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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att studera hur förskolans uppdrag rörande barn i behov av 
språkutveckling i det svenska språket beskrivs av olika aktörer som regering, riksdag och 
förskollärare. Detta undersöks i relation till riksdagens beslut kring Förskola för fler barn.  

Studien utgår från Carol Bacchis teoretiska perspektiv “What’s the Problem 
(represented to be)?” som grundas i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med nära 
släktskap med olika typer av diskursanalys.  

För att besvara studiens syfte har ett urval av policydokument som relaterar till beslutet 
Förskola för fler barn analyserats med hjälp av Carol Bacchis metod för kritisk 
policyanalys. Data har även samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
förskollärare som analyserats med hjälp av tematisk analys ifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, enligt Virginia Braun och Victoria Clarke.  

Studiens resultat visade att det finns en samstämmighet kring antagandena att tidiga 
insatser i förskolan leder till bättre språkutveckling och skolresultat. Ett ökat deltagande i 
förskolan antas även förbättra både integration och jämställdhet i samhället i stort. Likheter 
finns även i policydokumentens och förskollärarnas uppfattningar om vikten av att ha 
adekvat utbildning och kompetens för att lyckas i arbetet med barns språkutveckling i det 
svenska språket. Relationsskapande lyfts fram som en viktig faktor i samverkan med de 
målgrupper som har liten erfarenhet av förskolan eller inte har svenska som modersmål. 
Analysen av utredningen visade även att nyanlända barn och vårdnadshavare särskiljs från 
andra grupper av barn och vårdnadshavare i de åtgärder som presenteras. Denna 
kategorisering ses inte lika tydligt i förskollärarnas utsagor. Kategoriseringen bidrar till att 
konstruera en bild av nämnda vårdnadshavare och barn som “de andra”. Förskolans roll 
blir att integrera barnen och familjerna in i det svenska samhället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kvalitativ intervju, tematisk analys, policyanalys, WPR, språkutveckling, 
flerspråkighet, nyanlända. 
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1. Inledning 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning VFU och tidigare arbetserfarenheter inom 
förskolan uppmärksammat att arbetet med barns språkutveckling skiljer sig åt både hur 
man arbetar med språkutveckling och vilket fokus det får i undervisningen. Vi hade en 
gemensam bild av att de förskolor vi varit på anpassar sig efter barnens olika 
förutsättningar i sin verksamhet och undervisning, men där kunskaper i svenska språket 
ofta tas för givet då det utgör normen på de förskolorna.  

Under sommaren 2022 såg vi en nyhetsnotis om skollagsförändringen gällande 
Förskola för fler barn och blev nyfikna på vad den innebar. I korthet handlar det om att 
öka deltagandet i förskolan för barn i åldern 3-5 år. Insatsen riktas särskilt mot nyanlända 
och barn i behov av språkutveckling i det svenska språket. Under den sista VFU-perioden 
verkade detta vara en nyhet för alla förskollärare vi pratade med då ingen kände till 
lagförändringen. Vi valde därför att fördjupa oss i lagförändringen och den utredning som 
lett fram till beslutet samt att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt arbete med barn i 
behov av språkutveckling. Ämnet kändes också spännande för att det är relativt outforskat 
då ändringarna i skollagen trädde i kraft så sent som i juli 2022. 

Studien består av två delstudier, ur två olika perspektiv, där Lena Sundin ansvarade för 
Delstudie 1, policyanalys och Moa Brundin ansvarade för Delstudie 2, kvalitativa 
intervjuer. Delstudiernas resultat och analys fördelades mellan oss, resterande avsnitt 
författades gemensamt.  
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2. Bakgrund 

2.1 Politisk styrning 

Under valåret 2022 fick förskolan alltmer uppmärksamhet i valdebatten. I hopp om att 
förbättra integrationen och förebygga att unga halkar efter i skolan presenterade de olika 
politiska partierna en rad förändringar rörande förskolan. Liberalerna föreslog att de 
tvååringar som inte pratar tillräckligt bra svenska ska placeras i förskolan. Även 
Moderaterna och Sverigedemokraterna förespråkade obligatorisk förskola från tre års ålder 
för barn med bristande språkkunskaper i svenska (Davidsson, 2022). För att förebygga att 
unga, som är bosatta i särskilt utsatta områden, hamnar i problem ville Moderaterna 
genomföra snabbtester för adhd på områdets femåringar (Ahlström Akhavan, 2022). Krav 
på bättre språkkunskaper i svenska ställs även på dem som arbetar i förskolan och flera 
kommuner har infört språktester för personalen (Berglund, 2021; By, 2021; Lindström, 
2021). 

Redan 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare att lämna förslag som syftar till att 
öka deltagandet i förskolan bland barn i tre-fem års ålder. Utredaren fick också i uppdrag 
att ta fram förslag på hur förskolans arbete med barns språkutveckling i svenska kan 
stärkas, särskilt när det gäller nyanlända barn (Kommittédirektiv 2019:71). Efter 2,5 år 
beslutade riksdagen i juni 2022 att säga ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen 
gällande Förskola för fler barn. Förslaget innebär att varje kommun blir skyldiga att söka 
upp och erbjuda plats i förskolan till alla barn från tre års ålder. Barn som fyllt tre år ska 
reserveras en plats i förskolan utan att vårdnadshavarna ansökt om en plats. 
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022 och kommer att tillämpas första gången i 
fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. Syftet med ändringarna i skollagen 
är att öka deltagandet i förskolan för barn i åldern tre-fem år samt att stärka förskolans 
arbete med barns språkutveckling. Insatsen riktar sig främst mot nyanlända barn, barn med 
annat modersmål än svenska, barn som är i behov av språkutveckling och barn som har 
socioekonomiskt svag bakgrund (Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU24, 2022-
10-13). 

2.2 Migration och deltagande i förskolan 

De utrikesfödda i Sverige har blivit allt fler då många har invandrat från andra länder de 
senaste åren. Över 2 miljoner, alltså 20 procent av befolkningen som bor i Sverige idag, 
har annat födelseland än Sverige. Det finns olika skäl till varför man har invandrat och 
under vilken period. Dels kan personerna ha kommit som flyktingar, studenter, anhörig till 
någon som bor i Sverige eller som arbetskraftsinvandrare (SCBa, 2022-10-13).  

År 1998 blev förskolan en egen skolform. Antalet inskrivna barn har ökat sen dess och 
enligt den senaste statistiken är 513 000 barn i åldern ett till fem år inskrivna i förskolan. 
94 procent av alla tre-femåringar är inskrivna i förskolan. De resterande 6 procenten, alltså 
drygt 23 000 barn, är inte inskrivna i förskolan (SCBb, 2022-10-13). Skolverkets 
kartläggning över deltagande i förskolan visar att deltagandet är lägre bland barn från 
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socioekonomiskt utsatta grupper och barn till föräldrar med låg inkomst jämfört med andra 
barn. Samma sak gäller barn till föräldrar som inte förvärvsarbetar och barn till 
lågutbildade föräldrar. De grupper som är minst benägna att nyttja pedagogisk omsorg och 
förskola är familjer som varit folkbokförda i Sverige mindre än ett år och föräldrar som 
saknar förvärvsarbete (Skolverket, 2018, s. 21). Av de barn som inte är inskrivna är 20 
procent utrikesfödda, 18 procent har låg inkomststandard och 10 procent av barnen har 
föräldrar med högst förgymnasial utbildning (SCBb, 2022-10-13). Kartläggningen visar 
även att föräldrar till barn i storstäder och storstadsnära kommuner också är mindre 
benägna att nyttja pedagogisk omsorg och förskola jämfört med andra föräldrar 
(Skolverket, 2018, s. 21). 

2.3 Förskolans betydelse för barns framtida hälsa och utveckling 

Folkhälsomyndigheten har gjort en systematisk översikt av vetenskaplig litteratur som 
undersökt hur förskolan påverkar barns hälsa. Den första delen av rapporten handlar om 
förskolans samlade effekt på barns hälsa och utveckling. Sammanställningen av studierna 
visar att barn som gått i förskolan har bättre kunskaper i språk och matematik. Deras 
psykiska hälsa är bättre och de drabbas även av färre öroninflammationer. I vuxen ålder 
har de som gått i förskolan högre utbildning och högre inkomst än de som inte gått i 
förskolan (Folkhälsomyndigheten, 2017, s. 18-19). Resultaten har endast påvisats i ett fåtal 
studier men trots detta menar Folkhälsomyndigheten att resultaten är relevanta då samtliga 
resultat visar att effekten av förskola är gynnsam för barns utveckling och hälsa. En 
förutsättning för att effekten ska vara positiv är att förskolan håller hög kvalitet. Här visar 
översikten att personalens utbildningsnivå har små men positiva effekter på barns 
utveckling. Den visar även att kompetensutveckling hos personalen och rutiner för 
övergång till skolan är positivt för barns psykiska hälsa samt kognitiva och sociala 
utveckling (2017, s. 34 och 38). Även här bygger översiktens resultat på ett begränsat antal 
studier.  

I en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har man studerat 
skillnader i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda. I genomsnitt klarar sig elever 
med utländsk bakgrund sämre i skolan än elever med svensk bakgrund. Det som påverkar 
skillnaden i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda är framför allt föräldrarnas 
socioekonomiska bakgrund och bostadsområdet eleverna bor i. Studieresultaten påverkar 
både möjligheter till fortsatta studier och framtida arbete vilket innebär en risk för sämre 
villkor och förutsättningar även på lång sikt (Grönqvist & Niknami, 2017, s. 7-8). Studier 
visar att deltagande i förskolan har viss betydelse för skolresultatet för utrikesfödda. 
Deltagande i förskolan minskar också skillnader i språkkunskaper i det svenska språket 
mellan inrikes och utrikes födda (2017, s. 35).  

2.4 Förskolans uppdrag med språkutveckling 

I det språkutvecklande arbetet i förskolans verksamhet har förskolläraren en viktig roll, 
framför allt i mötet mellan förskolans verklighet och läroplanens intentioner. Kopplat till 
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språkutveckling står det i förskolans uppdrag att identitetsutveckling, lärande och språk 
hänger nära samman. Förskolan ska arbeta med att stimulera barnens språkutveckling i 
svenska, genom att ta tillvara och uppmuntra deras intresse och nyfikenhet, för att 
kommunicera på olika sätt. Barn med annat modersmål än svenska ska även ges möjlighet 
att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Förskolan ska även erbjuda 
barnen en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk och 
kommunicera i olika sammanhang. På så sätt läggs grunden till att barnen med tiden 
tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver (Lpfö 18, s. 8-9).  Förskolan 
beskrivs ha i uppdrag att barn ska utveckla det svenska språket där den utgör andraspråk, 
men även barnets modersmål. Genom tidigare nämnda lagförändring i skollagen som 
trädde i kraft i juli 2022 får förskolans uppdrag ett tydligare fokus på utveckling av det 
svenska språket. 

Kopplat till denna bakgrund skriver Polly Björk-Willén att förskoleåren har en särskild 
betydelse för barns språkutveckling. För en del barn är förskolan den enda platsen där de 
har möjlighet att lära sig majoritetsspråket. Förskolans personal får därför ett stort ansvar. 
Hon uttrycker att längden på barns vistelsetid spelar roll i förskolan. Barn till 
arbetssökande eller till föräldrar som är föräldralediga samt barn som har ett annat 
modersmål än svenska tillbringar ofta kortare dagar i förskolan. Därför är det viktigt, enligt 
Björk-Willén, att den tid barnen vistas i förskolan är väl planerad utifrån ett 
språkfrämjande perspektiv (2018, s. 7-9). Även Tünde Puskás lyfter fram att fastän 
skolspråket är svenska och förskolans förberedande ansvar inte är tydligt framskrivet har 
förskolan enligt henne åtagit sig ansvaret att förbereda barnen inför deras skolgång. Att 
svenska språket ses som enda huvudspråk och överordnat andra språk kan ses som ett 
uttryck för språknationalism. Trots detta menar Puskás att förskolan, genom att stärka 
barnens språkkunskaper i svenska, främjar barnens sociala rörlighet. En nyckel till 
samhällelig integration är majoritetsspråket, därför blir en av förskolans främsta uppgifter 
att lära barnen svenska (2018, s.144-145).  

