samma 

fokus ändå kan ha kommit olika långt i processen vilket gör att deras behov kan se olika ut. En annan 

av de intervjuade beskriver att förskolornas olika förutsättningar, exempelvis pedagogers 

utbildningsnivå, också kan göra att ett gemensamt behov behöver tillgodoses på olika sätt:   



33 
 

Visst det är klart att till exempel systematiskt kvalitetsarbete, det är klart att vi behöver 

jobba med det allihop. Men det behöver kanske se ut på olika sätt, och jag tänker att vi 

startar kanske på olika. Har du till exempel en övningsförskola där du har nästan bara 

förskollärare. Det är klart att ditt systematiska kvalitetsarbete ser ut på ett annat sätt. För 

jag måste ju också ha frågor som mina medarbetare har en rimlig chans att förstå och 

kunna svara på. Jag kan inte använda mig av ett språk som liksom inte fungerar. 

Det är värt att påpeka att spänningsfältet som beskrivs ovan kanske ändå inte enbart är beläget 

mellan de olika nivåerna i styrkedjan, utan även är utspritt över hela verksamheten. En av rektorerna 

som ofta pratar om de lokala behoven i sin verksamhet, ställer sig frågan om vad som är lokalt:  

Det handlar ju om att, att först se var är arbetslagen? (…) Se vad är den gemensamma 

nämnaren på området (…) Vad kan vi göra för generella satsningar? Och sen så handlar 

det om att stötta den enskilda avdelningen eller den enskilda pedagogen utifrån dens 

behov på något sätt.  

En annan rektor säger:  

De olika avdelningarna har olika utvecklingsområden. Skulle jag liksom säga ett så skulle 

det inte riktigt stämma utan det ser väldigt olika ut då beroende på vilken avdelning det 

är. 

Här uttrycks att man först och främst behöver titta på pedagog- och arbetslagsnivå, men att det kan 

finnas gemensamma nämnare mellan olika avdelningar i chefens område. Samtidigt så har varje 

medarbetare sina egna individuella utvecklingsbehov. 

Sammanfattningsvis visar intervjumaterialet att chefer på samtliga nivåer måste hantera 

balansgången mellan breda satsningar som kan ge effektivitet och mindre och mer lokala satsningar 

som kan ge en precision som har potential att bli mer ändamålsenlig. Det kan vara svårt att veta var 

gränsen går för när en gemensam satsning tappar i precision. Som chef förväntas man göra 

avvägningar i hur mycket insatser som kan effektiviseras genom att generaliseras och göras 

gemensamma, utan att insatsen tappar i precision utifrån individers, arbetslags och enheters 

specifika behov.  

 

Synen på flerspråkighet – policy och pedagogisk praxis 

Kulturell mångfald  
I läroplanens första kapitel Förskolans värdegrund och uppdrag framhålls att ”utbildningen i 

förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer” (Skolverket, 2018 s. 

2). Begreppet kultur är mångtydigt och kan omfatta såväl hantverk, mat och traditioner som konst, 

musik, litteratur och levnadssätt. Och även om man är klar över sin tolkning av begreppet kultur, så 

kvarstår frågor om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med alla barns kulturella identitet.  

Förr var förskolan väldigt förankrad i att väva och fira lucia. Nu har hantverk försvunnit 

och att fira traditioner känner sig väldigt många förvirrade i. Dels av att man har stora 

barngrupper och dels av att Sverige är mer mångkulturellt. Man blir ängslig så. Och det 

gör att man avstår istället för att problematisera och samtala med vårdnadshavare (…) 

Alltså att det okända har man olika strategier för att välja bort eller värja sig ifrån. Att man 

värjer sig. Det är ju nåt som är på systemnivå, det kan man inte belasta den enskilda. Och 

därför behöver vi hitta vägar fram på systemnivå. (…) Det behöver dels huvudmannen 

göra, dels behöver förskolechefer göra det. Och dels förskollärare.”  
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I citatet ovan beskrivs en osäkerhet som grundar sig i att förskolan förväntas inkludera och omfamna 

en kulturell mångfald som pedagogerna själva kanske inte känner sig hemma i. Aktuell forskning visar 

att det är en utmaning för pedagoger att undervisa om traditioner och kultur eftersom 

undervisningen i förskolan ska vara icke-konfessionell, och kulturella inslag och traditioner har många 

gånger konfessionellt ursprung (Puskàs & Andersson, 2018). Den intervjuade framhåller också att det 

behövs stöd från huvudmannen i arbetet med kulturell mångfald, vilket ligger i linje med en studie av 

Lauritsen (2014) som visade att kompetensutveckling och stöd från den närmaste ledningen är viktigt 

för att pedagoger ska utveckla arbetet med språklig och kulturell mångfald. En annan av de 

intervjuade säger:  

Ibland så blir det mångkulturella att vi lagar varandras mat och hälsningsfraser och kanske 

lite annat. Det känns som att vi skulle behöva problematisera det lite grann. Vi behöver 

utmana oss på det området, är min magkänsla.  

Här framkommer att begreppet kultur i förskolans praktik ofta förknippas med matlagning och med 

olika språk. Här framträder också en osäkerhet på hur olika kulturer synliggörs i verksamheten. 

Sandvik et. al. (2014) konstaterar att det är stor variation i hur förskolor arbetar med kulturell och 

språklig mångfald, och att det finns en stor förbättringspotential i detta arbete. I det sammanhanget 

måste man också fundera på vilka möten med andra kulturer som barnen erbjuds. Flera av de 

intervjuade påtalar att barnen i det mångkulturella området saknar kontakt med svenskt språk och 

kultur i naturliga sammanhang utöver förskolan, men motsvarande tankar om avsaknad av kontakt 

med mångkultur och flerspråkighet i det monokulturella området ses inte i lika stor utsträckning. 

Dock säger en rektor i det monokulturella området:  

Jag skulle gärna se att vi hade lite fler flerspråkiga barn och lite annat, lite andra kulturer 

som kom in här också. För det här blir ju, det här, våran värld här i område X (det 

monokulturella området) den speglar ju inte verkligheten.  

Rektor beskriver här en förskola som hen inte tycker är representativ för samhället i övrigt, och att en 

större variation av språk och kulturer i barngruppen skulle berika barnens, som hen tycker, 

segregerade tillvaro. Bilden förstärks i följande uttalande:  

Jag tänker att man kan ta tillvara på de här barnen som kommer från andra kulturer på 

många olika sätt. Både kunskapsmässigt, och jag tänker att det kan utveckla en 

verksamhet också, för att möta alla barn. Alltså hur gör vi faktiskt? Att få till ett lärande. 

Jag tänker också utifrån ett, om man tittar på värdegrundsarbetet så är det också en viktig 

del. Särskilt när man är en så segregerad del av Halmstad som område X (det 

monokulturella området) är. 

Intervjupersonen efterlyser alltså ett mer vidgat samarbete mellan förskolor för att minska den 

rådande segregationen. Samtidigt som det indirekt framgår att det är barnen från de mångkulturella 

områdena som ska bidra till en kulturell mångfald och berika det monokulturella området.  

Språklig mångfald 
Precis som det finns en osäkerhet kring kulturell mångfald i föreliggande studie, så finns det också en 

osäkerhet på vad flerspråkighet egentligen innebär och hur man arbetar med den på bästa sätt.  

Jag tror att vi vet alldeles för lite om vad det innebär att vara flerspråkig. (…) Och jag tror 

att det finns väldigt mycket förutfattade meningar där jag fortfarande tycker mig möta i 

samhället. Att blir man verkligen så stark i sitt språk då och är det verkligen en fördel? 

Samtidigt som alla, de flesta idag har ju anammat att det är när man är liten som man 

verkligen har möjligheten att bli flerspråkig. (…) 
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I citatet lyfts den skepsis och de negativa föreställningar om flerspråkighet som finns i samhället 

(Lindberg, 2002), vilka kan medföra att förskolans arbete med flerspråkighet ifrågasätts. Samtidigt 

finns det en stark samsyn bland intervjupersonerna kring flerspråkighet som något bra och 

eftersträvansvärt. Samtliga deltagare är positiva till att barn använder sitt modersmål i förskolan, och 

menar att sådan användning kan vara en tillgång för alla barn i verksamheten.  

Ja men jag tänker att det är ju en tillgång ändå. (…) För att jag tänker att det handlar ju 

inte bara om språket som olikhet utan det handlar ju också om ett stort 

värdegrundsarbete. Att vi faktiskt är olika, och att det är okej att vara olika, att det faktiskt 

är lite spännande. Att vi ibland kan liksom ha nåt uppsatt på väggen, och titta så här 

många, så här många språk kan vi säga det här ordet på. För det visar ju också på 

mångfalden. 

I citatet kan en överlappning mellan språklig och kulturell mångfald och värdegrundsarbete skönjas. 

En av rektorerna säger: 

Våra barn får ju en otroligt human syn på världen på något vis. Det här med att olikheter 

finns alltså det är ju egentligen inget jättestort problem hos oss. Jag tänker att det här 

med att barn blir retade för att de ser ut på ett visst sätt eller pratar på ett visst sätt, det 

händer ju nästan aldrig hos oss. Man har ju en stor acceptans för att alla är olika. Och hur 

ser det ut det här med seder och mat och kulturer. De får ju en väldigt god kunskap kring 

hur världen ser ut. 

Här kan man se något som uttrycks av flera av de intervjuade, nämligen att flerspråkighet är 

förknippat med att vara en ”kulturkompetent” person. Flerspråkighet och kulturell mångfald berikar 

verksamheten menar man eftersom barnen får kunskaper från flera språk och kulturer än den egna. 

Resultatet visar att det finns en tilltro till att flerspråkighet får positiva konsekvenser i förskolornas 

värdegrundsarbete, eftersom olikhet blir normativt. I intervjuerna framgår att det finns förväntningar 

på att dessa flerspråkiga och kulturkompetenta barn ska kunna bidra med en ökad acceptans för 

olikhet mellan människor. En annan av de intervjuade säger: 

Med många språk så följer också mycket kulturkompetens. Och i Sverige idag som är ett 

så litet land så behöver vi många människor med kulturkompetens så jag tänker att de 

kommer att berika sina egna liv men också oss på jättemånga olika sätt och vis. Som 

kanske blir, jag är säker på att det blir en framgångsfaktor om vi ska kunna skaffa oss ett 

utrymme i en så globaliserad värld. Så kan de verkligen bli en brygga för oss tror jag. Och 

för sina familjer.  

Utan att begreppet kulturell kompetens förklaras närmare så förknippas flerspråkighet alltså med 

kulturell kompetens, och den intervjuade menar att dessa barn kan bidra till att skaffa Sverige ett 

gott utrymme i en globaliserad värld. Hen tänker sig att de kan använda sina olika språk som ett 

redskap för kommunikation i det framtida yrket, och att de kan komma att fungera som bryggor 

mellan människor från olika kulturer. I citatet uttrycks inga motsvarande höga förväntningar på att 

barn och ungdomar med svenskspråkig bakgrund ska skaffa sig en utvidgad kulturell kompetens för 

att på liknande sätt skaffa sig och landet ett utrymme i en globaliserad värld.     

En av de intervjuade säger:  

Heterogena grupper gynnar ju utveckling i, både språkligt men även i det andra, liksom 

inom alla utvecklingsområden.  

Den intervjuade menar här att heterogenitet har ett värde i sig självt och kan gynna barns utveckling 

inom många områden. Intervjupersonen utvecklar inte närmare sitt resonemang men det är rimligt 
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att tänka sig att hen menar att barn som får möjlighet att möta olikheter utvecklar en rikare 

omvärldskunskap än barn som i stor utsträckning möter likheter, begränsade och samma miljöer och 

människor som tycker och tänker lika o.s.v. Alltså betonas heterogenitet som något positivt i sig 

självt.  

Ett perspektiv som ofta betonas i intervjuerna är att det är symboliskt viktigt att uppmuntra och visa 

en positiv inställning till den språkliga och kulturella mångfald som finns på förskolorna. Att ha någon 

att identifiera sig med både språkligt och kulturellt kan vara viktigt och värdefullt för flerspråkiga 

barn och deras föräldrar, vilket framkommer i citatet nedan:  

Känslan att modersmål är viktigt kan stärkas bara av att det finns någon som pratar ett 

annat språk, för den förälder som kommer och hämtar sitt barn och ser att vi ser inte 

precis likadana ut alla, vi har en blandning.  