2.5 Avslutning 

Utifrån denna bakgrundsbeskrivning drar vi den slutsatsen att förskolan getts en nyckelroll 
när det kommer till barns språkutveckling i det svenska språket. Om barnen deltar i 
förskolan eller inte, får betydelse både för deras hälsa och utveckling samt för deras 
framtida skolresultat vilket påverkar långsiktiga möjligheter att lyckas som 
samhällsmedborgare. I syfte att öka deltagandet i förskolan för barn i behov av utveckling i 
det svenska språket har skollagen ändrats. Förskolans uppdrag beskrivs uttryckligen vara 
språkutvecklande i det svenska språket, underförstått vara skolförberedande men i grund 
och botten en fråga om integration till det svenska samhället.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att studera hur förskolans uppdrag rörande barn i behov 
av språkutveckling i det svenska språket beskrivs av olika aktörer som regering, riksdag 
och förskollärare. Detta undersöks i relation till riksdagens beslut kring Förskola för fler 
barn (Riksdagsskrivelse 2021/22:363).  
 
För att besvara vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar: 
 

- Vilka problem presenteras som möjliga att lösa genom riksdagsbeslutet kring 
Förskola för fler barn i utredningen som föregick beslutet, samt förändringarna i 
skollagen?  
 

- Vilka problem synliggörs och vilka lösningar föreslås av förskollärare gällande 
arbetet med de barn och vårdnadshavare som står i fokus för riksdagsbeslutet? 

 
- I vilken utsträckning överensstämmer förskollärares uppfattningar gällande barn i 

behov av språkutveckling i det svenska språket med uppfattningar i utredningen 
och skollagsförändringarna? 
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4. Forskningsläge 

För att hitta tidigare forskning som anknyter till delstudie 1 användes inledningsvis 
Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst på ub.uu.se. Sökorden var policy, preschool och 
immigrants. Samma sökord användes även i Google Scholar. För att hitta exempel på 
nordisk forskning användes databasen NB-ECEC: Nordic Base of Early Childhood 
Education and Care. Även här var sökorden policy, preschool och immigrants. Vad gäller 
delstudie 2 användes den ämnesspecifika databasen ERIC: Education Resources 
Information Center samt Google Scholar. Sökorden som användes var preschool, language, 
development och immigrants. Vi valde även att studera referenslistor i den forskning vi 
fann för att hitta ytterligare relevanta vetenskapliga studier. Forskare inom området 
kontaktades även för tips på litteratur.  

4.1 Policystudier om nyanlända, flerspråkighet och förskolan  
Wiji Bohme Shomary har i sin avhandling bland annat studerat vilka föreställningar som 
uttrycks om nyanlända familjer i den statliga förskolepolitiska diskursen. I studien ingår en 
kritisk diskursanalys av policytexter och styrdokument från de senaste femtio åren som 
berör förskolan i relation till invandring (Bohme Shomary, 2022, s. 1). Analysen visar att 
det finns en tvetydig diskurs i de utvalda dokumenten kring familjer och barn som 
invandrat. Dels beskrivs de som en resurs för förskolan och samhället och dels konstrueras 
en bild av invandrarbarnen som i behov av särskilt stöd. Även diskursen om den svenska 
förskolan är dubbel där förskolan både presenteras som en representant för 
monokulturalism samtidigt som förskolans uppdrag är att främja mångkultur. Bohme 
Shomary kallar detta för ett ideologiskt dilemma där förskolans uppdrag blir både 
svårtolkat och svårt att uppnå (2022, s. 164-166). I avhandlingen analyseras även den 
statliga offentliga utredning (SOU 2020:67) som ligger till grund för beslutet kring 
Förskola för fler barn. Bohme Shomarys analys av utredningen är att invandrarbarn 
särskiljs från svenska barn då de beskrivs ha behov av förskola tidigare än svenska barn. 
Hon menar att regeringen insåg att en obligatorisk förskola för nyanlända och barn med 
annat modersmål än svenska skulle innebära diskriminering. För att kringgå detta kom 
förslaget istället att handla om att det skulle vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda 
förskola för barn i behov av språkutveckling i svenska genom så kallad direktplacering 
(2022, s. 139). 

Gunhild Tomter Alstad och Pauliina Sopanen har gjort en kvantitativ innehållsanalys av 
utbildningspolitiska dokument och policydokument för förskolan i Norge och Finland 
publicerade under perioden 2008-2017. Nyckelord som flerspråkig, tvåspråkig, modersmål, 
förstaspråk, andraspråk, språklig mångfald och kulturell mångfald kvantifierades 
inledningsvis för att sedan tolkas utifrån de ordval och formuleringar som de används inom 
(Alstad & Sopanen, 2021, s. 33). Syftet var att undersöka vad som kännetecknar 
språkideologierna i de olika dokumenten. Som analysverktyg användes Ruíz tre 
språkinriktningar; språk som problem, språk som rättighet och språk som resurs. Analysen 
visar att språkinriktningarna i de utbildningspolitiska dokumenten domineras av synen på 
språk som resurs där flerspråkighet ses som en resurs för alla, inte bara för individen, och 
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att kulturell mångfald anses främja tolerans och acceptans. Dock utmanas bilden av språket 
som resurs något i båda länderna då man i dokumenten pekar på flera utmaningar med 
flerspråkighet, såsom ekonomiska kostnader i Norge och behov av förändringar i 
lärarutbildningen för att möta de nya utmaningarna med flerspråkighet i Finland (2021, s. 
32 och 38). Alstads och Sopanens analys visar också att det finns en enspråkig norm i både 
Norge och Finland. Författarna hänvisar till ny forskning som visar att det har skett en 
förändring i det politiska fokuset i Norge när det kommer till flerspråkighet där norska som 
andraspråk och en enspråkig norm betonats allt mer medan språklig mångfald nedtonats 
(ref. i Alstad & Sopanen, 2021, s. 31). Trots att Finland är tvåspråkigt råder även där en 
slags parallell enspråkig norm. Jämfört med Norge problematiseras inte flerspråkighet i 
förskolans policydokument i Finland. En förklaring till detta skulle enligt författarna kunna 
vara att Norge har en högre andel barn med invandrarbakgrund i förskolan än Finland. 
2018 uppgick andelen barn med invandrarbakgrund till 18,3 % i Norge och till 9 % i 
Finland (ref.  i Alstad & Sopanen, 2021, s. 30). De kan även se en förändring i förskolans 
läroplaner i Finland och Norge som i de senare versionerna har en tydligare inriktning på 
språk som resurs. Att flerspråkighet ses som en resurs samtidigt som den enspråkiga 
normen dominerar innebär att det finns en tvetydighet i de olika policydokumenten vilket 
skapar en öppenhet för tolkning för de som arbetar i förskolan (Alstad & Sopanen, 2021, s. 
38-39). 

Sofie Rosengaard har studerat beskrivningar av syftet med den danska förskolan under 
de senaste 70 åren. Bland det analyserade materialet fanns lagstiftning kring förskolan och 
lärarutbildningen, tidskriftsartiklar från facktidningar samt ett antal intervjuer av pedagoger 
(Rosengaard, 2018, s. 51). Rosengaard skriver att den danska förskolan beskrivs som en 
nödvändighet för barn i den offentliga debatten då förskolan ger barnen den bildning som 
krävs för att bli en god medborgare i framtiden. I avhandlingen undersöker Rosengaard hur 
denna medborgerliga bildning formuleras genom välfärdsstatliga argument om det 
framtida barnet. Genom att förskolan erbjuder “rätt” sorts utbildning för att fostra det 
framtida ideala barnet kan förskolan ses som ett uttryck för politisk styrning och reglering 
av befolkningen (2018, s. 10-11 och 35). Som analysverktyg använder sig Rosengaard av 
krisbegreppet vars syfte är att belysa hur vissa beteenden eller fenomen upplevs som hot 
eller problem i de studerade texterna. Det handlar inte alltid om en faktisk kris utan om 
upplevelsen av ett kristillstånd eller språkliga konstruktioner som beskriver upplevda hot 
eller önskningar inför framtiden. Exempelvis handlar det om Danmarks möjligheter att 
konkurrera på en internationell arena när det kommer till utbildning och ekonomi men 
också hur det som upplevs som genuint danskt ska kunna bevaras (2018, s. 44-47). 
Rosengaard skriver att synen på barnet är dubbel i de studerade texterna där barnet både 
beskrivs som ett hot mot samhället och som hotad av samhället. Det ställs förväntningar på 
ett barn som har social kompetens, arbetskompetens och livskompetens och som är 
anpassat till den nationella danska kulturgemenskapen. Förskolans roll blir att forma 
barnen så att de är rustade att möta framtidens utmaningar men också till att fortsätta bygga 
det ideala samhället vidare (2018, s. 105 och 138). Rosengaard avslutar avhandlingen med 
en kort nutidsbeskrivning och med att formulera förslag på framtida forskning. Ett av 
styckena beskriver den situation som aktuell just nu i Sverige och för denna uppsats. Hon 
menar att ‘daginstitutionen’ (förskolan) ses som en lösning på de integrationsproblem som 
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finns i Danmark och att ‘vuggestuen’ (förskola för barn i åldern 6 månader-3 år) är 
formulerad som ett obligatoriskt erbjudande för barn vars föräldrar bor i utsatta områden:  

 
”Netop nu” er vi i en tid, hvor daginstitutionen tilskrives en betydning i bekæmpelsen af såkaldt 
ghettoisering, hvor vuggestuen formuleres som ”et obligatorisk læringstilbud” for særligt udvalgte 
grupper af børn, eller grupper af børn og forældre bosat i særligt udvalgte boligområder. Alene 
formuleringen af et ”obligatorisk tilbud” kunne være interessant at undersøge nærmere, men netop 
også daginstitutionen som velfærdsnationalstatslig interventionsform overfor forældre til 
daginstitutionsbørn ligger i forlængelse af denne afhandlings analyser som et oplagt tema at dykke 
dybere ned i. (Rosengaard, 2018, s. 143) 

 
Idag skrivs alla ettåringar, som bor i utsatta områden, in i förskolan i Danmark. För att 
undvika det obligatoriska erbjudandet av förskoleplacering krävs att vårdnadshavarna har 
tillräckligt goda kunskaper i det danska språket. Detta bedöms vid ett tillsynsbesök av 
kommunen och genom att samla in personuppgifter om vårdnadshavarna (Köpenhamns 
kommun, 2022-11-01).  

4.2 Studier av pedagogers syn på mångfald och flerspråkighet i 
förskolan 
Ingvild Bjørkeng Haugen har intervjuat 13 norska gymnasielärare i syfte att studera hur 
lärare reflekterar och skapar mening kring begreppet mångfald. Lärarnas språkanvändning 
har sedan analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. Tre teman styrde samtalet under 
intervjuerna där första delen handlade om hur lärarna såg på begreppet mångfald, både 
generellt och inom sin profession. I den andra delen fick lärarna berätta om konkreta 
situationer där dilemman uppstått och hur de hanterat dessa. Slutligen fick lärarna 
reflektera över sin pedagogiska kompetens och sina livserfarenheter och hur dessa 
påverkar deras förståelse och deras arbete med mångfald i skolan. I sin analys identifierade 
Haugen tio typologier som hon kallar mångfaldskategorier. Hon identifierade även två 
övergripande diskurser hon kallar den uttalade diskursen, som är vad som sägs, och den 
utelämnade diskursen som handlar om det som inte sägs (Haugen 2021, s. 118-121). Den 
uttalade diskursen handlar om anpassad undervisning och innehåller beskrivningar av 
elevernas individuella egenskaper, ofta i form av språk och personlighet men även 
individens behov av stöd vad gäller kognitiv utveckling eller problematiskt beteende i 
klassrummet. Minoritetsspråken hos eleverna beskrivs av de flesta lärare som negativt och 
en utmaning för att lära sig andra ämnen och det norska språket ges företräde framför 
andra språk. Dock finns det lärare som beskriver minoritetsspråken som en resurs, framför 
allt i språkundervisningen. Generellt domineras diskursen av ett bristperspektiv där 
eleverna anses sakna både tillräcklig kognitiv nivå, önskat klassrumsbeteende och det 
norska språket. Den utelämnade diskursen handlar om relationen mellan majoritet och 
minoritet i form av kultur, nationalitet, sexualitet, genus, religion, klass och etnicitet. 
Haugen tolkade lärarnas intervjusvar som att de undvek att tala om mångfald i termer av 
etnicitet för att istället välja mer oproblematiska begrepp eller begrepp de känner sig 
bekväma med som språk eller nationalitet. Undvikandet i minoritets- och 
majoritetsdiskursen kan, enligt Haugen, innebära att lärarna missar att se strukturella 
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ojämlikheter och privilegier och att den typen av språkanvändning kring mångfald kan leda 
till bevarandet av en monokultur där majoriteten ses som neutral och universell. För att 
uppnå en jämlik utbildning behöver lärare tala om det som är obekvämt, ifrågasätta 
förgivettagna antaganden och erkänna majoritetens privilegier (2021, s. 125-127). 

Genom observation och samtal med tre arbetslag, samt i en fokusgrupp där samtliga 
arbetslag deltog, ville Fredriksson Sjöberg och Lindgren Eneflo undersöka hur pedagoger 
samtalar och vad som ges fokus i samtalen om deras arbete med flerspråkighet i förskolan. 
Studien bygger på en retorisk ansats där de använde Billigs begrepp ideologiska dilemman 
som analysverktyg. I studien framträdde fyra innehållsteman som deltagarna fokuserade på 
i samtalen; 1) strategier i arbetet med barns flerspråkighet, som att lyfta fram olika språk, 
2) synliggöra olika kulturer, 3) använda material och aktiviteter och 4) ta hjälp av andra. 
Samtidigt synliggjordes också osäkerheter och dilemman med samma teman. Fredriksson 
Sjöberg och Lindgren Eneflo uttrycker att pedagogerna pendlade fram och tillbaka i 
samtalen vilket visar pedagogernas komplexa arbete när det gäller deras uppdrag, eftersom 
de har ett stort tolkningsutrymme utifrån läroplanens målformuleringar. Detta verkar leda 
till tankar kring rätt och fel. Deras forskning visar även att pedagogerna behöver hantera en 
mångfald av aspekter som exempelvis politik, kulturella uttryck och likvärdighet utöver det 
rent språkliga. Avslutningsvis lyfter de fram, utifrån deras resultat, att pedagoger i 
förskolan har stor betydelse för alla barns möjlighet att möta en språklig mångfald samt 
stimulera barns språkutveckling. De konstaterar att pedagogerna behöver 
kompetensutveckling för att stärkas i sin profession för att kunna utveckla sitt arbetssätt 
kring flerspråkig utveckling (2019, s. 4- 5, 10-13). 

Puskás och Björk-Willén lyfter även de fram att det behövs mer forskning om 
implementeringen och förverkliganden av läroplansmålet att alla barn ska utveckla alla 
sina språk. De utförde ett etnografiskt fältarbete på en förskola där tre språk (svenska, 
arabiska och romani) representerades och talades dagligen i verksamheten. Deras syfte 
med studien var att utforska hur språkpolicy implementeras i förskolegruppen på förskolan. 
De lyfter även fram samspelet mellan samhälleliga politiska beslut om barns flerspråkiga 
utveckling och pedagogernas tolkningar av språkpolicyn och barns faktiska 
språkanvändning i en specifik förskolegrupp. Deras teoretiska utgångspunkter utgår från 
Billigs arbete med vardagliga och ideologiska dilemman och som Puskás och Björk-Willén 
konstaterade upptäcktes båda nivåerna i deras analys (2017, s. 425-426, 429). Resultatet i 
studien visar att det i den pedagogiska verksamheten uppstår dilemman kring vilka språk 
och hur språk ska användas och att barnen vare sig ges tillräckligt med stöttning för att 
utveckla svenska som andraspråk eller sitt modersmål. Anledningen, uttrycker Puskás och 
Björk-Willén, är till viss del det dubbla uppdraget i själva läroplanen eftersom den antyder 
att barnen ska utveckla alla sina språk samtidigt som svenskan ska vara det gemensamma 
språket. Deras studie visar, att i en förskola där inte alla pedagoger och barn är tvåspråkiga 
och där inte alla tvåspråkiga barn och pedagoger delar samma språk, hur pedagogerna har 
problem med att reglera och styra vilka språk som ska användas. Det leder till att vissa 
språk inte uppmärksammas eller exkluderas helt medan andra gynnas. De språk som 
exkluderas gäller framförallt de språken som ingen pedagog har eller endast ett fåtal barn 
har som modersmål (2017, s. 445-447). 
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Johannes Lunneblad har genomfört observationer, tagit del av policytexter samt 
intervjuat pedagoger på en multietnisk förskola där han studerat hur ett mångkulturellt 
arbete formuleras under planering och utvärdering av arbetet. Syftet med Lunneblads 
arbete är att belysa hur pedagogernas samtal om föräldrar och barn bidrar till 
upprätthållande, återskapande och omskapande av kulturella och etniska identiteter. 
Resultatet visar att i pedagogernas diskussioner ligger fokus på att de ska uppmärksamma 
det som är annorlunda med barn med annat ursprung än Sverige. Det centrala i det 
mångkulturella arbetet är att ta reda på barnens kulturella ursprung, hur man firar olika 
högtider samt vilka ramsor och sånger som kännetecknar och används i deras hemmiljö.  
För att få hjälp med arbetet får vissa familjer en särskild position under planeringen; de 
familjer som kan tänkas kontaktas och anses ha en annan kultur än majoritetskulturen. De 
positioner som skapas i pedagogernas samtal om barn och föräldrar uttrycks utifrån en 
föreställning om vi och dem. Målsättningen att uppmärksamma barnens kulturella 
ursprung formuleras i pedagogernas tal som en målsättnings för de Andra. Lunneblads 
studie visar på förskolans komplexa uppdrag att alla barn ska få möjlighet att känna 
tillhörighet i sin egen kultur men även visa respekt och förståelse för andra kulturer  (2009, 
s. 117 – 121).  

Johannes Lunneblad har även, utifrån en etnografisk studie, studerat hur nyanlända barn 
och familjer tas emot i den svenska förskolan. Lunneblad skriver att för många barn och 
familjer som sökt skydd i Sverige kan kontakten med förskolan vara ett av de första 
mötena med det svenska samhället efter tiden som asylsökande. Deltagarna i studien 
arbetade på förskolor i ett förortsområde där hälften av invånarna är födda utanför Sverige 
och där många familjer har försörjningsstöd och är arbetslösa. Lunneblad utförde 
observationer samt intervjuer i grupp och enskilt med personalen. Lunneblads fokus i 
analysen styrdes först mot hur nyanlända barn och familjer positioneras i förskollärarnas 
aktiviteter och tal på förskolan och även hur dessa praktiker kan förstås utifrån betydelse 
av nationell och kulturell identitet. Som analysbegrepp använder sig Lunneblad av 
ideologiska dilemman. Syftet är att belysa att i förskolans praktik kan integrationspolitiken, 
som ett ideologiskt dilemma, höras i diskussioner kring rutiner kopplade till mat, kläder, 
tider samt i vilken omfattning föräldrar förväntas delta i firandet av traditioner och högtider 
på förskolan. Det ryms ofta argument kopplade till normer och värderingar i dessa 
diskussioner utifrån känslor av samhörighet, nationell och kulturell identitet (2013, s. 3-5). 
Resultatet i Lunneblads studie visar på hur normer styr pedagogiska tillvägagångssätt i 
mottagandet av nyanlända barn och familjer i förskolan. En strategi är att man som 
förskollärare strävar efter att fostra föräldrarna att anpassa sig till förskolans aktiviteter, 
normer och rutiner. Samma strategi länkas samman med att vara en bra förälder och hur 
föräldrarna ska anpassa sig till ett liv i Sverige. Ett annat återkommande tema i studien 
handlar om förskollärarnas tal om tid, där dilemmat pedagogerna beskriver är att 
föräldrarna inte kommer i tid, vilket förklaras som att familjerna upplevdes ha en annan 
förståelse av tid. I relation till detta dilemma lyfter pedagogerna fram vikten av att komma 
i tid till förskolan då barnen annars riskerar att missa förskolans aktiviteter  (2013, s. 5 –
10). 

Annika Åkerblom och Anne Harju har i en studie undersökt hur invandrarbarn i Sverige 
fostras till att bli ett svenskt förskolebarn med syfte att integrera barnen och deras familjer 
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in i det svenska samhället. Studien utfördes på en förskoleavdelning som tar emot 
nyanlända barn i åldern tre till fem år som inte har det svenska språket. Efter ett år övergår 
barnen till en vanlig förskoleavdelning. Deras syfte var att utforska spänningen mellan de 
tvetydiga idéer som uttrycks implicit i förskolans läroplan; idén som förmedlare av 
nationell tillhörighet, språk och kultur samt till idéer som bidrar till mångkultur och hur 
dessa operationaliseras och tolkas. Genom begreppen vardaglig och banal nationalism 
tittade de speciellt på hur frågor beträffande kultur och språk uttrycks i relation till den 
pedagogik som utformas kring invandrarbarnet. I studien ingick förskolans 
policydokument, pedagogernas samtal när de försöker bryta ner idéerna samt de vardagliga 
rutinerna som formas kring invandrarbarn (2021, s. 514-517). Analysen visar att bilden av 
det kompetenta barnet, en viss sorts barn som skrivs fram i svenska policydokument, 
kolliderar med tanken om att utbildningen ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och 
behov och  anpassas till alla barn i förskolan. Beroende på vem som ska utbildas och varför 
verkar ändamålet för utbildningen skilja sig åt. Barnen kategoriseras i olika grupper och får 
olika typer av pedagogik. Det svenska förskolebarnet som har rätt typ av språk och 
nationell identitet får den så kallade nationella pedagogiken där barnet ses som kompetent 
och har handlingsfrihet. Medan de andra barnen får en mer kontrollerande och 
kompenserande pedagogik för att förväntningarna på dem är annorlunda och de uppfattas 
sakna rätt sorts nationell identitet. Därmed  uppmuntras de barnen och deras familjer att 
anpassa sig till normen av ett svenskt förskolebarn.  Även om pedagogerna lyfte fram ett 
mångkulturellt förhållningssätt och hade goda ambitioner visar analysen att undervisningen 
betonar det svenska språket och den dominerande kulturen (2021, s. 523-524). 

4.3 Avslutning 
Det som är gemensamt för forskningen om policydokument som presenterats från Sverige, 
Norge, Finland och Danmark är den tvetydiga diskursen. I Sverige ses de nyanlända 
familjerna som både en resurs och som i behov av särskilt stöd. Även förskolans uppdrag 
tolkas som dubbelt där det svenska språket och traditioner ska framhävas samtidigt som 
mångkultur och flerspråkighet ska främjas. Samma tvetydighet återfinns i läroplanerna i 
Norge och Finland. Detta skapar ett tolkningsutrymme för de som arbetar i förskolan och 
studier visar att det uppstår dilemman i den pedagogiska verksamheten rörande vilka språk 
som ska användas och hur. Det uppstår även en osäkerhet när pedagogerna i förskolan talar 
om mångfald och nyanlända barn och familjer positioneras som något annorlunda i 
förskolans verksamhet. Förskolans roll blir att fostra barnen till ett svenskt, eller danskt, 
förskolebarn med syfte att integrera familjerna in i samhället. Trots att flerspråkighet ses 
som en resurs har en enspråkig norm vunnit mark de senaste åren och det finns ett 
bristperspektiv på nyanlända och flerspråkiga barn där de anses sakna både tillräckliga 
kognitiva kunskaper och språkliga kunskaper i majoritetsspråket.  

I jämförelse med de studier som vi redovisar ovan ger denna uppsats ett ytterligare 
kunskapsbidrag genom att jämföra problematiseringar inom den politiska diskursen med 
förhållningssätt hos förskollärare gällande barns språkutveckling i det svenska språket. Vi 
ger även ett empiriskt bidrag genom att studera en reform som i liten utsträckning studerats 
tidigare.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Redogörelsen inleds med en 
kort introduktion av Carol Bacchis kritiska policyanalys “What ́s the Problem (represented 
to be)?”, följt av studiens centrala analytiska begrepp. Avsnittet avslutas med en 
beskrivning av hur de teoretiska utgångspunkterna används i de två delstudierna. 

5.1 What’s the Problem (represented to be)? 

Denna uppsats utgår ifrån Carol Bacchi’s teoretiska perspektiv “What’s the Problem 
(represented to be)?” (Bacchi 2009), fortsättningsvis förkortat till WPR. Såsom Bacchi 
beskriver utgör WPR ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med nära släktskap med olika 
typer av diskursanalys. Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet bidrar texter, bilder 
och talat språk till att definiera och kategorisera människor. Analyser av hur texter, bilder 
och talat språk används kan därför utveckla kunskap om hur språket påverkar individers 
eller gruppers handlingsutrymme. Sådana analyser kan också utveckla kunskap om vem 
som har makt att definiera diskurser eller sociala identiteter (Christoffersen & Johannessen, 
2015, s. 102).  