Återigen är det tydligt att man tycker att heterogenitet har ett värde i sig självt eftersom det kan 

bidra till inkludering - en värdegrund som inkluderar alla i samhället. Mångfald är en realitet i det 

mångkulturella området, men det finns ingen uttalad språkpolicy kring flerspråkighet, 

modersmålsstöd eller kulturell mångfald. Mångfald framstår snarare som en vision för huvudmannen 

och dess verksamheter att sträva emot. En av de intervjuade menar att det kan finnas ett behov av 

en policy gällande strukturella frågor såsom pedagogers utbildning och språkkunskaper på förskolor 

som tar emot en stor andel barn med andra modersmål än svenska:  

Alltså vi borde ju kanske inte, alltså vi borde ha svensktalande personal på de här 

förskolorna. Där har vi inte som huvudman gått ut med tydlig liksom hur vi tänker kring 

det. Utan ofta har det handlat om att vi vill ha möjlighet att nå fram till barn och familjer. 

Och då är det ju jättebra att ha någon som är arabisktalande eller vad det nu är för andra 

språk. Men jag tänker att det är jätteviktigt framöver att vi tydliggör betydelsen av att vi 

har svenskspråkig personal. 

Uttalandet ovan visar att det finns en medvetenhet om att de flerspråkiga barnen är sårbara för 

bristande exponering för svenskan. Detta ligger i linje med Björk-Willén, Gruber & Puskás (2013) som 

konstaterar att det finns barn som trots att de är födda i Sverige inte får möjlighet att utveckla 

svenska språket på grund av att det inte används tillräckligt mycket i de miljöer där de vistas, 

exempelvis i hemmet eller på förskolan. 

Sammanfattningsvis framkommer det av intervjuerna att det finns en osäkerhet om vad språklig 

mångfald egentligen innebär och att det är något som framförallt finns i det mångkulturella området. 

Samtliga intervjupersoner har en positiv syn på språklig och kulturell mångfald och vill motverka den 

segregation som nu råder. Det framkommer också en stark samsyn kring att heterogenitet är en 

pedagogisk tillgång, och att den mångfald som olika språkliga och kulturella bakgrunder kan utgöra 

ger ringar på vattnet i förskolans värdegrundsarbete. Några av de intervjuade menar att med 

flerspråkighet så följer en kulturell kompetens, och stora förväntningar läggs på de barn som antas 

inneha denna kompetens. Samtidigt lyfts problematiken att de mångkulturella områdena behöver 

stärkas språkligt för att kunna ge barnen det svenska språket. Som en följd av osäkerheten kring 

dessa frågor råder en förvirring kring vinster och konsekvenser för verksamheterna i både det 

mångkulturella och det monokulturella området. Det finns många trådar att dra i och nysta upp för 

att nå en likvärdig utbildning, och en övergripande språkpolicy på huvudmannanivå efterlyses. 

Visioner och verklighet 
Det är lätt för samtliga intervjuade att beskriva fördelar och vinster som kommer av att olika språk 

och kulturer möts i förskolan. Men majoriteten av de intervjuade undviker att prata om 

flerspråkighetens utmaningar eller negativa konsekvenser, och det är vanligt att även dessa frågor 
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vänds till att istället handla om vinster av flerspråkighet och mångkultur. De styrdokument som ligger 

till grund för verksamheten lyfter fram visioner kring flerspråkighet och mångkultur, vilket 

återspeglas i de intervjuades svar:  

Vi ska utbilda världsmedborgare. Och att man tidigt får intresse för olika språk, olika 

uttryckssätt, ja att det berikar, jag skulle säga att det berikar ju på så många sätt när det är 

en flerspråkig miljö. Och man får in inte bara språket i sig utan det är ju interkulturalitet 

över huvud taget skulle jag säga. Inte bara kopplat till det talade språket.  

Här uttrycks att flerspråkigheten är berikande för alla barn och att det är gynnsamt för alla barns 

utveckling och lärande att vistas i en flerspråkig miljö. Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologi 

(1979, 1986) ligger förvaltningens vision om att ”utbilda världsmedborgare” inom exonivån, vilken 

samverkar med de miljöer där barnet interagerar dagligen, såsom förskolan. Däremot beskrivs inte 

vägen dit, d.v.s. hur man når en fungerande flerspråkighet i praktiken.  

På frågan om pedagogiska utmaningar och konsekvenser av en utbredd flerspråkighet i förskolan ges 

inga konkreta svar utan i stället lyfts fördelar och möjligheter med flerspråkigheten:  

Jag ser framför allt tillgång till en mycket rikare värld.  

En annan av de intervjuade säger: 

Alltså jag vet inte om jag ser att det är negativt på något sätt. Alls. Jag tror att fokus på 

språket blir berikande. 

De intervjuade vänder alltså i uttalandena ovan perspektivet och pratar hellre om de fördelar de kan 

se. Förhållningssättet är visionärt och närmast språkromantiskt och lyfter enbart fram de vinster som 

följer av flerspråkigheten i förskolan. Men en av de intervjuade beskriver vissa problem som kan 

uppstå i den pedagogiska praktiken när de flerspråkiga barnen är den största gruppen i 

verksamheten:  

Konsekvensen är ju, i och med att vi har väldigt få svensktalande barn så har man väldigt 

få, så missgynnar ju det det svensktalade språket.  

Detta uttalande visar på medvetenhet om att det kan ske en utarmning av svenska språket om 

andelen barn med svenska som modersmål blir för låg i förhållande till barn med andra modersmål. 

Denna problematik diskuterades också i stycket ovan i relation till mångkultur. De barn som talar ett 

eller flera andra språk i hemmet än utbildningsspråket är beroende av att pedagoger och barn i 

förskolan ger tillräcklig språklig input på utbildningsspråket för att de ska kunna lära sig det i 

tillräcklig omfattning under förskoletiden (Aukrust, 2007), vilket kan bli svårt om det är få talare av 

svenska språket i förskolemiljön. 

Det kan uppfattas som politiskt inkorrekt att prata om utmaningar och problem kopplade till en viss 

grupp, särskilt när det handlar om språk, kultur, religion, eller andra faktorer som lätt kan kopplas till 

diskrimineringsgrunderna (Regeringen, 2007). I dessa samtal är det möjligt att det finns en rädsla för 

att uppfattas som trångsynt eller rasistisk. En av de intervjuade berättar att det kan vara svårt som 

tjänsteman att diskutera dessa frågor med politiker:  

Med de polariseringar vi ser i samhället ikring det här, både genus, flerspråkighet, alltså 

både genuspedagogik, flerspråkighet, kultur ifrågasätts av flera partier så tänker jag att vi 

verkligen är i ett skede där det här är en demokratifråga. (…) Och fortfarande så möter jag 

bland politik, även om det inte riktigt kommer få, det vill säga det är inte riktigt politiskt 
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korrekt så möter jag fortfarande ”men att blanda de här barnen, är det verkligen, kommer 

det inte att påverka de svenska barnens utveckling negativt?”  

Den intervjuade visar på de fördomar som hen ibland stöter på i möten med politiker, där parternas 

olika synsätt kan krocka.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de personer som deltagit i studien verkar vara präglade av 

styrdokumentens visionära förhållningssätt gentemot flerspråkighet och mångkultur i förskolan, 

vilket medför att man undviker att prata om de utmaningar som kan uppstå både på ett strukturellt 

och ett pedagogiskt plan när språk och kulturer möts i förskolan. Det är rimligt att tänka sig att 

sådana utmaningar som visat sig i tidigare forskning (Puskas & Björk-Willén, 2017; Puskas & 

Andersson, 2018; Palla & Vallberg Roth, 2018; Axelsson & Magnusson, 2012; Hoff, 2013; Andersson 

et. al., 2019) finns även i den studerade kommunen, men de berörs endast i enstaka fall och då på ett 

ytligt plan. Det är naturligtvis positivt, och en tillgång, att det finns starka visioner knutna till frågor 

om flerspråkighet och mångkultur i förvaltningen, men det kan också vara viktigt att ha en öppenhet i 

diskussioner om hur visionerna kan brytas ner och bli verklighet i den pedagogiska praktiken. I detta 

sammanhang måste även svårigheter och utmaningar lyftas fram och diskuteras.   

 

Språkutvecklande och flerspråkigt arbete  

Hela dagen och överallt 
De intervjuade uppger att de senaste åren har språkutvecklande arbetssätt varit i fokus i förskolan, 

och arbetet har gynnats av att samarbeten byggts upp mellan olika förvaltningar men också mellan 

förvaltning och nämnd. Två olika biblioteksresurser beskrivs i intervjuerna. Den första är 

mångspråksbiblioteket som är en biblioteksresurs som avser ta tillvara alla individers språk, kultur 

och lärande genom att tillgängliggöra medier, kontaktytor och sammanhang där ett flerspråkigt och 

mångfaldsperspektiv är en tillgång för ett ökat läsande och lärande. Den andra är 

kapprumsbiblioteken som alla förskolor har möjlighet att arbeta med. I ett kapprumsbibliotek lånar 

förskolan böcker från Stads- och Folkbiblioteken, vilka sedan kan lånas vidare från förskolan till 

hemmen för att stimulera och motivera föräldrar att läsa för sina barn.  

På alla chefsnivåer och i de båda studerade områdena lyfts vikten av att språkutvecklingen sker hela 

dagen och överallt. Intervjupersonen nedan formulerar det på följande sätt: 

Det är inget projekt eller tema som avslutas. Att det är pågående i alla barnets situationer, 
i vardagssituationer, i stort och smått ska jag säga. När man är inne, när man är ute. När 
man riggar för mötesplatser. När man bygger lärmiljöer. Att det perspektivet är som ett 
raster. 

Språkutveckling är alltså inte förknippad med en eller flera särskilda aktiviteter. Istället finns ett 

språkutvecklande förhållningssätt med i alla aktiviteter. Det finns en medveten strategi i arbetet, som 

faller ut i den vardagliga pedagogiska praktiken på olika sätt. 

I förvaltningen sker varje år en självskattning där alla förskolor skattar hur väl man uppfyller 

förskolans olika mål. I självskattningen från 2019, liksom de föregående år som skattningen 

genomförts, framkommer att målområdet språk och kommunikation som helhet skattas högt, men 

att delmålen kulturell identitet och flerspråkighet är de mål som skattas lägst av alla mål i läroplanen. 

Det faktum att det är stor skillnad i upplevelsen av det egna språkutvecklande arbetet mellan mål 

som rör det svenska språket och mål som rör andra modersmål talas det även om i intervjuerna.  
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De intervjuade pendlar mellan att särskilja de flerspråkiga barnens behov från de enspråkiga, och att 

se alla barn som en grupp med likartade behov oavsett språklig bakgrund. I det sammanhanget 

framhålls att det som är bra för barnen som ännu inte utvecklat så mycket språk är bra för alla barn. 

Men de som arbetar nära de flerspråkiga barnen i det mångkulturella området framhåller ändå att de 

måste våga tänka lite annorlunda vad gäller både språkundervisningen och undervisningen i stort. 

För att skapa förutsättningar och nå alla barn krävs både kreativitet och nyfikenhet: 

Egentligen ställs det ju samma krav som på de andra barnen. Sen handlar det ju bara om 
hur kreativa vi är att stötta. Det är ju det som blir utmaningen. Att alla barn ska ju 
utvecklas och lära i våra verksamheter. Men hur? (…) det ställs ju högre krav på mig att va 
kreativ och hitta på nya sätt. Och att också leda min personal till att våga tänka utanför 
boxen. Alltså vi måste ju våga ha en nyfikenhet. Och just det här att inte göra som alla 
andra förskolor. Att våga vara annorlunda. Och det kravet ställs ju på mig också. Att våga 
ta lite, våga va lite civilt olydig ibland. 

I uttalandet framkommer att de aktuella förskolorna behöver våga vara och göra annorlunda. Det 

fungerar inte att bara följa med i strömmen av utvecklingsarbeten och pedagogiska trender. 