Inom den diskursteoretiska inriktning som WPR tillhör betraktas diskurser och sociala 
kategorier inte som homogena, utan snarare kännetecknade av interna spänningar och 
motsättningar, vilket gör dem mottagliga för utmaning och omformning (Bacchi, 2009, s. 
37). Bland annat innebär det att de problem som policyförslag avser att lösa inte okritiskt 
accepteras. Istället betraktas problembeskrivningar som sociala konstruktioner, där andra 
sätt att gestalta vad som är problematiskt hade varit möjliga (2009, s.  xii).  

5.2 Problemrepresentationer 

Ett centralt begrepp inom WPR-analysen är problemrepresentationer. Med 
problemrepresentation menas framställningar av problem eller underförstådda problem. De 
förmodade problemen inom en utsaga kan uttryckas explicit, men oftast vilar de implicit i 
de förändringar eller lösningar som föreslås. Utgångspunkten inom analysen är att varje 
förslag till förändring eller lösning grundas i en viss problemförståelse som legitimerar 
lösningen (Bacchi, 2009, s. x).  

WPR-analysen förnekar inte att människor upplever situationer som problematiska, men 
problematiseringar är, enligt Bacchi, alltid förenklade i bemärkelsen att de inkluderar vissa 
perspektiv och utelämnar andra. Genom att synliggöra de implicita problemen och ställa 
frågor kring vilka antaganden de grundar sig i kan vi därför utveckla förståelsen för de 
konstruktioner av verkligheten som åtgärder grundas i (Bacchi 2009, s. x-xii). WPR kan 
därför beskrivas som en kritisk, snarare än en deskriptiv, form av analys (2009, s. 39) och 
målet är inte att identifiera verkliga problem utan att fokusera på hur problem framställs 
eller representeras i policys eller av informanter. Inom problemrepresentationerna ryms 
både hur problem representeras och hur de människor som berörs av problem och 
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lösningsförslag betraktas, samt hur de människorna uppmanas att se på sig själva (2009, s. 
xxi-1).  

5.3 Subjektpositioner 

Inom WPR-analysen ingår även det diskursteoretiska begreppet subjektposition, vilket 
innebär att kategorier av människor positioneras som ett särskilt sorts subjekt. Med en viss 
subjektposition följer vissa förväntningar för hur man kan och bör agera. Genom texter, 
bilder och talat språk konstrueras sociala relationer mellan aktörer, samt subjektpositioner 
som olika aktörer intar i dessa relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48).  

Diskursen om förskolan innehåller ofta subjektpositioner såsom förskollärare, barn och 
vårdnadshavare där motsättningar om innehållet i respektive subjektposition är vanliga. 
Exempelvis förekommer oenighet om innehållet i subjektpositionen förskollärare, samt i 
vilken mån andra benämningar såsom fröken eller pedagog ska användas. Detta exempel 
illustrerar också att en subjektposition (såsom förskollärare) får sin betydelse i relation till 
en specifik diskurs (i detta fall diskursen om förskolan). Det illustrerar också att diskursen 
anger relationerna mellan olika aktörer inom diskursen, så att innehållet i 
subjektpositionerna förskollärare, barn och vårdnadshavare definieras i relation till 
varandra - om en av aktörerna inte agerar som subjektpositionen anger påverkar det även 
innehållet i övriga subjektpositioner inom diskursen. 

Vilka subjektpositioner som är möjliga bestäms av den rådande diskursen. De 
subjektpositioner som görs tillgängliga formar således hur vi ser på oss själva och hur vi 
betraktar andra och vad vi tillåts att säga eller inte säga. Den analytiska uppgiften är, enligt 
Bacchi (2009, s. 16 och 214), att identifiera vilka begrepp, objekt, strategier och 
subjektpositioner som format utsagorna innan de uttalas eller skrivs ned. Subjektpositioner 
ska inte ses som fasta utan som föränderliga och ibland motsägelsefulla vilket också skapar 
utrymme för att utmana dem (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 52). 

5.4 WPR-ansatsen som grund för analys av policytexter och 
intervjuer  

Den gemensamma teoretiska utgångspunkten som beskrivits ovan används på något olika 
sätt i uppsatsens två delstudier.  

I analysen av policytexter utgår uppsatsen från Bacchi’s förståelse för vad policy är. 
Som texten ovan har antytt är en utgångspunkt inom WPR-analys att policyformulering 
utgör en problematiserande aktivitet, det vill säga att en policyaktör såsom ett statsråd eller 
den särskilda utredare som skrev Betänkande av utredningen SOU 2020:67 Förskola för 
alla barn – för bättre språkutveckling i svenska konstruerar en särskild förståelse av ett 
problem, vilket medför att vissa typer av lösningar framstår som rimliga. Därför, menar 
Bacchi, att styrning sker genom problematiseringar. De problematiseringar som uttrycks i 
policydokument får särskilt stor genomslagskraft, då de författas av aktörer i 
maktpositioner och kan hänvisas till av andra aktörer (Bacchi, 2009, s. xi-xiii).  
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Förskollärarna blir bärare av de problemrepresentationer och subjektpositioner som 
formuleras i policydokumenten när dessa omsätts i praktiken. Förskollärarnas utsagor om 
upplevda problem, som uttrycks under intervju, förstås exempelvis som specifika 
problemrepresentationer, där andra representationer hade varit möjliga. För att fånga upp 
förskollärarnas problembeskrivningar och lösningar används tematisk analys av 
intervjusvaren, en ansats som är särskilt utvecklad för analys av intervjuer och samtal. 
Liksom i beskrivningen ovan utgår den valda formen av tematisk analys från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket, som Clarke och Braun skriver, innebär att 
betydelser och upplevelser betraktas som socialt konstruerade och reproducerade snarare 
än faktiskt existerande och inneboende i människor. Fokus inom en 
socialkonstruktionistiskt tematisk analys ligger därmed inte vid individen utan de 
sociokulturella sammanhang och strukturer som möjliggör individens utsagor (2006, s. 9 
och 13).  
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6. Metodologiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer metodologiska delar att redovisas för delstudie 1, policyanalys och 
delstudie 2, kvalitativa intervjuer. Redogörelsen inleds med vilka metoder som användes 
för datainsamling, följt av urval och avgränsningar, val av analysmetod och bearbetning av 
data. Avslutningsvis beskrivs tankar kring tillförlitlighet samt etiska hänsynstaganden och 
reflektioner kring metoderna.  

6.1 Insamlingsmetod 

6.1.1 Delstudie 1 

De dokument som ingår i delstudie 1 är allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen 
och samtliga finns publicerade på riksdagens webbplats (Sveriges riksdag, 2022-11-01). 
Valda dokument har således laddats ned från webbplatsen för att kunna läsas och 
analyseras enligt den metod som presenteras i kapitel 6.3.1. 

6.1.2 Delstudie 2 

Kvalitativ intervjumetod användes för att genomföra individuella intervjuer med 
förskollärare i den aktuella delstudien. Kvalitativa intervjuer passar då intervjupersonerna 
får större frihet att uttrycka sig samt att uppfattningar och erfarenheter uppenbarar sig bäst 
när intervjupersonen berättar om händelser som skett i personens liv. Denna metod var 
lämplig för delstudien då den syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar och syn 
på arbetet med barn i behov av språkutveckling i det svenska språket. För att kunna tolka 
människors beskrivningar, tankar och uppfattningar kring barns språkutveckling syftade 
denna metod till att som intervjuare försöka få fram olika nyanser och beskrivningar av 
informanternas erfarenheter och vardagsvärld (Johannessen, Tufte och Christoffersen, 
2020, s. 135-136). 

Delstudien använde sig av en semistrukturerad intervju vilket innebar samma 
intervjuguide som utgångspunkt till samtliga informanter men som samtidigt varierade när 
det handlade om ordningsföljden av teman och frågor. Kring utformningen av 
intervjuguiden har man som utgångspunkt en lista med teman och generella frågor 
kopplade till undersökningsområdet (Johannessen, Tufte och Christoffersen, 2020, s. 137-
139). Teman för denna studie var “Förskollärarens kompetens”, “Förskolans organisation” 
“Förskolans viktiga roll i samhället”, “Närvaro i förskolan” och “Samverkan med 
vårdnadshavare”. Den intervjuguide som konstruerats för denna studie (se bilaga 4) har 
motiverats av de olika slags frågor som man kan ställa under en semistrukturerad intervju. 
Inledningsvis i intervjuerna ställdes det enklare inledande frågor för att informanten skulle 
känna sig bekväm och avslappnad i intervjusituationen. Därefter ställdes 
introduktionsfrågor där intervjuaren introducerade det tema som skulle lyftas fram och gav 
informanten möjlighet att spontant uttrycka sig om sina erfarenheter av att arbeta med 
nyanlända och barn med annat modersmål än svenska. Därefter ställdes övergångsfrågor, 
som är den logiska förbindelsen till nyckelfrågorna, där de fick berätta om sina 
förutsättningar för arbetet. Nyckelfrågorna utgör sedan huvuddelen i intervjun och syftar 
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till att inhämta information som knyter an till studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuerna avslutades med att ge informanterna en chans att sammanfatta sina åsikter om 
arbetet, reda ut eventuella oklarheter samt en kontroll av om informanten har något att 
tillägga (2020, s. 140-141). 

För att fånga så mycket som möjligt av informanternas syn på och uppfattningar kring 
barns språkutveckling i det svenska språket måste deras utsagor dokumenteras under 
intervjuerna. Det kan ske på flera sätt, i detta fall spelades samtliga intervjuer in med 
ljudupptagning genom telefon samt att det fördes anteckningar. Alla intervjuer måste 
transkriberas, det vill säga omvandlas till text. Transkriberingen är en förutsättning för 
analysarbetet och Bryman nämner även transkribering som något positivt då man kan få en 
mer detaljerad bild i sitt analysarbete än om man bara hade antecknat. Intervjuerna har 
transkriberats i sin helhet. För att inte missa några värdefulla delar blev det betydelsefullt 
att lyssna igenom materialet noggrant  (2018, s. 577, 582). 

6.2 Urval & Avgränsningar 

6.2.1 Delstudie 1 

De dokument som anknyter till riksdagens beslut om Förskola för fler barn är Betänkande 
av utredningen SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska, 
Proposition 2021/22:132 Förskola för fler barn, fem motioner, Utbildningsutskottets 
betänkande 2021/22:UbU24 Förskola för fler barn, protokoll från debatter i Riksdagen, 
beslut av ärendet samt ändringarna i skollagen (SFS 2022:833). Därtill finns 50 remissvar 
från de som har ombetts att svara på remissen SOU 2020:67. Det empiriska materialet är 
således så omfattande att en totalundersökning inte är möjlig att genomföra inom denna 
studie utan ett urval måste ske. Carol Bacchi skriver att en policyanalys bör ta avstamp i en 
lagtext eller liknande för att sedan granska relaterade texter för att få en bredare bild av en 
viss problemrepresentation (Bacchi, 2009, s. 20). Valet av material i denna delstudie är 
också relaterat till att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De dokument som 
analyserats är: 

1. Lag om ändring i skollagen (2010:800) (SFS 2022:833). Skollagen utgör en direkt 
politisk styrning av förskolans verksamhet. De ändringar som gjorts till följd av 
Förskola för fler barn kommer att tillämpas första gången i fråga om utbildning 
som påbörjas efter den 1 juli 2023. Förslaget innebär att varje kommun blir 
skyldiga att söka upp och erbjuda plats i förskolan till alla barn från tre års ålder. 
Barn som fyllt tre år ska reserveras en plats i förskolan utan att vårdnadshavarna 
ansökt om en plats. Det analyserade materialet omfattade ca 2 sidor. 

2. Betänkande av utredningen SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre 
språkutveckling i svenska. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta 
en särskild utredare som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i 
en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga 
utredningar, SOU (Riksdagen, 2022-11-07). Den 24 oktober 2019 beslutade 
regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som 
syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder samt föreslå hur 
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förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas. Utredningen 
överlämnades till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet i november 
2020 (SOU 2020:67, 2022-11-07). Utredningen är 372 sidor lång och fokus för 
analysen var att identifiera de dominerande problemrepresentationerna. 