Läroplan, mål och så småningom kraven från skolan är samma för alla barn – men barnens 

förutsättningar är olika och intervjupersonen menar att det ställer krav på en särskilt kreativ 

pedagogik.  

För att nå målet att alla barn ska utveckla ett rikt språk påtalas det i båda områdena att man vill 

bygga en bred bas där alla olika sätt att kommunicera med varandra tas tillvara: 

Vi ska försöka skapa en förskola som kan möta alla barn. (…) Har vi en inkluderande miljö 
som redan från början är beredd på att man måste vara flexibel, man är beredd på det vi 
jobbar med, trygg med olika former, alltså med TAKK, bildstöd (…). Att så jobbar vi med 
alla barn. Och på så vis når man barn som behöver extra stöttning och så har vi ett tydligt 
bildstöd, vi har tydliga rutiner på dagarna. Så når vi många.  

Här konkretiserar intervjupersonen vad inkludering kan innebära ur ett språkligt perspektiv. Alla barn 

oavsett modersmål, språklig förmåga och funktionsvariation ska kunna delta i verksamheten på lika 

villkor. Axelsson och Magnusson (2012) framhåller vikten av att förskolans och skolans organisation 

utvecklar god kapacitet att omfamna den heterogenitet där flerspråkiga barn och elever ingår, och i 

uttalandet ovan framgår att en viktig del i detta handlar om att bygga en bred kunskapsbas hos de 

pedagoger som ska omfamna heterogeniteten i sin pedagogiska praktik.  

Om man sammanfattar intervjupersonernas utsagor om barns möjlighet till språkutveckling i 

förskolans vardag så ser man att det främst handlar om förhållningssättet att genomsyra dagen med 

språk, och att alltid ha med det språkliga perspektivet i planering och genomförande av 

verksamheten. Men det framkommer också att detta perspektiv alltid står i relation till de behov som 

finns i barngruppen, och att det språkutvecklande arbetet därför aldrig kan stå stilla utan måste 

anpassas utifrån barnens förutsättningar och behov. I ljuset av detta kan man tänka sig att 

representanter för huvudmannen, d.v.s. chefer på olika nivåer, har en viktig uppgift i att rikta 

uppmärksamhet (exempelvis genom stöd, kompetensutveckling och uppföljning) mot de språkliga 

perspektiven i undervisningen så att de blir ständigt aktuella, och att forma en språkundervisning 

med tydliga och konkreta mål. Särskilt gäller det att fokusera på de språkliga mål som handlar om 

flerspråkighet och modersmål, eftersom dessa är identifierade som utvecklingsområden.  

Modersmålsstöd 
Resultatet av intervjustudien visar att det generellt är god tillgång till de materiella resurser som 

upplevs som betydelsefulla för att ge barnen det svenska språket, men att det saknas material och 
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resurser för att stödja flerspråkiga barns utveckling av sitt/sina modersmål som exempelvis 

stödmaterial för pedagoger som arbetar med barns modersmål:  

Kring mångspråkigheten så har vi kvar att göra, vi skulle verkligen behöva det där som vi 
har pratat om – stödmaterialet.  

I förvaltningen finns sedan flera år tillbaka en Rutin för språk-, läs- och skrivutveckling som omfattar 

arbetet med alla barn, oavsett modersmål. Men detta material innehåller inget mera specifikt stöd 

för de pedagoger som arbetar med att utveckla barns modersmål, vilket intervjupersonen påpekar. 

På verksamhetsnivå beskrivs hur det ibland tas initiativ till att skapa eget material som kan stärka och 

utveckla barnens modersmål, men att det inte finns någon systematik och spridning av materialet:  

För att komma åt liksom det flerspråkiga eller barnens modersmål så händer det att vi 
använder föräldrar till att översätta dokument eller översätta böcker och liknande. (...) 
Det är så liksom små enstaka exempel. Där hade vi en förälder som var engagerad och 
gjorde det. Översatte den här boken eller den. Någon annan talade in på en iPad. Men det 
är inget som är liksom ett strukturellt arbetssätt. 

Intervjupersonen beskriver att vårdnadshavare kan vara en resurs i arbetet med att stötta och 

utveckla barns modersmål. Sandvik & Spurkland (2011) menar att modersmålslärare i förskolan är en 

ovanlig företeelse, och att man som pedagog därmed behöver bygga upp ett samarbete med barns 

vårdnadshavare för att kunna stödja modersmålsutvecklingen, men resultatet av denna studie visar 

att samarbetet med vårdnadshavare idag mestadels sker sporadiskt, samt att det ibland begränsas 

när vårdnadshavarna inte delar pedagogernas bild av att förskolan är första steget i barnens 

utbildning. På några av de studerade förskolorna har man tillgång till flerspråkig personal, vilket 

anses värdefullt för de barn som talar samma språk, men också för hela gruppen av flerspråkiga barn 

eftersom de får möjlighet att identifiera sig med en annan flerspråkig vuxen.  

Men vi har faktiskt personal med annan språklig bakgrund och vi ser det som en stor 
tillgång framför allt där. För barnen dyker ju upp. Och att kunna identifiera sig med någon, 
det tror jag är jätteviktigt. 

Flera av de intervjuade lyfter att man saknar tillgång till modersmålslärare. Detta resultat ligger i linje 

med en studie av Lindahl & Tagesson (2018) där alla de intervjuade pedagogerna såg ett behov av att 

samarbeta med modersmålslärare eller annan flerspråkig personal för att kunna stödja barns 

modersmålsutveckling. Samtidigt som behovet av modersmålslärare framhålls så lyfter några av 

deltagarna att det finns svårigheter med att organisera för sådan undervisning:  

Alltså… det är svårt att ha 40 modersmålslärare på varje skola eller förskola eller så. Jag 
tror inte det… Jag har ju avdelningar som sagt med 18 olika modersmål på 21 barn. 

En annan av de intervjuade säger:  

Jag har ju haft tidigare (flerspråkiga barn i verksamheten) och då har vi haft 
modersmålsstödjare inkopplat, och det har varit väldigt bra. Upplevde jag. Som kom in 
inte alla dagar i veckan, men som fanns vissa dagar i veckan, till stöd för de barnen med 
annat modersmål. Och det är ju någonting, det är ju en organisatorisk fråga också. 
Budgetmässig och organisatorisk. 

Intervjupersonen lyfter här frågan ur flera olika perspektiv. Dels ett pedagogiskt perspektiv – att det 

var av värde för barnen och pedagogerna i verksamheten. Och dels organisatoriska och 

budgetmässiga perspektiv. Det är underförstått att de pedagogiska perspektiven inte alltid är helt 

förenliga med de organisatoriska och budgetmässiga perspektiven.  

En av de intervjuade funderar också över vad huvudmannen signalerar kring modersmål i förskolan:  
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Alltså jag vill börja på huvudmannanivå. Vad är det vi sänder ut för signaler? Jag har mer 
och mer börjat fundera över, vad säger signalen när vi säger; vi har inga 
modersmålstränare eller vi har inga modersmålslärare som jobbar. Säger vi då att det 
målet inte gäller, omedvetet eller så, som gör att man tänker inte kring andra alternativa 
former för att barn ska stärka sitt modersmål i förskolan. (…) För de har rätt att få stöd 
och hjälp i de 29 målen, men de har också rätt och stöd till det där trettionde – sitt 
modersmål. Och sin egen kulturella identitet. 

Detta är en intressant reflektion. Eftersom det svenska språket är utbildningsspråket ses det som ett 

verktyg för lärande, och är på ett naturligt sätt förknippat med skolframgång och social integrering 

(Puskás & Ålund, 2015). I egenskap av utbildningsspråk och gemensamt socialt språk, får svenskan 

därmed hög status bland pedagoger, föräldrar och barnen själva (Cekaite & Björk-Willén, 2017; 

Gruber, 2007; Kallstenius, 2010). Även om modersmålet lyfts fram som ett viktigt målområde, och 

flerspråkigt arbete som en viktig insats för att stötta och utveckla barns modersmål, så kvarstår det 

faktum att den pedagogiska verksamheten grundar sig på det svenska språket. Puskás (2013 sid. 48-

49) ställer sig frågan om hur enskilda förskolor och förskollärare ska verka för att kunna ”erbjuda en 

likvärdig pedagogik, främja barns sociala mobilitet och reproducera den nationella språkliga 

gemenskapen utan att samtidigt vara diskriminerande?”.  

Generellt framhåller intervjupersonerna att den allmänna kompetensen att arbeta med barns 

språkutveckling är god hos förskolans pedagoger. Däremot råder det osäkerhet kring huruvida 

pedagogernas kompetens att arbeta med barns modersmål är tillräcklig, och hur man som pedagog 

kan arbeta mot de i läroplanen uppställda målen om flerspråkighet och modersmålsutveckling.  

Den är ju klurig. Alltså jag ser att det är, där har vi inte jättemycket kompetens. Alltså den 
kompetensen vi har ju de som har ett annat modersmål än svenska själva i personalen. 
Men annars, alltså det är ju svårt för det för det här att vi ska stötta deras modersmål… ja 
men hur? Sen tycker jag att intresset finns, viljan finns och nyfikenheten finns hos 
pedagogerna att försöka klura ut… Så det vi har gjort är ju mer att vi har försökt liksom 
använda oss av föräldrar. Både vikarier, personal och föräldrar. Att till exempel läsa in 
sagor på olika språk. Så att vi har haft böcker på iBooks i paddan och så har föräldrarna 
läst in och så har barnen kunnat få dem upplästa. Ja att vi sen har haft personal och 
föräldrar som har varit runt och läst, och att man också försöker liksom när man sätter 
upp olika ord och begrepp att man försöker få dem, på de största utav våra språk. 
Kapprumsbiblioteket är ju ett sätt tänker jag, att försöka låna litteratur. Men det är svårt! 
Och det tycker jag liksom inte heller att vi får nån, vi får ingen riktig vägledning i hur vi 
skulle kunna göra.  

Av citatet framgår att inläsning av sagor på barnens modersmål är ett beprövat sätt att arbeta med 

barnens modersmål, och även att översätta viktiga ord och begrepp. Här visar intervjupersonen att 

förskolepersonalen besitter erfarenheter och kunskaper, men det föreligger å andra sidan en 

osäkerhet och det saknas en gemensam organisation för att mer strukturerat arbeta med barnens 

modersmålsutveckling. En annan av de intervjuade säger: 

Den är jättesvår. (…) Vi har ju jobbat mycket med att uppmärksamma det (modersmålet) 
och det handlar ju också om erfarenheten att jobbar man här så har du 18 barn med olika 
modersmål. Då blir det inte så specifikt. Här är det inte ett barn som har det utan här har 
alla det. Det blir som ett naturligt sätt att arbeta med det att alla har olika modersmål. Så 
handlar det också om att stötta och utveckla modersmål och där har vi inga möjligheter. 
Utan den möjligheten vi har för dem är att uppmärksamma och skapa en stolthet över 
modersmål. Där har vi möjlighet. Men vi har inte möjlighet att stötta och utveckla 
modersmål. Det känner jag att vi absolut inte har.  

Här benas begreppet modersmålsstöd upp i tre olika centrala delar; uppmuntran, stöttning och 

utveckling av modersmålet. Den intervjuade menar att pedagogerna har goda möjligheter att 
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uppmuntra barnens modersmål, vilket de gör, men att de saknar kompetens både att stötta och att 

utveckla modersmålen. Flera av de intervjuade uttrycker dessutom att det finns en stor osäkerhet på 

hur man kan arbeta med att utveckla barns modersmål, och vad modersmålsstöd egentligen innebär: 

Oavsett om man jobbar i det mångkulturella området som har en lång tradition och 
erfarenhet av att jobba med flerspråkighet och barns modersmål o.s.v. det finns ändå en 
osäkerhet kring vad det kan innebära liksom, vad innebär det att jobba aktivt med barns 
modersmål? Vad krävs det av oss då? Hur riggar vi för det? 

Sen tänker jag att det är svårt för mig att tänka hur kan jag stärka barns modersmål när 
jag inte själv är talare av det modersmålet. 