6.2.2 Delstudie 2 

Den styrande principen för urvalet av intervjupersoner vid kvalitativa undersökningar är 
strategiska urval samt att urvalet är ändamålsenligt. För att kunna få betydelsefull 
information kopplat till studiens syfte och frågeställningar blev urvalet av informanterna 
homogent, eftersom det endast tog hänsyn till att de har samma yrkeskategori, i delstudiens 
fall utbildade förskollärare. Inga specifika krav på informanterna, som exempelvis 
bakgrund, kön eller ålder finns med i urvalet då syftet med delstudien inte är att jämföra 
dessa egenskaper kopplat till resultatet och analysen. I teorin finns det ingen nedre eller 
övre gräns till antalet intervjuer men eftersom tiden för delstudien är begränsad 
genomfördes fem stycken intervjuer med förskollärare från två olika förskolor 
(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 54-55).  

Urvalet av förskolor är baserat på förskollärarnas kunskap och erfarenheter av 
språkutvecklande arbetssätt. I sökandet efter förskollärare med sådan kompetens fick vi 
tips om förskolor med särskilt fokus på språkutveckling från två medarbetare i en kommun 
som har ett särskilt uppdrag inom Förskola för fler barn. För att får en bred beskrivning av 
deras arbete valdes förskollärare som arbetar inom samma område men vid två olika 
förskolor. Med anledning av studiens syfte och frågeställningar kan urvalet av förskolor 
och informanter även förknippas med det som Johannessen m.fl. nämner som ett 
kriteriebaserat urval, där man utifrån vissa på förhand bestämda kriterier genomför ett 
urval (2020, s.107). I detta fall är kriterierna att informanterna är utbildade förskollärare 
och att de arbetar på förskolor där man kan förvänta sig att det finns stor erfarenhet av att 
arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling.  

Under studiens gång kontaktades rektorer som fick en roll som mellanhand mellan 
eventuella informanter och oss studenter. Rektorerna vidarebefordrade informationsbrevet 
om studien till sina förskollärare, där de sedan fick svara direkt till oss ifall de var 
intresserade av att delta i studien. En av rektorerna återkopplade på mail med två 
förskollärare som kunde tänkas ställa upp på intervju. Under arbetets gång med urval av 
förskolor och informanter märktes att ett flertal förfrågningar till rektorer via mail och 
telefonkontakt behövdes. Vi fick då hjälp med påtryckningar till rektorerna av de två 
medarbetarna som tipsat om förskolorna. Det fick effekt, vilket visade sig att ännu en 
rektor kontaktade oss och hade tre andra kandidater som kunde tänkas ställa upp på 
intervju. 



  

18 
 

6.3 Val av analysmetod & Bearbetning av data 

6.3.1 Delstudie 1 

I Carol Bacchis kritiska policyanalys, “What ́s the Problem (represented to be)?” (WPR), 
används sex sammanhängande analysfrågor i syfte att studera policydokument och de 
problemrepresentationer som ingår. De sex frågorna är: 

1. Vad är “problemet” [...] som representeras i en specifik policy? 
2. Vilka förutfattningar eller antaganden ligger till grund för denna representation av 'problemet'? 
3. Hur har denna representation av “problemet” kommit till? 
4. Vad lämnas oproblematiskt i denna problemrepresentation? Vad tystas ned? Kan man tänka kring 
“problemet” på ett annat sätt? 
5. Vilka effekter får denna representation av “problemet'” 
6. Hur/var har denna representation av “problemet” framställts, spridits och försvarats? Hur kan den 
ifrågasättas, brytas och ersättas? (Bacchi, 2009, s. 2, vår översättning) 

 

I denna delstudie kommer fråga 1, 2, 4 och 5 att appliceras på det empiriska materialet. De 
frågor som utesluts i analysen är fråga 3, som handlar om att belysa de förhållanden som 
tillåter problemrepresentationerna ur ett historiskt perspektiv, samt fråga 6 som är kopplad 
till fråga 3 (Bacchi, 2009, s. 10 och 19). Frågorna utesluts på grund av den begränsade tid 
och utrymme som det självständiga arbetet erbjuder. Inledningsvis analyserades de nya 
ändringarna i skollagen (SFS 2022:833) och därefter Betänkande av utredningen SOU 
2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska. Analysen, av var 
och en av texterna, följde de fyra steg som presenteras nedan.  

Alla policydokument innehåller, enligt Bacchi, implicita problemrepresentationer. Den 
första analysfrågan, Vad är “problemet” [...] som representeras i en specifik policy?, 
handlar om att identifiera dessa. Bacchi föreslår att man arbetar baklänges, från konkreta 
förslag, för att sedan synliggöra vilka problem som ligger till grund för förslagen (Bacchi, 
2009, s. 3). Fokus i denna studie var att identifiera de dominerande 
problemrepresentationerna. Inledningsvis studerades förslag till lösningar och därefter 
framställningen av problemen. 

Målet med den andra analysfrågan, Vilka förutfattningar eller antaganden ligger till 
grund för denna representation av “problemet”?, är att identifiera och analysera vad som 
tas för givet, vad som sägs explicit och vad som förblir outtalat. Syftet är inte att kartlägga 
olika aktörers fördomar utan analysen fokuserar på den kunskap som argumenten stödjer 
sig på och vad som är möjligt att säga eller tänka samt vilka kulturella värden som skapar 
den möjligheten (Bacchi, 2009, s. 5). Detta görs genom en form av diskursanalys där man 
identifierar dikotomier, nyckelbegrepp och kategorier som verkar inom policyn. 
Dikotomier är en förenklad uppdelning av verkligheten där den ena sidan ofta värderas 
högre. Det är därför viktigt att identifiera var dikotomierna uppträder i policydokumenten 
och vilken funktion de har för att forma förståelsen av problemet i fråga. Bacchi beskriver 
begrepp som abstrakta etiketter som fylls med olika betydelser. De kan vara relativt öppna 
eller till synes fasta i sin betydelse. Med kategorier syftar Bacchi bland annat på grupper av 
människor. Syftet med analysen är att ifrågasätta de för givet tagna betydelserna av dessa 
kategorier och identifiera vilken funktion de har i problemrepresentationen (2009, s. 7-9). I 
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den nu aktuella studien eftersöktes kategorier och dikotomier inom de 
problemrepresentationer som identifierades i analyssteg 1 medan nyckelbegrepp uteslöts 
från analysen på grund av utrymmesskäl.   

Det tredje analyssteget i denna studie är Vad lämnas oproblematiskt i denna 
problemrepresentation? Vad tystas ned? Kan man tänka kring “problemet” på ett annat 
sätt? Det handlar om att kritiskt granska de problemrepresentationer som 
policydokumenten innehåller i syfte att föra en diskussion kring vad som inte ifrågasätts 
eller vad som inte sägs. En sådan analys kan, enligt Bacchi, uppmärksamma de spänningar 
och motsättningar som ryms inom problemrepresentationen eller dess begränsningar 
(Bacchi, 2009, s. 12-13). Detta analyssteg kan ses som en fortsättning på steg två och de 
kategorier och dikotomier som identifierades där granskades kritiskt för att upptäcka 
motsättningar eller begränsningar inom dessa. I denna studie lades fokus på att identifiera 
det som lämnas oproblematiskt eller tystas ned medan alternativa problemrepresentationer 
gavs mindre utrymme.  

Den sista analysfrågan är Vilka effekter får denna representation av “problemet”? 
Bacchi menar att problemrepresentationer gynnar vissa grupper medan de missgynnar 
andra. Syftet med analysen är således att identifiera vilken effekt problemrepresentationen 
får för olika kategorier av människor. Detta görs genom att identifiera diskursiva effekter, 
effekter på de subjektpositioner som konstrueras samt så kallade “lived effects” som 
konkret påverkar människors liv. De diskursiva effekterna handlar om vilka diskurser som 
dominerar problemrepresentationerna och vad som utesluts från diskursen. Hur 
problemformuleringen och inramningen av en särskild diskurs ser ut påverkar hur 
problemet uppfattas och skapar begränsningar för att tänka kring problemet. Med effekter 
på subjektpositioner menas hur språkliga framställningar bidrar till skapandet av 
subjektpositioner samt hur policys ställer olika subjektpositioner mot varandra där vissa 
ses som mer eftersträvansvärda än andra. Inom problemrepresentationer finns ofta 
antaganden om vem, eller vilka, som bär ansvaret för problemet. Ibland framställs 
målgruppen som berörs av policyn som ett problem eller att de till och med är ansvariga 
för de problem som policyn försöker lösa. Hur problem framställs påverkar därför hur 
målgruppen ser på sig själva och hur andra betraktar dem. Effekter som konkret påverkar 
människors liv handlar om de materiella effekter som följer av problemrepresentationer där 
exempelvis kategorisering av identiteter inom sociala tjänster kan leda till sämre ekonomi 
(Bacchi, 2009, s. 15-18). Studiens syfte är att studera hur förskolans uppdrag rörande barn i 
behov av språkutveckling i det svenska språket beskrivs av regering och riksdag. De 
materiella effekterna har därför inte analyserats i denna studie då det föll utanför studiens 
syfte. Däremot har de diskursiva effekterna och effekter på subjektpositioner analyserats. 

6.3.2 Delstudie 2 

För att kunna besvara studiens frågeställning tillämpades metoden tematisk textanalys 
vilket innebär att man identifierar, rapporterar och analyserar mönster i datamaterialet. 
Kvalitativ analys möjliggör djupgående analyser av ett mindre material, där forskaren gör 
en tolkande analys av sin data snarare än att kvantifiera dem. Braun och Clarke betonar 
vikten av att vara tydlig och transparent i sin analysprocess, då det är en tolkande metod 
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och forskaren är en del av processen (Braun & Clarke, 2006, s. 77). Delstudiens 
analysprocess har följt Braun och Clarkes fem första steg. Steg ett handlar om att lära 
känna sitt datamaterial (2006, s. 87). Inledningsvis skrevs transkriptionsmaterialet ut på 
papper, sedan lästes transkriptionerna textnära och noga flertalet gånger. Anteckningar 
fördes i form av kommentarer i Word, om idéer till kodning. Steg två innebär att man 
systematiskt markerar det som har betydelse för studien (2006, s. 88-89). Kodningen 
genomfördes med ett brett perspektiv där begrepp och hela meningar, som anknyter till 
studiens syfte och frågeställning färgmarkerades systematiskt i Word. Samtliga koder 
sattes samman i en kodlista i ett nytt dokument och organiserades därefter i preliminära 
grupper. Steg 3 innebär analys av koderna och att söka efter teman och underteman (2006, 
s. 89-90). Vid den breda kodningen behölls stora delar av kodningen vilka formade fem 
teman. Steg 4 handlar om att granska temana, att datan inom samma tema hänger samman 
på ett meningsfullt sätt och att det finns tydliga skillnader mellan de olika temana. (2006, s. 
91-92). Efter granskningen sammanfogades flera teman. Steg 5 innebär att fastställa och 
namnge samtliga tema och att identifiera vad som är intressant med dem och varför (2006 
s. 92-93). Varje tema namngavs och sammanfattades genom en mening för att tydliggöra 
vad som utgör dess kärna och stämdes av att de fungerade med delstudiens frågeställning. 
Vid analysens slut hade tre teman skapats.  

6.4 Tillförlitlighet  

I kvalitativ forskning får validitet och reliabilitet en annorlunda betydelse än inom 
kvantitativ forskning (Bryman, 2018, s. 465). Johannessen m.fl. tar upp begrepp som 
Lincoln och Guba har utformat och som anses vara av relevans som mått på kvalitet i 
kvalitativa studier. De fyra begreppen som skrivs fram är pålitlighet, trovärdighet, 
överförbarhet och bekräftelsebarhet (2020, s. 220). Dessa begrepp kommer att redovisas 
nedan. 

Pålitlighet kan förknippas med reliabilitet skriver Johannessen m.fl. Inom kvalitativa 
intervjuer är det främst samtal som styr insamlingen av data, därmed blir redskapet för att 
få fram resultatet intervjuaren. Det är omöjligt för en annan forskare att göra en exakt 
likadan tolkning eller upprepa samma kvalitativa forskning, då det är relationen och 
samtalen mellan informanten och intervjuaren som påverkar det insamlade materialet. För 
att säkerställa och stärka pålitligheten i delstudien kan man detaljerat redogöra för och 
beskriva alla delar i processen (2020, s. 220-221). Även policyanalys är en tolkande analys 
där forskarens roll i studien är viktig att reflektera över. De tolkningar som görs av 
materialet är inte den enda sanna tolkningen utan en version av den. Därför är det av 
största vikt att även här motivera de val som görs och vara så transparent som möjligt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111-112). I de två delstudierna har detta 
säkerställts genom att de metodologiska tillvägagångssätten synliggjorts samt att tydliga 
exempel från empirin, som ligger till grund för den tolkning som är gjord, visats i 
resultatdelen.  

Begreppet trovärdighet kan relateras till intern validitet och handlar i kvalitativa 
undersökningar om hur tillvägagångssättet och resultatet tydligt är en spegling av syftet 
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med studien och ifall resultatet kan representera verkligheten. Ihärdig observation är en av 
två tekniker som Lincoln och Guba har tagit fram för att öka trovärdigheten. Ihärdig 
observation innebär att man blir insatt i forskningsfältet och kontexten och därmed kan 
skilja på irrelevant och relevant information. I denna studie har detta gjorts genom att 
mycket forskning inom det valda området har lästs. Under arbetets gång har vi även träffat 
representanter från en kommun som arbetar med uppsökande verksamhet inom uppdraget 
Förskola för fler barn. Vi har även deltagit i ett digitalt seminarium om Förskola för fler 
barn som hölls av Sveriges kommuner och regioner (SKR, 2022-11-01) och ett symposium 
om Öppna förskolan (EDU, 2022-11-01). Vidare kan trovärdigheten stärkas genom att 
studien genomförts i enlighet med de regler som finns och att resultatet som skrivs fram i 
delstudie 2 bekräftas och överensstämmer med uppfattningar och erfarenheter som 
informanterna har (Johannessen, Tufte och Christoffersen, 2020, s. 220 – 222; Bryman, 
2018, s. 466).  

Johannessen m.fl. skriver att begreppet överförbarhet kan kopplas till extern validitet 
och avser att det resultat som kommer fram i en kvalitativ studie även kan bidra och 
överföras till andra miljöer än de som har undersökts. Man pratar om överföring av 
kunskap i samband med kvalitativa studier och syftet med all forskning är egentligen att 
kunna dra slutsatser utöver enbart den information som samlats in. För att göra kunskapen i 
denna studie överföringsbar systematiserades insamlandet av datan och analysen kopplades 
till teori och centrala begrepp (Johannessen, Tufte och Christoffersen, 2020, s. 222-224).  

Det sista begreppet bekräftelsebarhet kan kopplas till objektivitet, vilket innebär 
möjligheter att styrka och bekräfta att det resultat som kommer fram i studien är en följd av 
tidigare forskning (Johannessen, Tufte och Christoffersen, 2020, s. 222 – 224). Det skedde 
i denna studie genom att redogöra för alla beslut under processens gång, att inga subjektiva 
uppfattningar påverkade slutsatserna och att det som tidigare forskning visat kopplades till 
resultatet i diskussionen. 

6.5 Etiska hänsynstaganden 

I vårt självständiga arbete har vi tagit hänsyn till forskningsetiska principer med 
utgångspunkt i God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017).  

Då dokumenten i delstudie 1 inte berör informanter gäller de forskningsetiska 
hänsynstaganden som presenteras nedan framför allt delstudie 2.  

I delstudie 2 delgavs samtliga informanter och rektorer information om delstudien 
genom mail med ett informationsbrev (se bilaga 2) om syftet med vår studie, vilka metoder 
vi skulle använda, vad deras uppgift i studien är samt hur långt intervjutillfället var 
beräknat att ta. I samband med informationsbrevet skickades även en medgivandeblankett 
(se bilaga 3) till deltagande förskollärare för underskrift. Den användes för att säkerställa 
informanternas vetskap om vad som förväntas av dem; att inspelade intervjuer och alla 
anteckningar skulle förvaras på ett säkert sätt, att endast författarna av delstudien får ta det 
av materialet samt att den insamlade datan kommer att raderas efter att transkriberingen 
och analysen är klar. Informanterna har fått tid på sig att läsa igenom informationen och 
efteråt har de deltagande förskollärarna skrivit under och givit medgivandeblanketten 
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fysiskt innan intervjutillfällets start. Vi informerade även att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan, samt att alla deltagare och förskolor skulle avidentifieras med hjälp 
av fiktiva namn. 

6.6 Metodreflektion 

6.6.1 Delstudie 1 

För att förhindra att metoden används på ett alltför enkelt sätt tar Bacchi upp fyra aspekter 
som bör begrundas under analysens gång. Den första gäller urvalet av texter. För att få en 
fördjupad bild av en problemrepresentation är det nödvändigt att studera flera texter som 
relaterar till varandra. Den andra aspekten handlar om policys komplexitet. Som tidigare 
nämnts innehåller policys ofta motsägelser eller spänningar och det är därför viktigt att 
vara medveten om den tolkningsprocess som analysen innebär och att man som forskare 
inte snedvrider det som står skrivet för att ge stöd till sina egna tolkningar. Den tredje 
aspekten gäller kontexten policyn är skapad i. För att förstå den valda policyn krävs 
tillräcklig kunskap kring kontexten vilken kan fås genom att exempelvis studera relaterade 
policys och samtida debatter (Bacchi, 2009, s. 20-21). Även om denna studie inte kommer 
att innefatta analyser av samtliga policydokument, motioner och remisser som är relaterade 
till Förskola för fler barn, har ett urval lästs för att få en djupare förståelse för kontexten. 
Den sista aspekten som Bacchi tar upp handlar även den om metodens komplexitet. 
Analysfrågorna bör appliceras på materialet flera gånger och från olika vinklar för att 
förstå hur problemrepresentationerna är invävda i varandra (2009, s. 21).  

6.6.2 Delstudie 2 

En fördel med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att det är en flexibel 
kvalitativ metod som möjliggör att få detaljerade och fylliga beskrivningar samt få 
informantens uppfattningar om en viss företeelse (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 
83-84). Eftersom det generellt är känsligt med kategoriseringar av grupper och i synnerhet 
av grupper som är stigmatiserade kan det påverka hur informanterna väljer att svara på 
intervjufrågorna. Det kan innebära att de exempelvis uttrycker sig extra försiktigt eller 
undviker vissa bruk av ord eller begrepp. En annan begränsning med metoden kan också 
bestå i vilken roll vårt förfarande avgör i intervjusituationerna. Relationen mellan 
informanten och intervjuaren är viktig för att få ut information av hög kvalitet under 
intervjuerna. Intervjuareffekt i form av exempelvis egen osäkerhet, bristande 
intervjuträning, samt uppträdande och utseende kan skapa närhet eller distans och påverka 
informanternas utsagor (2015, s, 88-89). 

Delstudiens begränsning gällande att använda sig av intervju som metod och 
transkriptioner är att det är tidskrävande samt att rekrytering av informanter kan vara 
problematiskt  (Christoffersen & Johannessen, 2015, s.62). Det var en utmaning att få tag 
på informanter som kunde tänkas ställa upp. Men efter upprepad kontakt både via telefon 
och mail lyckades vi hitta förskollärare i området. I jämförelse med delstudie 1, att 
analysera policydokument, finns materialet tillgängligt för uppsatsförfattaren hela tiden.  
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7. Resultat & analys 

7.1 Delstudie 1 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de valda policytexterna som syftar till att 
besvara frågeställningen: Vilka problem presenteras som möjliga att lösa genom 
riksdagsbeslutet kring Förskola för fler barn i utredningen som föregick beslutet, samt 
förändringarna i skollagen? För att få en bredare bild av de problemrepresentationer som 
bidragit till ändringarna i skollagen har Betänkande av utredningen SOU 2020:67 Förskola 
för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) analyserats. Denna 
analys presenteras i kapitel 7.1.1-7.1.5. Därefter presenteras analysen av ändringarna i 
skollagen (SFS 2022:833) i kapitel 7.1.6. Avslutningsvis presenteras slutsatser av analysen 
av utredningen och skollagen i kapitel 7.1.7. 

7.1.1 Analys av utredningen  

Nedanstående analys sammanställer de lösningsförslag, antaganden och 
problemrepresentationer som uttrycks i utredningen. Analysen av utredningen är indelad i 
fyra avsnitt, avseende 1) utredningens övergripande mål att öka andelen barn i förskolan, 
2) kompetensutveckling som verktyg för att öka förskolans kvalitet, 3) uppsökande 
verksamhet som verktyg för att öka andelen barn i förskolan och 4) direktinskrivning och 
obligatorisk förskola som verktyg för att öka andelen barn i förskolan.  

7.1.2 Ökat deltagande i förskolan 

Utredningens övergripande mål är att öka deltagandet i förskolan för barn i åldern 3-5 år. 
Detta lösningsförslag baseras på en rad antaganden om att investeringar i förskolan leder 
till minskade samhällsproblem av olika karaktär, både på kort och på lång sikt. 
Utredningens beskrivning av dessa antaganden redogörs för nedan.  

Utredningen hänvisar till ett brett forskningsstöd i redogörelsen för förskolans positiva 
effekter på utveckling och lärande för barn i allmänhet och i synnerhet för flerspråkiga 
barn och barn med svag socioekonomisk bakgrund (SOU 2020:67, s. 15). Deltagande i 
förskolan har, enligt utredningen, även positiva effekter på pojkars skolresultat, vilka i 
genomsnitt har lägre skolresultat än flickor. Ett ökat deltagande i förskolan antas därför 
kunna kompensera för skillnader i uppväxtvillkor och förhindra kunskapsklyftor och 
därigenom öka förutsättningarna för att nå målet om en jämlik och jämställd utbildning (s. 
65 och 284).  

Utredningen hänvisar också till regeringens strategi för att minska och motverka 
segregation, vilken uttrycker att tidiga insatser är mest effektiva för att förhindra 
segregation och kriminell utveckling (ref. i SOU 2020:67, s. 285). Ett ökat deltagande i 
förskolan antas utifrån denna strategi kunna minska segregationen i samhället.  

Utredningen uttrycker också att ett ökat antal barn i förskolan kan bidra till ökad 
sysselsättning för vårdnadshavarna, särskilt för kvinnor och i synnerhet utrikesfödda 
kvinnor (SOU 2020:67, s. 119). Detta leder, enligt utredningen, till att vårdnadshavarnas 
kunskaper i svenska språket ökar samt att de känner en starkare tillit till det svenska 
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samhället (s. 284-285). Att fler kvinnor etableras på arbetsmarknaden leder, enligt 
utredningen, även till ökade skatteintäkter, minskade kostnader för bidrag samt ökad 
integration och jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta i sin tur påverkar barnens 
förutsättningar för integration och sambandet är särskilt starkt när det kommer till döttrars 
framtida förutsättningar (s. 265). Ett ökat deltagande i förskolan antas sammantaget 
förbättra både integration och jämställdhet i samhället i stort.  

7.1.3 Kompetensutveckling som verktyg för att öka förskolans kvalitet 

Utredningen presenterar en rad åtgärder som syftar till att öka antalet utbildade 
förskollärare och barnskötare och stärka deras villkor och status. Detta övergripande 
lösningsförslag baseras på en rapport från Vetenskapsrådet som uttrycker att 
förskolepersonalens utbildning och kompetens är den viktigaste faktorn för hög kvalitet i 
förskolan och för att förskolan ska kunna lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag (ref. i 
SOU 2020:67, s. 71). För att öka personalens kompetens föreslår utredningen en rad olika 
åtgärder.  

Ett förslag är att skollagen ska förtydligas så att personal i förskolan måste vara 
utbildade enligt lag. Vidare menar utredningen att en översyn av barnskötarutbildningen 
bör genomföras för att skapa en mer enhetlig utbildning och tydliggöra barnskötarnas 
kompetens. Utredningen föreslår även att examensbeskrivningen i förskollärarutbildningen 
ses över så att det anges att studenten ska visa fördjupad kunskap i barns 
andraspråksutveckling (SOU 2020:67, s. 23-25). En annan åtgärd, som syftar till att höja 
personalens kompetens inom språkutveckling i svenska, är en förlängning av den 
kollegiala kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet till förskolor som har särskilt svåra 
förutsättningar, i betydelsen att en stor andel barn har utländsk bakgrund eller svag 
socioekonomisk bakgrund (s. 55 och 257). Flerspråkig personal beskrivs i utredningen som 
en pedagogisk resurs men även som en brobyggare till familjer och barn. En förutsättning 
är dock att den flerspråkiga personalen också har en pedagogisk utbildning och goda 
kunskaper i svenska (s. 213). Ovanstående lösningsförslag rörande barnskötares och 
förskollärares utbildning utgår från problemrepresentationen att det saknas utbildad 
personal i  förskolan samt att kompetensen brister i fråga om barns andraspråksutveckling 
och vissa fall även i det svenska språket.  