I uttalandet ovan beskrivs dilemmat i att vilja stötta barns modersmål genom att samtala på 

modersmålet, när pedagogen själv inte talar språket. Det är rimligt att tänka sig att 

skollagsformuleringen om att ”förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (SFS 2010:800, s 31) skapar 

förvirring ifråga om vad som är möjligt för varje enskild pedagog. Björk-Willén (2018) konstaterar att 

uppgiften som åläggs pedagoger i denna formulering inte är en lätt uppgift och att barn sällan har 

tillgång till pedagoger som talar både barnens modersmål och en väl fungerande svenska. Palla och 

Vallberg Roth (2018) lyfter fram resurser som stödjer modersmålet (flerspråkig personal, 

modersmålslärare/stödjare, vårdnadshavare, tolkar, och barn som pratar andra språk) vilka alla 

bygger på att ge barnet tillfällen till språklig interaktion på modersmålet. De menar vidare att 

aktiviteter som kan bidra till att skapa en stimulerande flerspråkig miljö är läsning av flerspråkig 

litteratur eller att svenskspråkig personal lär sig några ord eller fraser på barnens modersmål, men 

ställer sig frågan om dessa resurser och aktiviteter är tillräckligt stimulerande och utmanande och 

verkligen har potential att utveckla barns modersmål i det långa loppet? Deras konkluderande fråga 

huruvida det är möjligt för pedagoger som enbart talar svenska att uppfylla de flerspråkiga barnens 

behov av att utveckla båda/alla sina språk är alltså högst aktuell även i denna studie.  

En av de intervjuade menar att osäkerheten och bristen på uttalade förväntningar kring 

pedagogernas uppdrag att stödja barns modersmål inte hindrar dem från att lösa de problem som 

kan uppstå i förskolans vardag. Här spelar andra barn en viktig roll. 

Så länge vi inte har alltså nåt stöd ja modersmålsstöd utifrån vuxna personer vid 
inskolningen, så har vi ett fantastiskt stöd i inskolningen bland de andra barnen. För det 
händer ju ibland att man hämtar ett annat barn från en annan avdelning om nån är 
jätteledsen eller så.  

Att ta språklig hjälp av andra barn i barngruppen för att underlätta ett nytt barns inskolning är en 

vanlig metod. Redan Tabors (1997) visar hur barn som talar majoritetsspråket kan bli till ett stöd för 

personalen att införliva ett nytt barn, som talar ett annat modersmål, i barngruppen. Till vilken grad 

man däremot kan ta hjälp av andra barn som tolk i en inskolningssituation är dock en annan sak och 

en viktig etisk och didaktisk diskussion att gå vidare med. Vi vet att inskolningsperioden är 

grundläggande för att få familjens tillit (Månsson, 2013; Björk-Willén, 2014), särskilt för familjer som 

inte har svenska som modersmål.  Att börja förskolan och träda in i ett nytt sammanhang är ju en 

stor sak för de flesta barn, och flera av de intervjuade önskar därför att pedagogerna fick bättre 

förutsättningar att stödja barns modersmål, exempelvis vid känsliga perioder för barnet såsom vid 

inskolningen:  

Och jag tänker att då handlar det också om, kanske om att t.ex. jobba tätare med 
bemanningen här uppe på förvaltningen. Och titta på de här vikarierna vi nu har ute som 
har ett annat modersmål. Skulle man kunna tänka sig att använda dem på nåt annat sätt 
än bara vikarier? Skulle man kunna tänka sig att de kom ut? Till exempel att vi hade 
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möjlighet att boka de vikarierna mer intensivt nu under inskolningsperiod till exempel, 
även om vi inte behöver vikarier? 

Torpsten & Betzholtz (2013) konstaterar i sin studie att det saknas flexibilitet i organisationen av 

modersmålsstöd. Deras slutsats dras utifrån en studie i kommuner där det finns en upparbetad 

organisation för att ge barn modersmålsstöd, något som för närvarande saknas i Halmstad kommun, 

vilket intervjuutdragen ovan vittnar om. Det är inte bara på ett centralt plan som det saknas en 

upparbetad organisation för att ge barn modersmålsstöd, utan det råder även en osäkerhet och 

saknas samsyn kring vad det innebär och hur man praktiskt kan gå tillväga för att ge barn 

modersmålsstöd i den pedagogiska praktiken på ett lokalt plan. Men även där det finns ett integrerat 

modermålsstöd i förskolans praktik menar Puskás (2013) att det sällan problematiseras utan ansvaret 

för dess genomförande hamnar på enskilda pedagoger och modersmålstränare. 

 

Kompetens och rekrytering 
Samtliga intervjuade konstaterar att det är svårt att rekrytera utbildad personal och att det råder 

brist på framför allt förskollärare. Alla de intervjuade uppger att utbildningsnivån på 

förskolepersonalen är av stor vikt för att få kvalité i verksamheten. 

Där vi har en förskollärare per avdelning så tänker jag att det speglar sig i kvalitén i 
verksamheten… Vi har förutsättningar där vi har utbildad personal att bedriva ett bra 
arbete.  

Intervjupersonen lyfter här att utbildad personal, i detta fall förskollärare, är en förutsättning för att 

bedriva ett gott arbete och få kvalitet i förskolan. Persson (2014) framhåller att strukturkvalitet 

såsom exempelvis pedagogers utbildningsnivå och kompetens är mycket viktig för verksamhetens 

kvalitet, och att den dessutom påverkar förskolans potential att vara en arena för ökad social 

jämlikhet. Förvaltningen har ett mål som anger att 67 % av alla pedagoger i förskolan ska vara 

utbildade förskollärare, men flera av de intervjuade menar att i vissa områden är man glad om det 

finns en förskollärare per avdelning. I följande uttalande beskrivs att det finns en 

likvärdighetsproblematik i förvaltningen eftersom vissa förskolor har lägre andel utbildade 

förskollärare än andra:  

Så att ja absolut att vi har förutsättningar där vi har utbildad personal att bedriva ett bra 
arbete. Men det är faktiskt inte likvärdigt vågar jag påstå, där vi har några förskolenheter 
som inte har så hög andel utbildade förskollärare. Med det sagt så menar jag att det finns 
också väldigt kompetenta barnskötare som också har lång erfarenhet och kompetens och 
kunskaper i detta. 

Intervjupersonen berör här en känslig men också viktig fråga, nämligen att arbetslag består av olika 

yrkesgrupper, och att en barnskötare med lång erfarenhet också är en kvalitetsaspekt att räkna in. 

Samtidigt framhålls att personalsammansättningen är olika mellan förskolorna vilket skapar brist på 

likvärdighet mellan förskolorna. Flera av de intervjuade önskar att huvudman skulle arbeta mer aktivt 

med denna likvärdighet, så att det blir fler förskollärare i svårrekryterade områden.   

Vi har lyft tanken, jag och min kollega då nån gång att man kanske skulle kompensera 
ekonomiskt. Att låt säga att man får 5000:- i påslag på sin lön om man jobbar i det 
mångkulturella området, så länge man jobbar här.  

Den intervjuade föreslår alltså att man kan locka förskollärare till svårrekryterade områden genom 

ett lönepåslag. En annan av de intervjuade säger:  
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Jag har ingen särskild strategi utan det handlar mer om att ha en som har lärar- eller 
förskollärarlegitimation så… Så krasst är det. (…) Vad jag saknar är väl att om man tittar på 
BUF övergripande, att tydligare anställa, när det är så svårrekryterat så skulle man till 
exempel kunna göra så att när man rekryterar så blir man anställd i förvaltningen. Det här 
lärarlönelyftet som man hade, så skulle det innebära att för att få det så måste du ut i 
utsatta områden eller liknande. På samma sätt skulle man kunna göra för att få upp 
utbildningsnivån på personal som jobbar i flerspråkiga miljöer. 

Lönepåslag nämns återigen, men inte enbart kopplat till området man jobbar i, utan även till 

kompetens. Dessutom föreslås att personal anställs i förvaltningen istället för på enheten, vilket 

skulle göra det lättare att placera personal utifrån behov som uppstår. Såväl svensk (Persson, 2014) 

som internationell (Massey, 2007; Lareau och Goyette, 2014) forskning har tidigare visat att 

utbildningsnivå och yrkeserfarenhet ofta är lägre på förskolor och skolor i områden med låg 

socioekonomisk status, vilket ofta sammanfaller med en hög andel flerspråkiga barn, och detta 

stärker intervjupersonens tankegångar om att huvudmannen för förskolan har ett ansvar för att 

skapa strukturer som motverkar dessa mönster.  

Kompetens och erfarenhet 
Personer som har en utbildning, exempelvis förskollärare eller barnskötare, innehar en formell 

kompetens som ses som ett grundläggande kvalifikationskrav vid anställning. Men en av de 

intervjuade beskriver att kompetens kan vara en färskvara, eftersom uppdrag förändras över tid:  

Sen spelar det ju roll om du har, jag menar är du förskollärare 55 plus, då var det rätt 
länge sen du gick din utbildning och då har uppdraget också förändrats ganska mycket. Så 
att jag tänker att egentligen så skulle man behöva fortbilda alla gamla förskollärare 
faktiskt. För det är nåt helt annat nu med att analysera och reflektera och dokumentera 
som liksom inte fanns förr på samma vis. 

I takt med att styrdokument förändras så måste kompetensen utvecklas menar intervjupersonen och 

framhåller att personalen som utbildades när uppdraget såg annorlunda ut behöver få möjlighet att 

aktualisera kunskaperna så att de matchar det nuvarande uppdraget. Lång erfarenhet utgör alltså 

både en fördel och en nackdel. En fördel eftersom erfarenheten medför en praktisk kompetens och 

en förståelse för olika situationer. En nackdel för att uppdraget kan ha förändrats och de mer 

teoretiskt förankrade kunskaperna kan ha blivit utdaterade.  

När det handlar om arbetet i förskolor med många flerspråkiga barn så lyfts pedagogisk erfarenhet 

fram som en viktig faktor för att få kvalité i verksamheten. I denna fråga är det alltså praktisk 

yrkeserfarenhet snarare än akademisk kompetens som värdesätts, eftersom man upplever att 

nyutexaminerade förskollärare generellt sett inte har tillräckliga kunskaper och/eller erfarenheter 

inom området.   

Det som jag ser är behovet av utbildad personal, högskoleutbildad personal och specifikt 
när det kommer till att jobba med flerspråkighet så har man inte med sig det utan det är 
nånting som... Har man jobbat länge i det mångkulturella området så har man med sig 
erfarenhet av att jobba med det. 

Den intervjuade menar att kunskaper om språkutveckling och språkutvecklande arbete med 

flerspråkiga barn inte ingår i tillräckligt stor utsträckning i förskollärarutbildningen, vilket gör att man 

inte kan räkna med att en förskollärare har just den specifika kompetensen bara för att de har en 

formell utbildning. Den intervjuade lyfter här istället pedagogisk erfarenhet av arbete med 

flerspråkiga barn som värdefullt. 
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Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning kan ske både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I det kortsiktiga 

perspektivet ser huvudmannen (ofta rektorn) till så att det finns människor med de rätta 

kompetenserna i verksamheten här och nu och i den närmaste framtiden. Men i ett mera långsiktigt 

perspektiv handlar det om att försöka förutse vilka behov verksamheterna kommer ha om 

exempelvis ett, tre eller fem år, och hur man som huvudman då behöver agera idag för att tillgodose 

behoven framåt i tiden. Flera av de intervjuade framhåller att man behöver arbeta mer strategiskt 

med kompetensförsörjning, men trots det finns ändå flera exempel på redan förekommande 

strategisk kompetensförsörjning i deras uttalanden:  

Och vi ser ju ändå det som en rekryteringsbas som vi behöver jobba med på ett helt annat 
sätt, att också koppla på våra förskoleutvecklare på timmisar och andra som är inne i våra 
verksamheter. Vi ser potentialen i att handleda tidigt. Vi håller just nu på att kartlägga hur 
behoven ser ut och ta fram en kompetensförsörjningsplan. Vi har ju jobbat med 
bemanning i mycket större utsträckning än vi har jobbat med medveten strategisk 
kompetensförsörjning. Vi är på väg dit… 

Förvaltningens bemanningsenhet med vikarier utgör alltså potentiellt en viktig bas för rekrytering. 

Men i tider av personalbrist framhålls också att det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för den 

outbildade personal som anställs via Lagen om anställningsskydd (SFS 2019:529):  

Sen är det också ett bekymmer det här med kompetens att långtidsvikarier som lasar in, 
lasar in som barnskötare. Vilket innebär att man kan ha barnskötare som egentligen inte 
har någon utbildning över huvud taget gällande barn och omsorg.  

I första hand rekryteras utbildad personal, men omständigheter såsom kompetensbrist och 

svårigheter att bemanna längre vikariat gör att även outbildad personal får tillsvidareanställning, och 

därmed ökar behovet av intern kompetensutveckling. Av intervjuerna framgår att man på 

förvaltningsnivå försöker fånga upp gemensamma behov och anordna sådan kompetensutveckling.  

Tidsbrist lyfts fram som en annan faktor som påverkar hur mycket kompetensutveckling man kan 

genomföra riktat mot förskolan. Verksamheten är öppen för barnen de flesta dagarna på året vilket 

binder upp personalen och gör det svårt att implementera nya direktiv, lagar och/eller 

utvecklingsarbeten. Det finns också många utvecklingsområden i förskolan som förvaltningen vill 

satsa på, men det är få dagar då personalen är frigjord för att arbeta med sådana frågor vilket gör att 

implementeringskön till förskolan blir lång. En av deltagarna uttrycker det så här: 

Samtidigt så är förskolan svår där. Det är som att implementeringskön till förskolan blir 
lätt lång eftersom vi har begränsat med dagar. Begränsat med tid för att frigöra personal 
för att jobba med sådana här frågor. 

Den strategiska kompetensförsörjningen är alltså en ständigt pågående process där alla pedagoger 

oavsett utbildningsnivå behöver få regelbunden kompetensutveckling, men samtidigt är det en 

utmaning att leda denna process eftersom förskolan har få barnfria dagar till sitt förfogande.  

Språklig kompetens 
Rektorer beskriver pedagogers flerspråkighet som en särskild kompetens som behövs i förskolorna. 

Såväl rektorer som förvaltningsledning menar att dessa pedagoger kan fungera som 

identifikationsobjekt för barn och vårdnadshavare med annan språklig och kulturell bakgrund. 

Förutom det mest självklara att de kan användas för att stimulera och utveckla flerspråkiga barns 

modersmål så kan kompetensen även nyttjas för att vardagstolka och översätta material.  
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Men trots nyttan av flerspråkiga pedagoger i vardagstolkning eller översättning så lyfter några av de 

intervjuade att det är en balansgång i hur många med flerspråkig kompetens som anställs på en 

förskola. För när man väljer att satsa på pedagoger som talar andra språk för att stärka barns 

modersmål, finns det en risk menar de, att det gemensamma språket – svenskan – blir påverkat 

negativt eller i värsta fall utarmat i förskolan.  

För sen är det en fara i det här med att stötta modersmål också. För att får vi för många 
barn som pratar ett språk på en avdelning, där vi till exempel har språkpraktikanter då 
som inte är särskilt duktiga på svenska så utan gärna pratar sitt språk. Då är det väldigt 
svårt att få dem att prata svenska. För man behöver inte det. Varför ska jag göra det? Jag 
har fem-sex kompisar. Och så har jag ju henne. Det räcker. Så att det, det är ju då man 
måste hitta nån balans. 

En annan av de intervjuade trycker på vikten av att ha svensktalande pedagoger i de mångkulturella 

områdena. 

Oftast är det ju i de områdena som vi ser flerspråkig personal, och där har jag ju blivit 
varse ju mer jag läser på i frågan och så. Alltså vi borde ju kanske inte, alltså vi borde ha 
svensktalande personal på de här förskolorna. Där har vi som huvudman inte gått ut med 
tydlig liksom, hur vi tänker kring det. 

Dilemman uppstår dels när svenska språket inte får tillräckligt med utrymme på förskolan eftersom 

många väljer att prata andra språk, och dels när pedagoger som talar andra språk än svenska inte har 

tillräckligt hög nivå på svenskan för att kunna stimulera och utmana barnens svenska språk. Ibland 

uppstår också detta problem när vikarier kommer in i verksamheten: 

Det som är svårigheten är ju de som vi får från bemanningen som kanske inte har varit här 
så länge, men som ser det som sin väg ut i arbetslivet, och som då kanske fortfarande 
läser SFI och som har ganska bristfällig svenska. Det blir ju, det blir svårt. 

Vikarier från bemanningen kan arbeta enstaka dagar eller längre perioder på flera månader i 

verksamheten, och det är särskilt viktigt att vikarierna har goda svenskkunskaper om de arbetar 

länge i verksamheten, eftersom de då bidrar till förskolans språkmiljö och barnens språkliga 

exponering över en längre tid. Utöver vikarier som kommer in mer eller mindre tillfälligt i 

verksamheten så finns också språkpraktikanter. En av de intervjuade beskriver det som positivt när 

språkpraktikanter kommer in i verksamheten. Ordinarie pedagoger är där och kan stimulera och 

utmana barnens svenska språk, men språkpraktikanten bidrar med ett eller flera andra språk.  

Sen har vi ju språkpraktikanter ibland men det är ju via Arbetsförmedlingen. Och de går ju 
liksom utöver för de är ju där för att lära sig svenska.  

I uttalandet förstår vi att språkpraktikanter befinner sig i verksamheten för sitt eget lärandes skull, 

medan vikarier förväntas komma in i verksamheten och dela ansvaret för barnens lärande med 

ordinarie pedagoger. Vad det egentligen handlar om är förväntningar och krav. Personal som är 

anställda (och får lön) av förvaltningen förväntas kunna bidra till verksamheten, och för det krävs att 

de har både pedagogisk och språklig kompetens. Språkpraktikanten förväntas inte bidra på samma 

sätt, men kan ändå ses som en tillgång. 

 

Flerspråkighet – bristande överblick över språk och språklig kompetens 
Av intervjuerna framkommer det att på förvaltningsnivå, och i vissa fall även på förskolenivå, saknas 

överblick över hur många och vilka språk som talas av barnen på förskolorna. Det är frivilligt för 
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vårdnadshavarna när de ansöker om förskoleplats, att uppge om och i så fall vilket/vilka barnets 

modersmål är.  

Jag vet inte om det är 15, 20% som har uppgett ett annat modersmål. Barn- och 
elev(enheten) säger ju själv att den är svår att hantera den frågan. Och min erfarenhet är 
också att personalen är inte fullt medveten om, när man ställer frågan: ”Vilka har ett 
annat modersmål?” Ja då räknar de upp de som har, som de liksom vet kommer från en 
annan kultur, eller de kan se på efternamnet eller så, men de har liksom aldrig frågat 
alltid. Och de kan svara också ”Ja det är någonstans där nere i gamla Jugoslavien”, så att 
många är omedvetna som jobbar med barnen. Och det visar ju också att de lägger inte så 
stor vikt vid det målet.  

Redan inför inskrivning i förskolan finns alltså en risk att viktig information om barns språkliga och 

kulturella bakgrund inte når verksamheten. Det går inte heller att läsa ut i ansökan om ett barn är 

nyanlänt i Sverige eller inte:  

Sen är det ju ett dilemma också att när det gäller de nyanlända, att vi vet ju inte vilka de 
nyanlända är. Vi kan inte läsa ut det. (…) De kommer till förskolan men de registreras inte 
på något speciellt sätt. 

Resultatet av denna informationsbrist blir att barn ibland skolas in i förskolan utan att de ansvariga 

pedagogerna fått möjlighet att underlätta mottagandet både för barnet och för sig själva, exempelvis 

genom att låna in en pedagog som talar det aktuella språket, eller beställa tolk för ett första samtal 

med vårdnadshavarna. Istället förväntas verksamheterna (rektorer och pedagoger) själva skaffa sig 

informationen när barnet redan är på plats, vilket kan vara svårt när vårdnadshavare inte behärskar 

svenska språket.  

Barnens språkliga bakgrund är bara en del i den bristande överblicken, den andra delen gäller hur 

många och vilka av de anställda pedagogerna i förvaltningen som talar andra språk än svenska, och 

vilka dessa språk i så fall är.  

Inte en aning. Men jag säger att det förekommer flerspråkiga förskollärare. Eller 
barnskötare. Jag känner flera stycken själv. (…) Jag kan gissa. Jag tror att det är många. 
Men det kanske skulle behöva finnas flera.”  

Intervjupersonen svarar på frågan utifrån kunskap som hen har förvärvat på fritiden, och inte utifrån 

kunskaper som hen fått via arbetet. I brist på kännedom om hur förvaltningens samlade flerspråkiga 

pedagogresurs ser ut så gissar både intervjupersonen i uttalandet ovan, och en annan av de 

intervjuade:   

Det har jag ingen siffra på det heller. Och nej. Men jag vet tror mig veta i alla fall att 
koncentrationen av flerspråkiga medarbetare är större i de östra delarna av stan till 
exempel på område X. 

I detta uttalande gissar den intervjuade att koncentrationen av flerspråkiga medarbetare är större i 

de mångkulturella delarna av staden än i de monokulturella delarna. Precis som i citatet ovan så 

påtalar några intervjupersoner att det skulle behövas fler flerspråkiga pedagoger i förskolan. Detta 

sker trots att de inte har en klar bild över hur många som redan är anställda i förvaltningen, och hur 

deras flerspråkiga kompetens kommer både en- och flerspråkiga barn till gagn. Det är därför svårt att 

veta varför de anser att det behövs fler flerspråkiga pedagoger. Det saknas också en bredare samsyn i 

frågan eftersom enstaka intervjupersoner anser att det istället behövs fler svenskspråkiga pedagoger 

i stadens mångkulturella delar:  

Ja det kan jag inte heller svara på tyvärr. Det är också nånting som jag funderar över för 
att oftast är det ju i de områdena som vi ser flerspråkig personal, och där har jag ju också 
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blivit varse ju mer jag läser på i frågan och så. Alltså vi borde ju kanske inte, alltså vi borde 
ha svensktalande personal på de här förskolorna. Där har vi inte som huvudman gått ut 
med tydlig liksom hur vi tänker kring det. Utan ofta har det handlat om att vi vill ha 
möjlighet att nå fram till barn och familjer. Och då är det ju jättebra att ha någon som är 
arabisktalande eller vad det nu är för andra språk. Men jag tänker att det är jätteviktigt 
framöver att vi tydliggör betydelsen av att vi har svenskspråkig personal. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder delade meningar om huruvida förvaltningen behöver fler 

eller färre flerspråkiga pedagoger, var de ska arbeta och hur flerspråkigheten kan användas som en 

pedagogisk resurs.  Det finns en risk att huvudman både underskattar och överskattar den 

flerspråkiga resursen eftersom frågan inte systematiskt ställs vid anställning. Huvudmannen tycks 

sakna systematik och struktur för att kartlägga och nyttja den flerspråkiga pedagogresursen till de 

barn som behöver den. Enstaka intervjupersoner lyfter exempel på samverkan inom och mellan 

enheter, men sådan samverkan bygger på att en pedagogs flerspråkighet är känd i området, något 

som inte alltid är fallet.  

 

Likvärdighet och olika förutsättningar 
I studien framkommer att begreppet likvärdighet tolkas olika av olika personer. Dels tolkas det som 

att alla ska få lika möjligheter, och dels som att alla ska göra lika.  

Vi kan bara dra en sån enkel sak som blanketter till exempel, att ansöka om plats till 

förskola. När jag började på A så hade vi särskilda blanketter på förskolorna i område A. 

Det har man liksom tagit bort för man skulle standardisera för att det skulle bli likvärdigt 

för alla. (…) Men det blir inte likvärdigt för alla, det blir jättesvårt för våra föräldrar. 

Här framkommer att ett initiativ på förvaltningsnivå som tas för att alla ska göra lika, får ett 

olikvärdigt resultat eftersom det skapar svårigheter för de föräldrar som inte fullt ut har tillägnat sig 

det svenska språket. Bilden förstärks i följande uttalande:  

”Allting är ju så likriktat för att det ska vara ett BUF (…) och vi måste få anpassat 

dokument, anpassade arbetsmetoder mot våra föräldrar. (…) Bara att formen för 

kommunikation ska vara via Unikum eller e-post, enda sättet. Eller att du måste ha en e-

legitimation för att kunna ändra ditt schema eller vad det än må vara. Där känner jag att 

det hämmar.”  