Nära kopplat till ovanstående är också åtgärder som syftar till att öka förskolläraryrkets 
attraktivitet, särskilt på förskolor med svåra förutsättningar. Utredningen föreslår att 
karriärsteg för särskilt yrkesskickliga förskollärare med titeln förste förskollärare inrättas. 
Karriärsteget föreslås införas i de förskolor som har särskilt svåra förutsättningar vilket ska 
baseras på vilka barn som är inskrivna vid förskolan (SOU 2020:67, s. 23-25). En tjänst 
som förste förskollärare skulle innebära en löneökning på 10 000 kronor i månaden vilket 
skulle medföra löneökningar för främst kvinnor då 97 % av förskollärarna är kvinnor. 
Förslaget om inrättandet av karriärsteg baseras på antagandet att ett bättre löneläge 
kommer att locka fler män till yrket, men även locka fler förskollärare till de förskolor som 
idag har en lägre andel förskollärare (s. 280 och 285).  
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7.1.4 Uppsökande verksamhet som verktyg för att öka andelen barn i 
förskolan 

En annan kategori av lösningsförslag avser metoder för att informera vårdnadshavare om 
förskolan. Huvudförslaget inom detta område är att skollagen ska ålägga varje kommun att 
genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare för att informera om 
förskolans uppdrag, värdegrund och betydelse för barns utveckling och lärande samt barns 
rätt till förskolan. Informationen ska riktas till alla vårdnadshavare som har barn i åldern 3-
5 år som inte är inskrivna i förskolan, vilket även innefattar barn som är inskrivna i 
pedagogisk omsorg (SOU 2020:65, s. 16-17).  

Ovanstående åtgärder baseras på en rapport från Vetenskapsrådet som uttrycker att 
uppsökande verksamhet är det mest effektiva sättet att påverka vårdnadshavares vilja att 
skriva in sina barn i förskolan (ref. i SOU 2020:67, s. 72). Utredningen föreslår att 
informationen bör anpassas efter målgrupperna för att ge störst effekt. Exempelvis kan 
vårdnadshavare med låg kännedom om förskolan erbjudas personliga möten där de får 
möjlighet att ställa frågor. För nyanlända föreslås hembesök för att bygga förtroende så att 
vårdnadshavarna vågar lämna sina barn till förskolan (SOU 2020:67, s. 115 och 132). För 
att nå andra barn med behov av språkutveckling i svenska ges förslaget att samarbeta med 
barnavårdscentralen som kan lämna information om förskolan och motivera 
vårdnadshavarna att ansöka om en plats i förskolan (s. 161). Ytterligare ett förslag som rör 
uppsökande verksamhet är samverkan mellan olika aktörer som kommer i kontakt med 
nyanlända barn i syfte att nå målgruppen och motverka misstro och rykten om svenska 
myndigheter. Förutom hälso- och sjukvård föreslås samverkan med exempelvis öppna 
förskolan och lotsar eller medborgarvärdar (s. 125 och 128).  

Lösningsförslagen som handlar om uppsökande verksamhet och att informera 
vårdnadshavare om förskolans verksamhet antyder att vårdnadshavarna inte är informerade 
om förskolans syfte och deras barns rätt till förskola. Det finns därför ett antagande om att 
vårdnadshavarna inte valt förskola på grund av okunskap, snarare än att aktivt ha valt bort 
förskolan. Det finns även ett antagande om att vissa målgrupper är i behov av att känna 
tillit till svenska myndigheter överlag, vilket kräver anpassad information, medan andra 
målgrupper kan ges information genom en mellanhand. 

7.1.5 Direktinskrivning och obligatorisk förskola som verktyg för att öka 
andelen barn i förskolan 

Den sista kategorin av lösningsförslag som identifierats i utredningen är direktinskrivning 
och obligatorisk förskola. Direktinskrivning innebär enligt utredningen att det blir 
obligatoriskt för kommunerna att erbjuda en plats i förskolan till de barn som är i behov av 
språkutveckling i det svenska språket. De barn som omfattas av direktinskrivningen 
föreslås vara 1) nyanlända barn, 2) barn med annat modersmål än svenska och som är i 
behov av förskola för att få bättre språkutveckling i svenska, samt 3) barn som av annan 
anledning har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67, s. 
157). Direktinskrivning gäller även för de barn inom målgrupperna som är inskrivna i 
pedagogisk omsorg vilket innebär att de erbjuds en plats i förskolan istället. Om 
vårdnadshavarna tackar nej till erbjudandet ska kommunen erbjuda en plats nästkommande 



  

26 
 

år. Förskolan som ska erbjudas är att jämföra med allmän förskola från tre år, alltså 
avgiftsfri förskola under 15 timmar per vecka (s. 163 och 166). 

Utredningen redogör för detaljerade överväganden angående vilka målgrupper som ska 
omfattas av direktinskrivning och hur denna ska gå till. Valet av målgrupper diskuteras i 
utredningen i nedanstående citat: 
 

Den personkrets som aktivt skulle erbjudas deltagande i verksamheten är i första hand nyanlända 
barn. Den större delen av de personer som kan ingå i den personkretsen måste dock antas ha en 
annan etnisk tillhörighet än svensk. Att skyldigheten att aktivt erbjuda barn förskoleplats därmed i 
praktiken skulle kunna komma att tillämpas så att den bara omfattar personer av annan etnisk 
tillhörighet än svensk innebär att reglerna kan riskera att komma att stå i strid mot DL:s förbud mot 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. (SOU 2020:67, s. 152) 

 
Så länge alla barn i jämförbar situation, dvs. som bedöms ha behov av förskola för att få en bättre 
språkutveckling i svenska, erbjuds samma sak bör det inte kunna anses som ett missgynnande. […] 
För att säkerställa att bestämmelser om aktivt erbjudande av förskoleplats för vissa barn inte ska 
anses missgynnande kan en lösning vara att kriterierna för vilka barn som aktivt ska erbjudas 
förskoleplats utformas så att de inte enbart omfattar nyanlända barn utan även andra barn som av 
något skäl bedöms ha behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. (SOU 
2020:67, s. 152-153) 
 

Som citaten ovan illustrerar ser utredningen risker med att erbjuda förskoleplats till i första 
hand nyanlända. För att undvika diskriminering föreslår utredningen att även andra barn 
som är i behov av bättre språkutveckling i svenska ska erbjudas en förskoleplats. 

Utredningen redogör även för vad en obligatorisk språkförskola för vissa målgrupper 
skulle innebära vilket illustreras i nedanstående citat: 

 
Ett införande av en obligatorisk språkförskola för vissa barn skulle alltså innebära att dessa 
behandlas olikt andra barn i det avseendet att de måste gå i förskola medan andra barn endast har en 
rätt att gå i allmän förskola. (SOU 2020:67, s. 145) 

 

Förslaget att obligatoriet läggs på kommunerna istället för på barnen gör enligt utredningen 
att man undviker känslan av tvång hos vårdnadshavarna och att de istället kan se det som 
ett positivt erbjudande för deras barn att integreras och få stöd i sin språkutveckling. 
Utredningen ser det också som ett sätt att undvika att strida mot principen om 
likabehandling och förbud mot diskriminering (SOU 2020:67, s. 151 och 155). 

Slutligen föreslår utredningen en avgiftsfri obligatorisk förskola för alla barn från fem 
års ålder som ska omfatta sex timmar per dag. Den obligatoriska förskolan skulle nå ca 6 
800 femåringar som inte går i förskolan. En obligatorisk förskola antas kompensera för 
skillnader och bidra till mer likvärdiga förutsättningar inför att barnen börjar skolan och på 
sikt bidra till högre skolresultat för alla barn. Obligatorisk förskola antas också medföra att 
barnen får en kontinuerlig närvaro i förskolan vilket betraktas som särskilt viktigt för barn 
med annat modersmål än svenska (SOU 2020:67, s. 171-173). 

Sammantaget utgår ovanstående lösningsförslag ifrån antagandet att information till 
vårdnadshavare inte utgör ett tillräckligt styrmedel i vissa fall. Eftersom direktinskrivning 
går att tacka nej till utgår förslaget ifrån att det finns vårdnadshavare som är villiga att låta 
sina barn gå i förskola, men inte tar initiativ att anmäla barnen. Den obligatoriska 
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förskolan, som riktas till barn från fem års ålder utgår ifrån antagandet att det även finns 
vårdnadshavare som inte vill att barnen går i förskolan, men att det är så viktigt att barnen 
skrivs in på förskolan att ett obligatorium krävs.  
 

7.1.6 Ändringarna i skollagen 

Nedanstående analys berör de förändringar och lösningsförslag som faktiskt har 
implementerats genom riksdagens beslut om ändringar i skollagen (SFS 2022:833). De 
lösningar som presenteras i skollagen är att:  
 

● Kommunerna ska erbjuda förskola till vårdnadshavare och de barn över 3 år som omfattas 
av definitionen nyanlända utan att vårdnadshavarna önskat det genom så kallad 
direktplacering.  

● Kommunen ska också sträva efter att erbjuda plats till andra barn som är i behov av 
förskola för en bättre språkutveckling i svenska, utan vårdnadshavarnas önskemål.  

● I kommunens arbete ingår även uppsökande verksamhet där de ska ta kontakt med 
vårdnadshavarna till barn över tre år för att informera om förskolans syfte och barnets rätt 
till förskola. Denna kontakt ska ske årligen tills våren barnet fyller sex år.  

 
De lösningar som presenteras genom skollagsförändringarna utgår ifrån 
problemrepresentationen att alla barn över tre år inte går i förskolan, eftersom ändringarna 
riktas mot att öka inskrivningen i förskolan för dessa barn. Särskilt problematiseras att 
nyanlända barn inte går i förskolan, då åtgärderna riktade mot de familjerna särskiljs från 
åtgärder mot andra familjer i 14 a §: 
 

14 a § Ett barn som ska erbjudas förskola enligt 4 § ska av hemkommunen erbjudas en plats vid en 
förskoleenhet även utan att något önskemål om förskola har anmälts av barnets vårdnadshavare om  

1. barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller 
2. barnets vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistas i Sverige 
sedan högst fem år. 

Kommunen ska sträva efter att erbjuda även andra barn som ska erbjudas förskola enligt 4 § och 
som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats vid en förskoleenhet utan 
att något önskemål om förskola har anmälts av barnets vårdnadshavare. (SFS 2022:833, s. 2) 

 

Som framgår i ovanstående citat  skiljer sig kommunens åtgärder för att öka deltagandet i 
förskolan beroende på målgrupp. Kommunen ska erbjuda förskoleplats till nyanlända 
medan de ska sträva efter att erbjuda andra barn förskola. Detta lösningsförslag utgår från 
antagandet att nyanlända barn är i störst behov av språkutveckling och svensk förskola.  

7.1.7 Tystnader, kategorier och dikotomier i utredningen och förändringarna 
i skollagen 

Problematiseringar är alltid förenklade. De inkluderar vissa perspektiv och utelämnar andra 
(Bacchi, 2009, s. xii). I utredningen och i förändringarna i skollagen får vissa 
problematiseringar större utrymme än andra. Det övergripande lösningsförslaget i 
utredningen riktas mot barn i behov av språkutveckling i svenska. Detta innefattar både 
nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska, barn som är i behov av 
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språkutveckling och barn som har socioekonomiskt svag bakgrund. Trots att satsningen 
även inkluderar inrikes födda och barn med socioekonomiskt svag bakgrund, där 
exempelvis barn med språkförsening eller barn i socialt utsatta miljöer ingår, visar 
analysen ovan att störst fokus läggs på barn med annat modersmål än svenska och i 
synnerhet nyanlända barn. Detta ses både i förändringarna i skollagen som särskiljer 
nyanlända barn i direktinskrivningen, i diskussionen kring kompetensutvecklingsinsatser 
som är riktade mot främst andraspråksutveckling och förskolor med svåra förutsättningar 
samt i diskussionen kring den uppsökande verksamheten som ger störst utrymme till 
nyanlända.  