Här beskrivs hur språket i sig är en svårighet, men också att navigera i digitala system vilket ställer 

krav både på språklig kompetens och tillgång, samt en vana och kännedom om sådana system. SPSM 

(2017) beskriver att en likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet, och att en förutsättning för 

att kunna nå likvärdighet är att utbildningen är tillgänglig för alla som deltar i den. Barns 

vårdnadshavare deltar inte direkt i förskolans utbildning, men är indirekt mycket viktiga för att skapa 

goda förutsättningar för att barnen ska kunna delta. Kopplat till det mångkulturella området uttrycks 

också att vissa vårdnadshavare inte fullt ut förstår värdet och vikten av att barnet får vara i förskolan, 

eftersom den förknippas mer med omsorg än med lärande:  

Och jag upplever att våra föräldrar och familjer också är inne mer på omsorgsbegreppet. 

Så det är ju en utmaning för oss att få dem att förstå att förskolan är det första steget i 

skolsystemet. Alltså att vi lär på förskolan också. Så det har ju vi som en utmaning nu, 

kommande läsår till exempel att bara försöka arbeta för ökad närvaro.  

Resultatet av studien visar att de åtta deltagande förskolorna alla har olika förutsättningar, vilket dels 

handlar om generella behov som är kopplade till barns boendemiljö och deras språkliga och 

kulturella bakgrund, men också att de pedagoger och barn som spenderar sina dagar i verksamheten 
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är olika. Förskolors olika förutsättningar medför stora krav på alla de chefer på olika nivåer som är 

satta att leda verksamheten, och huvudman behöver hitta former för att ta tillvara på idéer och 

initiativ som kommer från verksamheterna, där en god dialog med varje enskild rektor också kan vara 

ett sätt att komplettera de underlag man som huvudman säger sig sakna.   

 

Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur huvudmannen kan skapa förutsättningar för 

språkutvecklande och flerspråkigt arbete i förskolan genom att belysa vilka arbetssätt och resurser 

som har potential att bidra till alla barns språkutveckling, vilka utmaningar det finns i arbetet med att 

ge alla barn ett rikt språk och på vilka sätt huvudmän kan stödja förskolepersonalen i detta 

språkutvecklande arbete. I diskussionen nedan diskuteras studiens resultat.  

Studiens resultat visar att de deltagande representanterna för huvudmannen i de studerade 

förskolorna har en ambition att använda resursfördelningssystemet och olika satsningar som redskap 

för att utjämna skillnader vad gäller de olika verksamheternas socioekonomiska, kulturella och 

språkliga förutsättningar, och därmed skapa en ökad likvärdighet där förskolan kompletterar 

hemmen och kompenserar för akademiskt ogynnsamma förhållanden. I deltagarnas pedagogiska 

vision är heterogenitet, flerspråkighet och mångfald starka ledstjärnor för att skapa en förskola som 

utbildar världsmedborgare och utgör den sociala och kulturella mötesplats som styrdokumenten 

fastslår (Skolverket, 2018). Men det är oklart om resursfördelningssystemet och de olika satsningarna 

får önskat resultat och är effektiva i sin utformning. Dels uppges att det är svårt att isolera och följa 

upp effekter av verksamhetens olika delar och dess ekonomiska ramar, och dels så skulle reliabla 

uppföljningar kräva en långsiktighet som idag saknas i uppföljningsinstrumenten. Utifrån oddskvoten 

så finns det också mer ekonomiska resurser kopplat till flerspråkiga barn i skolan än till flerspråkiga 

barn i förskolan. Någon forskning på effekter av olika fördelningsmodeller utifrån ålder har inte 

kunnat hittas inför denna studie, men utifrån den stora mängd forskning som pekar på att 

förskoletiden är särskilt viktig i barns språkutveckling (Golinkoff & Hirsh-Pasek 2008; Stanovich 1986) 

och att det är svårt att komma ikapp jämnåriga om man halkar efter i språkutvecklingen (Gjems, 

2018, Thordardottir & Juliusdottir 2013), så är det rimligt att fråga sig om tidiga insatser under 

förskolan är bättre investeringar än satsningar som infaller under skoltiden. Vilken typ av satsning har 

störst potential att minska gapet vad gäller språkutveckling mellan gruppen barn med svensk 

bakgrund och gruppen barn med annan språklig och kulturell bakgrund, och vilken typ av satsning är 

mest effektiv, ändamålsenlig och ger bäst utdelning?  

Att som huvudman följa upp, utvärdera och garantera likvärdigheten i utbildningen är en svår 

uppgift. Begreppet likvärdighet är dessutom mångbottnat och likvärdigheten kan följas upp på flera 

olika nivåer och utifrån flera olika perspektiv (Persson, 2017). Von Greiff (Finansdepartementet, 

2009) menar att alla kommuner gör sina egna prioriteringar av vilka resurser som ska fördelas till 

utbildningsområdet, där förskolan är en av flera verksamheter. Prioriteringar görs inom kommunens 

ansvarsområden men också inom utbildningsområdets olika skolformer, verksamheter, årskullar, 

grupper och individer. Resultatet av denna studie visar att förvaltningsledning förlitar sig på både 

schablonmässiga nationellt framtagna underlag och lokala underlag, men att de ändå måste göra 

ställningstaganden utifrån att underlagen inte uppfattas som tillräckligt precisa. Att följa upp 

effekterna av sådana ställningstaganden är viktigt, men också svårt och tidskrävande då det saknas 

metoder, verktyg och kompetens.  
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Resultatet visar vidare att den betydande bostadssegregation som råder inom de studerade 

områdena får pedagogiska konsekvenser. Visionen om flerspråkighet och mångkultur är svår att nå i 

det monokulturella området där man har en mycket begränsad tillgång till individer som har annan 

språklig och kulturell bakgrund än svensk. I det mångkulturella området lyfts att den utbredda 

flerspråkigheten ger en mängd vinster, men också att det finns en risk att svenska språket utarmas då 

få barn talar svenska som modersmål. I detta område lyfts bristen på svenskt språk och svensk kultur 

ofta fram som ett problem, men motsvarande tankar om avsaknad av andra språk och kulturer än 

svenska syns inte i lika stor utsträckning i det monokulturella området. Collier & Thomas (2004) 

menar att andraspråkslärande skulle underlättas för de barn som har andra modersmål, om det i 

barngruppen råder balans mellan hur många som talar utbildningsspråket som förstaspråk och hur 

många som har utbildningsspråket som andraspråk. De framhåller att minst 30 % av barnen i en 

barngrupp bör ha utbildningsspråket som förstaspråk, men att 50% är eftersträvansvärt. Anledningen 

är att det ska finnas tillräckligt många barn som kan stimulera den naturliga språklärandeprocessen i 

lek och samvaro med de barn som har andra modersmål. Svensk forskning har visat att såväl 

enspråkig som flerspråkig utveckling påverkas av faktorer såsom exponering för och möjlighet att 

praktisera språket och tillgången till kamrater och lekfull samvaro (Björk-Willén, 2019) och att det 

finns barn som trots att de är födda i Sverige inte får möjlighet att utveckla svenska språket på grund 

av att det inte används tillräckligt mycket i de miljöer där de vistas, exempelvis i hemmet eller på 

förskolan (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). I relation till detta, och att flera av de intervjuade 

menar att oavsett hur stor språksatsning som görs i verksamheten så tror de inte att det ger lika stor 

effekt som om hälften av barnen i grupperna hade varit svenskspråkiga. En konsekvens av detta 

innebär att berörda representanter för huvudmannen behöver undersöka huruvida 

bostadssegregationens konsekvenser för barngruppernas sammansättning utgör ett strukturellt 

hinder för att nå kvalitet för alla barn i förskolans språkundervisning, och om så är fallet skapa 

strukturer som kompenserar för bostadssegregationens negativa konsekvenser. Vad gäller 

kommunledningsnivån så framställs den inte som delaktig i förvaltningens arbete för likvärdighet och 

att förbättra förutsättningarna för barn i segregerade och mångkulturella områden. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom de intervjuade är eniga om att integrations- och bostadspolitik har större 

påverkan på barnens språkutveckling än vad det pedagogiska arbetet i verksamheten har. 

Det är också värt att påpeka att samtidigt som heterogenitet, flerspråkighet och mångkultur lyfts 

fram som berikande och som en stor tillgång för alla barn så syns inget aktivt arbete för att 

tillgängliggöra denna rikedom för barnen i de monokulturella områdena. Man kan också vända på 

det och fråga sig hur det monokulturella området kan berika det mångkulturella. Som det nu 

framstår i resultatet så är det barnen från det mångkulturella området som står för mångfalden, men 

mångfald handlar ju inte bara om kultur och språk.  

Resultaten av studien visar också att det är en pedagogisk utmaning att arbeta i en verksamhet med 

en fråga som i ett större perspektiv handlar om samhällsbyggnad och integration. I studien 

framkommer inga initiativ från kommunledningen kring att arbeta gemensamt och långsiktigt med 

den bristande integrationen, men det betyder inte att sådant arbete inte förekommer. I kölvattnet av 

den bristande integrationen tillkommer en annan problematik genom att barnen i det mångkulturella 

området inte har tillgång till eller nyttjar den offentligt finansierade pedagogiken i lika stor 

utsträckning som barnen i det monokulturella området. Om förskolorna i studien, såsom 

huvudmannens vision och ambition visar, ska kunna ha en socialt utjämnande effekt så behöver 

barnen dels vara i förskolan (Yazejian m fl., 2015; Klein & Becker, 2017), dels få tillgång till svenska 

språket eftersom det är utbildningsspråket som ska bära dem genom deras framtida skolgång. De 

barn som talar ett eller flera andra språk i hemmet än utbildningsspråket är beroende av att 
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pedagoger och barn i förskolan ger tillräcklig språklig input för att de ska kunna lära sig det svenska 

språket i tillräcklig omfattning under förskoletiden (Aukrust, 2007).  

Studiens resultat visar att roller, uppdrag och ansvarsfördelningar mellan olika befattningar och 

nivåer ibland är oklara. Det är inte heller klarlagt hur de centrala och lokala resurser som står till buds 

(exempelvis kompetensutveckling och personella resurser) kan samverka för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för barn och pedagoger i verksamheterna. Olika huvudmän kan ha olika 

organisationer och inkludera en eller flera nivåer ovanför rektor, men dessa nivåer i 

huvudmannaskapet är inte reglerade i styrdokumenten. Det är således upp till varje huvudman att 

skapa en fungerande organisation, med ändamålsenliga system och kommunikationsvägar för att 

möjliggöra kvalitativ ledning och styrning av förskolan.  

Vidare framgår av intervjuerna att det finns en osäkerhet kring vad det innebär att arbeta med kultur 

och kulturell mångfald, samt om hur ett språkutvecklande arbete som utvecklar barns flerspråkighet 

kan se ut. Samtliga intervjupersoner ser flerspråkigheten som positiv och som en pedagogisk tillgång, 

och det råder samsyn kring värdet av heterogenitet i förskolan. Flerspråkighet och mångkultur 

framställs som en vision, och har i teorin en självklar plats i de studerade förskolorna, men det krävs 

en vidare diskussion om hur visionen ska omvandlas till pedagogisk praktik. En sådan diskussion 

hämmas av att man undviker att tala om de utmaningar som kan uppstå när språk och kulturer möts 

i förskolan. Här skulle kvalitet och likvärdighet gynnas av en mer nyanserad diskussion om dessa 

utmaningar, men också av en uttalad språkpolicy som även omfattar adekvata 

undervisningsmaterial, stödmaterial eller instruktioner för undervisningen av flerspråkiga barn. 

Garcia & Velasco (2012) menar att om en policy ska bli framgångsrik så måste de grupper som 

policyn riktar sig till även få kontroll över resurser och innehåll i utbildningen så att den stämmer 

överens med barnens erfarenheter, förkunskaper och kulturella arv. En språkpolicy skulle också 

behöva innehålla utbildningsnivå på personal och språklig kompetens såväl som 

kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner.  

Runfors (2013) beskriver en begreppsombildning i form av att de barn vi idag kallar flerspråkiga, 

tidigare i historien kallades för invandrarbarn. Oavsett begrepp så medför själva kategoriseringen av 

denna grupp att individer kulturaliseras, eftersom etiketten de tillskrivs baseras på deras bakgrund 

och kultur. Dagens begrepp flerspråkiga barn medför kanske att vi tänker för snävt och begränsat 

kring frågan. Är frågan uteslutande pedagogisk? Det framkommer tydligt i denna studie att frågan 

om de flerspråkiga barnens villkor och förutsättningar enbart hanteras av pedagogisk förvaltning, 

men att representanter för denna uppfattar att det finns många komplicerande faktorer som man 

inte rår på inom pedagogisk förvaltning. Insatser som görs idag som exempelvis kompetensutveckling 

inom TAKK och Läslyftet (Larsson & Björk-Willén, 2020), ligger främst inom mikronivån. Mer sällan 

nämns insatser på meso eller exonivå (Bronfenbrenner 1979, 1986), men undantag är 

Mångspråksbiblioteket, språkliga målbilder samt Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs 

och skrivutveckling. En stor möjlighet inom dessa meso- och exonivåerna ligger i att skapa fler 

mötesplatser mellan förskolor, barn och pedagoger. Den närhetsprincip som huvudsakligen verkar 

styra vilka förskoleplaceringar som barn erbjuds kanske också skulle behöva kompletteras med fler 

principer.  

Studiens resultat visar att det finns flera resurser i arbetet med att skapa en flerspråkig 

språkutvecklande förskola, där förmågan och viljan att samarbeta och hålla språkfrågan aktuell är 

viktiga tillgångar. Såväl individer som organisation har en hög ambitionsnivå i arbetet och visar på en 

vilja att förändra, förädla och utveckla de brister som man många gånger själv har identifierat. 

Rektorsrollen ses i ljuset av detta som helt avgörande för huvudmannens möjligheter att nå sina 

ambitioner, eftersom styrkedjans komplexitet kräver mycket av både tillit och kommunikation i 



52 
 

länken mellan praktik och ledning. Rektorerna har också möjlighet att se, följa och utveckla 

verksamheternas kvalitet, vilket kan bidra till huvudmannens styrning, uppföljning och utveckling av 

densamma. Samtidigt är denna mellanposition beroende av att det finns fungerande 

kommunikationskanaler och samarbetsformer.  

Språkutvecklande arbetssätt är ursprungligen ett begrepp som myntades för att beskriva hur språket 

ska genomsyra hela dagens lärande för flerspråkiga barn i förskola och skola (Hajer & Meestringa, 

2010). Trots det så framställs begreppet i denna studie snarare som en term som mer allmänt 

beskriver arbetet med alla barns språkutveckling – utan en direkt koppling till de flerspråkiga barnen 

och deras specifika behov. De intervjuade har mycket kunskap om hur man kan arbeta 

språkutvecklande i allmänhet, men uppger själva att det finns en osäkerhet och i vissa fall okunskap 

kring hur förskolan ska stärka och utmana de flerspråkiga barnens språkutveckling och mer specifikt 

vad gäller deras modersmål. Uppfattningen att det språkutvecklande arbetet snarare handlar om ett 

förhållningssätt än om specifika arbetssätt och målstyrda metoder är utbredd, och även att detta 

förhållningssätt står i direkt relation till de olika behov som barn och barngrupper har. Uppdraget är 

således föränderligt i mikroperspektiv (i mötet med barnen), men också i makroperspektiv (nationell 

nivå) då förskolans styrdokument kontinuerligt förändras under en pedagogs yrkesverksamma år. 

Kompetensfrågan är därmed komplex och det finns utmaningar både i att hålla förvaltningens 

samlade kompetens aktuell för uppdraget, och i att matcha den med de behov som finns i olika delar 

av organisationen. Resultaten av studien pekar på en befintlig kompetensbrist i verksamheten utifrån 

brist på utbildad personal. Persson (2010) menar att den kontinuerliga kompetensutvecklingen av all 

personal i förskolan har stor betydelse för att skapa en likvärdig förskola av hög kvalitet, vilket talar 

för att interna insatser för att höja kompetensen i förvaltningen kommer vara viktiga under lång tid 

framöver.  

Att arbeta i flerspråkiga och mångkulturella områden medför ett behov av att tänka kreativt och hitta 

vägar som kan möjliggöra lärande när det saknas ett gemensamt språk. Det är också tydligt att de 

intervjuade från det mångkulturella området anstränger sig för att upprätthålla kreativitet och 

öppenhet för nya arbetssätt. Pedagoger i alla förskolor måste kontinuerligt utvärdera och utveckla 

sina arbetssätt, men arbetet i barngrupper där svenskkunskaperna är bristande kräver än mer av att 

pröva, ompröva, utvärdera och utveckla undervisningen. Detta resultat stöds av att förskolorna i det 

mångkulturella området har varit tidiga med flera olika satsningar som gjorts på förskolan, 

exempelvis Läslyftet och kapprumsbibliotek. Man har också satsat på en egen specialpedagog i 

området, vilket är betydligt mer specialpedagogresurs än i det monokulturella området. Dessutom 

har området en egen TAKK-pedagog som har i uppdrag att utbilda och handleda alla pedagoger i 

TAKK och bidra i implementeringen av detta arbetssätt. Utvärderingar av satsningarna och dess 

effekter saknas dock, vilket är exempel på hur förhållningssättet till det språkutvecklande arbetet är 

mer framåtsyftande än uppföljande.  

Av resultatet kan man utläsa att det verkar saknas överblick av såväl barns som pedagogers språkliga 

bakgrund på förvaltnings- och till viss del även på enhetsnivå. Detta gäller såväl för de fast anställda 

pedagogerna som för vikarier från bemanningsenheten. Den bristande överblicken medför att den 

flerspråkiga kompetensen inte används på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket också 

framkommer i intervjuerna. När överblicken saknas är det svårt att matcha barns modersmål med 

pedagogers kompetens inom motsvarande språk inför placering på förskolan. Samverkan mellan 

enheter blir också mer slumpmässig än strukturerad och systematisk. Trots att chefer påtalar 

flerspråkighet som en särskild kompetens, så framkommer det att den inte används strategiskt som 

en särskild kompetens riktad till barn med andra modersmål än svenska. Slutsatsen man kan dra är 

att det finns en potential för att ytterligare förbättra språkarbetet, men också stora strukturella 
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utmaningar. Det är rimligt att tänka sig att det finns en stor potential i den flerspråkiga 

pedagogresursen, som rätt använd skulle kunna komma verksamheten och de flerspråkiga barnen till 

gagn i större omfattning. Flera av de intervjuade i det mångkulturella området pratar om att anställa 

pedagoger i förvaltningen istället för på enhetsnivå. Detta för att möjliggöra en ökad rörlighet och att 

pedagoger placeras på förskolor utifrån behov.  

Det råder delade meningar om vad modersmålsstöd egentligen innebär, och hur man som huvudman 

och rektor kan arbeta för att nå de i läroplanen uppställda målen kring flerspråkighet och 

modersmålsutveckling. Rent konkret målar intervjupersonerna bilden av att det primärt handlar om 

att översätta material, exempelvis sagor, men också viktiga ord och begrepp i olika aktiviteter. Det är 

svårt att uttala sig om hur utmanande språket blir för de flerspråkiga barnen i dessa aktiviteter, men 

med stöd av tidigare forskning (Palla & Vallberg Roth, 2018) är det relevant att fråga sig hur långt 

enspråkiga pedagogers ansträngningar för att utveckla flerspråkiga barns modersmål räcker? Som 

uppmuntran och stöd för modersmålet kan man ändå sluta sig till att det är angeläget och viktigt att 

enspråkiga pedagoger visar nyfikenhet, lär sig några ord på barnens modersmål och tillhandahåller 

flerspråkiga barnböcker i förskolan, vilket också verkar vara fallet i de studerade förskolorna.  

I en studie av Lindahl och Tagesson (2018) framkommer att pedagoger inte har några tydliga direktiv 

på organisationsnivå hur de ska arbeta med flerspråkiga barn i förskolan, vilket även verkar vara 

fallet i Halmstad kommun. En risk med att det saknas konkreta arbetssätt för att utveckla barns 

modersmål är att förskolläraren då själv måste utforma stödet vilket görs utifrån individuella 

kunskaper och erfarenheter, vilket enligt Puskás (2013) medför att förskolans verksamhet byggs upp 

runt praktiska överväganden som bygger på pedagogernas egna normer och värderingar, samt 

föreställningar om och erfarenheter av vilka strategier och arbetssätt som fungerar bäst. 

När modersmålslärare nämns i intervjuerna så utgår de intervjuade från organisatoriska och 

ekonomiska utgångspunkter, vilket är naturligt eftersom de perspektiven är viktiga i chefsuppdraget. 

Det vore dock intressant att fokusera på barnperspektivet, och fundera över om och i så fall hur 

modersmålslärare i förskolan skulle kunna bidra till de flerspråkiga barnens språkutveckling, lärande 

och delaktighet. Skans (2011) skriver:  

Barn som placeras på en förskola utan matchande tvåspråkig pedagog kan få 
modersmålsstöd av en modersmålstränare som kommer, vanligtvis en gång per vecka. 
Det ger inte ett kontinuerligt stöd i den dagliga kommunikationen, utan kan ses som ett 
styrt språklärande av modersmålet. Kopplingen mellan modersmålet och innehållet i 
förskolans dagliga verksamhet riskerar att utebli vid de styrda lärandetillfällena. Barnens 
möjligheter att uttrycka sina kunskaper om det innehållsliga begränsas av att det inte 
finns en kontinuerlig tillgång till alla barns modersmål. Det är naturligtvis en stor 
organisatorisk svårighet att tillgodose alla barns modersmålsstöd. Det finns kanske inte 
ens modersmålstränare att tillgå i alla språk. Alla barns likvärdiga möjlighet att med stöd i 
sitt modersmål få känna tillhörighet och skapa mening begränsas av dessa faktorer på 
organisationsnivå. (s. 130) 

Det är således en utmaning att organisera modersmålsstöd med hjälp av modersmålslärare så att det 

följer förskolans övriga innehåll när modersmålsläraren inte är en del av arbetslaget och endast 

arbetar på förskolan sporadiskt. Men det är en ännu större utmaning att organisera för 

modersmålsstöd utan tillgång till modersmålslärare eller pedagoger som talar barnets språk på 

förskolan. Ytterligare en utmaning med att organisera för modersmålsstöd är att hitta behöriga lärare 

i alla aktuella språk så att modersmålsstödet kan erbjudas till alla flerspråkiga barn, på ett likvärdigt 

sätt (Skans, 2011). 
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Resultaten i denna studie visar att det finns en mängd relevanta resurser som förskolorna har tillgång 

till. Men det är tveksamt om de verkligen är tillgängliga i praktiken. Det är av stor vikt för 

huvudmannen att inte bara tillgången till, utan även tillgängligheten på de resurser som står till buds 

kvalitetssäkras. Frågor som studiens resultat aktualiserar är – hur erbjuds förskola till kommunens 

barn? och – hur tillgängliggörs de språkutvecklande aktiviteterna i förskolan? Här är det viktigt att 

både titta på aktiviteterna i sig själva, och hur pedagogerna kan organisera dem i språkligt 

heterogena grupper (Tabors, 1997). Det finns flera stora utmaningar i de mångkulturellt belägna 

förskolorna, som förskolorna i det monokulturella området inte har; att organisera för 

språkutvecklande lek på svenska när få barn har svenska som modersmål, att jobba med barnens 

närvaro och att föräldrarna ska se förskolan som första steget i barnens utbildning. I detta perspektiv 

blir föräldrasamverkan extra viktigt (Månsson, 2013; Björk-Willén, 2014). Barnens närvaro i förskolan 

möjliggör att de får tillgång till den pedagogiska verksamhet som kan ge dem en god start i livet, 

både gällande utbildning, utveckling av kognitiva och språkliga förmågor, och en ökad kapacitet att 

lära som underlättar deras framtida lärande i skolan (Burger, 2010).  

Avslutningsvis konstateras att andra språk och andra kulturer än den svenska kan berika det 

pedagogiska arbetet i förskolan, men nya pedagogiska utmaningar kan uppstå därav. Den vision om 

flerspråkighet och mångkultur som framträder tydligt i resultaten, borde inrymma alla barn i 

förvaltningens förskolor, och kräva ett aktivt arbete för att göra förskolorna både i det 

mångkulturella och det monokulturella området till kulturella mötesplatser som främjar barnens 

förståelse för värdet av mångfald, och bidrar till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva 

sig in i andra människors villkor och värderingar. Att som huvudman skapa förutsättningar för 

språkutvecklande och flerspråkigt arbete i förskolan är en svår uppgift som kräver generella policys 

och beslut men också flexibilitet och mer verksamhetsspecifika satsningar för att skapa likvärdighet. I 

denna svåra utmaning krävs det troligen inte enbart hårt arbete utan även en stor portion kreativitet, 

mod och nytänkande.  

 

 

Förslag till huvudman 
 Kartlägg vidare befintliga uppföljnings och utvärderingsinstruments giltighet för de 

flerspråkiga barnen, och komplettera dem vid behov.  

 

 Skapa strategiska samverkansformer med aktuella aktörer utanför förvaltningen, exempelvis 

regionen (bvc, habilitering, logopedmottagning) och socialtjänsten.  

 

 Se över hur nyanlända och barn med annan språklig bakgrund kategoriseras och tilldelas 

medel i resursfördelningssystemet. Sätta upp mål för vad resursfördelningssystemet ska 

åstadkomma, och följa upp dem.  

 

 Erbjud komplement till de digitala systemen för att underlätta för föräldrar som inte 

behärskar eller har tillgång till digitala system.  

 

 Skapa en organisation för möten mellan förskolor i monokulturella och mångkulturella 

områden i syfte att erbjuda flerspråkiga barn fler möten med svenska barn, och svenska barn 

fler möten med andra språk och kulturer. Se över hur förskoleplatser distribueras, 

närhetsprincipen behöver kanske kompletteras med andra principer. Kvalitetssäkra alla barns 
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tillgång till positiv och stimulerande lek på utbildningsspråket. Var kan man mötas? Finns det 

lokaler exempelvis förskolor eller bibliotek som kan vara mötesplats mellan språk och 

kulturer, där avdelningar kan mötas? Behöver man köpa in exempelvis lådcyklar för att 

möjliggöra transporten? Finns det möjligheter till samarbeten mellan rektorer i mono- och 

mångkulturella förskolor i syfte att skapa fler möten och mötesplatser mellan barn med 

svensk och barn med annan språklig bakgrund?  

 

 Se över hur barn placeras i förskolan, eftersom närhetsprincipen förstärker 

bostadssegregationens negativa konsekvenser. Sträva efter att få mer socioekonomiskt och 

språkmässigt blandade barngrupper. Målet bör vara att minst 30% av barnen har 

svenskspråkig bakgrund i barngrupperna. 

 

 Utöka tillgången till förskola i socioekonomiskt svaga områden, exempelvis via 25-30 h 

avgiftsfri förskola för barn till arbetslösa eller studerande föräldrar. Justera förskoleavgiften 

så att ekonomiska faktorer inte avgör barnens tillgång till förskola. Barnens tillgång till 

förskola bör inte regleras av föräldrarnas position på arbetsmarknaden. 

 

 Anställ pedagoger med annan språklig och kulturell bakgrund i de monokulturella områdena 

så att den rikedom som deras språkliga och kulturella bakgrund innebär kan användas som 

en pedagogisk resurs i den annars språkligt och kulturellt homogena miljön som dessa 

förskolor erbjuder.   

 

 Se till att det finns välutbildad personal i alla områden och att majoriteten av personalen har 

svenska som modersmål i de mångkulturella områdena. 

 

 Placera tolkkostnader på central nivå för att inte riskera att tolkar rationaliseras bort av 

enskilda verksamheter av ekonomiska skäl.   

 

 Ta fram en policy för arbetet med flerspråkiga barn. En sådan policy bör behandla både 

strukturella frågor såsom exempelvis pedagogers utbildningsnivå och språkkunskaper, 

bemanning i förskolor med nyanlända barn och barn som inte pratar svenska i hemmet, men 

även pedagogiska frågor som exempelvis vad modersmålsstöd innebär. Definiera och 

konkretisera vad modersmålsstöd innebär i Halmstad kommun, förslagsvis i form av ett 

tillägg i Rutin för arbete med språk-, läs- och skrivutveckling. Involvera pedagoger med 

särskild kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn i arbetet med att 

ta fram metod- och materialstöd för de pedagoger som förväntas arbeta med 

modersmålsstöd i sin pedagogiska praktik.   

 

 Stärk rektors möjlighet att få stöd i arbetet med att leda flerspråkigt och språkutvecklande 

arbete i förskolan.  

 

 Förvaltningen bör kartlägga pedagogers språkliga kompetens redan vid anställning. 

Förskollärar- och barnskötarutbildning är basen i anställningen, men språklig kompetens kan 

ses som en extra merit. 

 

 Ta fram en gemensam strategi för kompetensförsörjning av pedagoger med särskild språklig 

och flerspråkig kompetens. Arbeta mot en ökad samsyn om vilka pedagogiska kvalifikationer 

som är särskilt viktiga i olika områden, utifrån att olika områden kan ha olika behov.  
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 Arbeta aktivt mot att jämna ut skillnader i utbildningsnivå mellan olika förskolor och 

områden. Det behövs en kompetenshöjning i svårrekryterade områden. Ett sätt att skapa 

attraktivitet i tjänsterna i de mest svårrekryterade områdena, kan exempelvis vara 

lönepåslag och ökad möjlighet till kompetensutveckling.  

 

 Anställ pedagoger med särskilt attraktiv kompetens i en s.k. kompetenspool, vilka kan flyttas 

mellan enheter vid behov. En sådan kompetenspool med pedagoger som är särskilt skickliga 

inom vissa prioriterade områden skulle kunna vara ett värdefullt instrument för 

huvudmannen i arbetet med att öka likvärdigheten mellan förskolorna i kommunen. Det 

finns dessutom redan en stor potential i den flerspråkiga pedagogresursen, som rätt använd 

skulle kunna komma verksamheten och de flerspråkiga barnen till gagn i större omfattning 

om en kompetenspool inrättades. Ett optimalt användande av den flerspråkiga 

pedagogresursen förutsätter att resursen har en flexibilitet och kan förflyttas till de förskolor 

där de flerspråkiga barnen finns, vilket varierar över tid. 

 

 Utveckla kunskapen om flerspråkig utveckling hos ledning och pedagoger.  

 

 Erbjud nyutexaminerade en avlönad praktikperiod på 3-4 veckor i en flerspråkig förskola, i 

samband med anställning i förvaltningen.  

 

 Genomför kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger i vikariepoolen.  

 

 Skapa en tydligare uppdragsbeskrivning och titulering för outbildad personal, i syfte att skapa 

möjlighet för huvudmannen att få bättre överblick vid översyn av utbildningsnivå i 

kommunens förskolor. Intern fortbildning för kategorin outbildad personal.  

 

 Ta reda på barns språkliga bakgrund och se till så att informationen kommer pedagogerna till 

del innan barnet börjar i förskolan. 

 

 Ge stöd åt förskolor i att utveckla ett närmare samarbete med föräldrar och upprätta en 

fungerande organisation i förskolan för att få detta språkliga samarbete att fungera. Ett 

exempel kan vara att systematisera kartläggningen av familjers språkpolicy för att se hur 

förskolan kan stödja barnets språkutveckling på bästa sätt, exempelvis i samband med 

inskolningssamtalet vid förskolestart. Här är det viktigt att tolkstöd finns. 

 

 Skapa en flexibel organisation för att stödja barns modersmål. Undersöka möjligheten till 

inskolningsstöd av modersmålsstödjare. Addera flerspråkig kompetens i kompetenspoolen. I 

avsaknad av modersmålslärare på förskolorna kanske de kan nå barnen via digitala verktyg? 

Är det möjligt att skapa en digital materialbank i samarbete med modersmålslärarna. Förslag 

på innehåll: Sånger, räkna, färger, former, inläsning av böcker, kunskapsförmedling om 

högtider m.m. 

 

 Standardisera och systematisera tillgången till modersmålsstödjande material som skapas 

ute på förskolorna, exempelvis via Mångspråksbiblioteket eller Pedagog Halmstad. 
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 Se över de materiella resurserna för språkutvecklande och flerspråkigt arbete, exempelvis de 

olika biblioteksresurserna. Vilken relevans har de för de flerspråkiga barnen? Vilka 

möjligheter och utmaningar finns.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett varmt tack till samtliga deltagare i studien. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Namn 

Uppdrag 

Utbildningsbakgrund 

Yrkeserfarenhet 

Andel flerspråkiga barn på förskolan du leder? 

Hur många olika språk talar barnen på förskolan/förskolorna du leder?  

Andel flerspråkig personal på förskolan/förskolorna du leder? 

Hur ser du på pedagogernas kompetens i förhållande till uppdraget? 

Kortsiktigt och långsiktigt kompetensbehov?  

Rekryteringsstrategi? 

Hur analyserar du behovet av, och tillgodoser personalens behov av kompetensutveckling? 

Finns det några arbetssätt du är särskilt stolt över på förskolan du leder?  

Vilka utvecklings-/förbättringsområden finns i det språkutvecklande arbetet på 

förskolan/förskolorna du leder?  

Vilket utvecklingsarbete är aktuellt just nu på förskolan/förskolorna du leder? 

Vad behöver du som förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson göra för 

att alla barn på förskolan ska utveckla ett rikt språk?  

Vad behöver du som förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson göra för 

att alla barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin 

kulturella identitet? 

Vad behöver du som förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson göra för 

att alla barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål?  

Vad behöver du som förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson göra för 

att förskollärare och arbetslag ska lyckas i sitt uppdrag? 

Skatta din egen kompetens och förmåga att leda det språkutvecklande arbetet på förskolan.  

Använd skalan 1-6 där 1 står för låg kompetens i förhållande till uppdraget, och 6 står för mycket god 

kompetens i förhållande till uppdraget.  

1 2 3 4 5 6  

Kommentar: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Vilka förutsättningar anser du dig ha i ditt uppdrag som 

förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson?  

Skatta de förutsättningar du anser dig ha i ditt uppdrag som 

förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson.  
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Använd skalan 1-6 där 1 står för dåliga förutsättningar i förhållande till uppdraget, och 6 står för 

mycket goda förutsättningar i förhållande till uppdraget.  

1 2 3 4 5 6 

Kommentar: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hur skulle dina förutsättningar som 

förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson kunna bli bättre?  

Hur skulle dina förutsättningar att leda det språkutvecklande arbetet på 

förskolan/förskolorna kunna bli bättre?  

Vilket stöd behöver du ha av huvudman för att lyckas i ditt uppdrag? 

Hur ser du på den kompetensutveckling du får i förhållande till ditt uppdrag?  

Beskriv det språkutvecklande arbetet på förskolan/förskolorna du leder. 

Hur ser du på att flerspråkiga barn talar alla sina språk på förskolan?  

Markera det påstående som stämmer bäst in på förskolan/förskolorna du leder?  

 På förskolan uppmuntrar vi barnen att tala svenska, oavsett vilka modersmål barnen 

har. 

 På förskolan uppmuntrar vi barnen att tala alla sina språk. 

 På förskolan har vi inte aktivt tagit ställning kring barnens språkproduktion.  

Vilka krav ställs på dig som förskolechef/skolområdeschef/förvaltningschef/nyckelperson 

gällande de flerspråkiga barnens lärande?  

Hur syns de flerspråkiga barnens lärande i förskolans systematiska kvalitetsarbete?  

Kan du se några konsekvenser av att andelen flerspråkiga barn i förskolan ökar?  

Kan du se några vinster med att andelen flerspråkiga barn i förskolan ökar?  

Beskriv hur förskolans samarbete med barnens vårdnadshavare ser ut, gällande barns 

språkutveckling i allmänhet, och flerspråkiga barns språkutveckling i synnerhet.  

Hur arbetar du för att göra vårdnadshavare delaktiga i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete?  

Hur tillgodoses behoven hos barn med särskilda språkliga utmaningar? 

Finns det något övrigt du vill tillägga?  

 

Tack för din medverkan! 