Andra problematiseringar som förenklas i utredningen är den komplexitet som finns i de 
samhällsproblem som ett ökat deltagande i förskolan antas lösa eller delvis lösa. Förskolan 
antas, enligt utredningen, kunna bidra till att nå målen kring jämställd och jämlik 
utbildning, bidra till jämlikhet mellan män och kvinnor, minska segregation, kriminell 
utveckling samt öka sysselsättningen för vårdnadshavarna. Sammantaget finns en 
förväntning om att ytterligare 23 000 barn i förskolan ska förändra samhället. Andra 
bidragande orsaker, som exempelvis det fria skolvalet, boendesegregation, män och 
kvinnors olika förutsättningar och ojämlika möjligheter på arbetsmarknaden 
problematiseras inte i lika stor utsträckning, om det ens nämns. Lösningsförslagen och 
problembeskrivningarna i utredningen skapar därigenom begränsningar för hur man kan 
tänka kring de samhällsproblem som nämnts (Bacchi, 2009, s. 15).  

Utredningen och ändringarna i skollagen beskriver barn och vårdnadshavare på sätt som 
kan indelas i ett antal kategorier. I beskrivningarna av barn och vårdnadshavare framträder 
även dikotomier mellan olika kategorier av barn och vårdnadshavare. Den kategori av barn 
som tydligt och återkommande särskiljs från andra barn som är i behov av språkutveckling 
i svenska är nyanlända barn. I skollagsförändringarna används inte begreppet nyanländ 
men det är nyanlända barn som åsyftas i målgruppsbeskrivningen av de barn som ska 
omfattas av beslutet: 

 
1. barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller 
2. barnets vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistas i Sverige 
sedan högst fem år. (SFS 2022:833, s. 2) 

 

Som tidigare nämnts skiljer sig kommunens åtgärder åt för att öka deltagandet i förskolan 
beroende på målgrupp. Detta gör att nyanlända barn pekas ut som att vara i störst behov av 
språkutveckling och svensk förskola. Det ges också detaljerade förslag i utredningen på 
hur den uppsökande verksamheten kan se ut för nyanlända barn medan andra barn i behov 
av språkutveckling förväntas nås av mellanhänder såsom barnavårdscentralen. Andra barn 
med behov av språkutveckling i svenska prioriteras således lägre när det kommer till att 
öka deltagandet i förskolan. Sannolikt beror detta bland annat på svårigheten i att kartlägga 
dessa barn. Även nyanlända vårdnadshavare särskiljs återkommande från andra 
vårdnadshavare i utredningen. Insatserna om uppsökande verksamhet bygger på 
antaganden att de saknar kunskap om förskolan och behöver särskilt utformad information 
samt att vårdnadshavarna själva inte tar initiativ till att ansöka om förskoleplats. I 
problemrepresentationerna läggs även fokus på att nyanlända familjers värderingar kan 
skilja sig från förskolans värderingar och att det finns en skepsis eller rädsla för svenska 
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myndigheter. Både nyanlända barn och vårdnadshavare behandlas som en homogen grupp 
i utredningen och i skollagsförändringarna trots att det finns många skäl till att människor 
invandrat till Sverige de senaste åren. Dessa språkliga generaliseringar eller förenklingar 
får diskursiva effekter (Bacchi, 2009, s. 16) då de bidrar till att konstruera en särskild bild 
av nyanlända barn och familjer, där de framställs som en grupp som är i större behov av 
stöd än andra. Problemrepresentationerna påverkar även hur nyanländas ser på sig själva 
och hur andra betraktar dem. De tilldelas en subjektposition där de förväntas agera på ett 
visst sätt  (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48). Genom problemrepresentationerna 
vilar även antaganden om att nyanlända tillskrivs en del i själva problemet (jmf. Bacchi, 
2009, s. 17) där vårdnadshavarna beskrivs sakna kunskap eller initiativförmåga till att delta 
i förskolans verksamhet.  

7.2 Delstudie 2  

I denna del presenteras resultat och analys utifrån intervjuerna med förskollärarna i 
förhållande till frågeställningen: Vilka problem synliggörs och vilka lösningar föreslås av 
förskollärare i fråga om arbetet med barn i behov av språkutveckling i det svenska språket? 
Nedanstående analys sammanställer de lösningsförslag, antaganden och 
problemrepresentationer som uttrycks av informanternas olika utsagor. I den tematiska 
analysen skapades tre teman avseende 1) förskollärares syn på kommunikation och 
samverkan med vårdnadshavare, 2) förskollärares syn på förskolans uppdrag och ökat 
deltagande i förskolan, 3) förskollärares syn på förskolans roll. Nedan följer utvalda citat 
och en sammanställning av samtliga teman.  

7.2.1 Förskollärares syn på kommunikation och samverkan med 
vårdnadshavare 

Under intervjuerna nämnde samtliga förskollärare att de upplever olika problem som rör 
kommunikation och samverkan med vårdnadshavarna. Utifrån vad de berättar så är det 
frågan om olika typer av problem. Flera av förskollärarna uttrycker utmaningar med 
samverkan när vårdnadshavarna inte kan det svenska språket eller de själva inte kan 
vårdnadshavarnas språk. De säger att det kan bli svårt särskilt under introduktionerna samt 
vid övrig information gällande den dagliga verksamheten. En av förskollärarna beskriver 
denna problematik:  

Språket är så viktigt. Alltså blir man inte förstådd, en person är kanske väldigt pratsam men om han 
inte blir förstådd eller kan inte beskriva, det är jättejobbigt, så jobbigt. Ibland tänker jag, det är det 
här jag vill meddela men jag kan inte. Jag har inte det ordet. (Informant 1) 

En annan förskollärare berättar att vissa tror att det räcker med skicka ut månadsbrev eller 
sätta upp en lapp i hallen med information till vårdnadshavarna. Hen menar att det fungerar 
inte så, då flera av vårdnadshavarna inte kan läsa information på svenska. Förskollärarna 
berättar att de kommunicerar via bilder och använder sig av kroppsspråk vid överlämning 
till vårdnadshavarna. Är det något speciellt man vill samtala om med vårdnadshavarna 
bokar de in ett möte med en tolk. En förskollärare berättar att vårdnadshavarna kan få hjälp 
med språket, särskilt under introduktionen, då man kan ansöka om att få en pedagog som 
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pratar samma språk som barnet och föräldrarna. Men de flesta förskollärarna uttrycker 
ändå att de vill ha fler möten med vårdnadshavarna, ännu mer dialog. Två av förskollärarna 
berättar även att de har tur som har pedagoger som pratar samma språk som många av 
vårdnadshavarna då de kan hjälpa och stötta varandra i dialogen med vårdnadshavarna.  

[...] jag använder båda, tolkar ibland för andra lärgrupper när de inte har arabisk eller kurdisktalande 
personal. De kommer till oss och vill ha hjälp och vi hjälper dem och tolkar och översätter för 
vårdnadshavarna. (Informant 4) 

De lösningsförslag som beskrivs av förskollärarna är att ge mer tid till kommunikation och 
samverkan med vårdnadshavarna samt att flerspråkig personal ses som en resurs. De 
antaganden som ligger till grund för förslagen är att mer tid skulle stärka både 
kommunikationen och relationen med vårdnadshavarna. 

Förskollärarna uttrycker att relationsskapande är en viktig del i arbetet med 
kommunikation och samverkan med vårdnadshavarna. Några förskollärare uttrycker att det 
är viktigt med ett bra bemötande av vårdnadshavarna när de kommer till förskolan. Att de 
är personliga men samtidigt professionella. En berättar också att många vårdnadshavare 
föredrar och tar till sig information bättre face-to-face än skriftlig information.  
 

[...] Du vill ha det i det vardagliga samtalet, ha ett trevligt samtal. Du måste vara respektfull, det vill 
många ha. Vi måste gå ut och vara service-minded mot många föräldrar, då de öppnar sig mer [...] 
Kroppsspråk och så, du måste tänka mer så, du måste vara ännu tydligare ibland. [...] Vi är 
avgörande faktor kring det här hela tiden. [...] Det är jättebra att kunna förnamnen på alla 
vårdnadshavare egentligen, att kunna tilltala så det blir lite mer personligare. (Informant 5) 
 

En annan problematik som framkommer i förskollärarnas utsagor är att vårdnadshavarna 
inte har erfarenhet av förskolan sedan tidigare. Två av förskollärarna berättar att  
vårdnadshavarnas bild av förskolan skiljer sig från förskollärarnas syn på förskolan. 
Förskollärarna uttrycker att det är så mycket mer än god omsorg, mat och lek.  De har även 
försökt att beskriva anmälningsplikten som man har på förskolan vilket kan vara ett 
känsligt ämne då man kan känna sig utpekad som vårdnadshavare. 
 

[...] Ibland har man kanske inte samma bild, den stämmer inte. De har tänkt någonting det här är 
förskolan för dem och det här är förskola för mig. (informant 2) 
 
[...] Ibland vi ser att ganska många föräldrar saknar kunskap eller har inte förstått liksom hur 
förskolan fungerar. Vi har skyldighet att anmäla och då blir det liksom svårt för föräldrarna att  
förstå. Att de inte förstår riktigt varför vi har anmält. (Informant 1) 
 

De åtgärder förskollärarna vill göra för att stötta eller vägleda vårdnadshavarna kring 
information om förskolan är som några av förskollärarna berättar att ha informationsmöte 
där man går igenom förskolans syfte och verksamhet och vilka skyldigheter personalen 
har. De föreslagna åtgärderna vilar på ett antagande om att vårdnadshavarna inte har 
tillräcklig kunskap om förskolans verksamhet. 

Under intervjuerna nämnde samtliga förskollärare att det särskilt problematiseras kring 
barns närvaro i förskolan relaterat till vårdnadshavarnas olika resurser, ekonomi, 
värderingar och kultur. En förskollärare berättar att det var ett barn som skulle börja i 
förskoleklass nästkommande höst och hade gått på förskolan sedan två års ålder men 
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knappt varit där en hel månad under hela sin förskoletid. Förskolläraren menade att det var 
för att vårdnadshavarna inte höll med om många av förskolans värderingar. Flera 
förskollärare uttrycker problem kring närvaro för barn vars förälder inte förvärvsarbetar 
eller vars föräldrar är föräldralediga. De kommer sporadiskt och sällan mer än 20 h/vecka. 
Lägre närvaro antas också bero på att vårdnadshavarna har mindre erfarenhet av kallt 
väder.  

 
[...] Sen ser vi lägre närvaro oftast handlar det om, relaterat till svenska språket och med jobbet 
också. Är man arbetslös, det är en ond cirkel. Har du inte språket då får du inget jobb. Har man inget 
jobb, då oftast man känner kanske, vad ska man göra utan mina barn? [...] jag vill ha dem hemma, 
det är mysigt. (Informant 1) 
 
[...] För att ibland om de är, om de har smutsiga kläder, nej det är hela världen! Då vill de inte. När 
det är kallt, då får barnen stanna hemma för att det är kallt och då ska de inte vara ute. Då är de 
hemma mycket mera än vad svenskarna är. För att det handlar om kultur, det handlar om deras 
tankesätt.  (Informant 3) 

 

Ett annat problem som uttrycks kring barns närvaro är också att barnen inte kommer i tid 
till förskolan. Två av förskollärarna berättar att barnen kommer sent till förskolan, att 
barnen missar viktig tid och att vissa vårdnadshavare kanske inte förstår att det är viktigt 
för barnen att komma frekvent till förskolan. 
 

[...] En del barn är närvarande när vi har projekt. Vi börjar kl. 09-11 det är vår projekttid i våra 
lärgrupper. Men den tiden barnen är inte här, de kanske kommer sen kl. 10, ibland 10.30 de 
kommer. Vi är klara den tiden. [...] De missar utflykt, de kommer hit och vi är inte här. De går hem 
istället.  (Informant 4) 
 

Några förskollärare berättar att de har många samtal med vårdnadshavarna och förklarar 
hur viktigt det är med utevistelse och att kallt väder inte är en orsak till att undvika 
utevistelse. Samtidigt uttrycker förskollärarna att de har förståelse för vårdnadshavarnas 
oro då de inte har lika stor erfarenhet av utevistelse under vinterhalvåret.  
 

Så jag tror att det är jätteviktigt att man lägger tid till att skapa goda relationer, att man förklarar 
såhär är det och vi gör så här för att [...] Många tänker att kyla det är inge bra för då kan man bli 
sjuk. Eller att man inte alls har besökt skogen tillsammans för det är kanske ingenting som man kan 
ha gjort i hemlandet till exempel. [...] oftast när vi förklarar och berättar för dem så brukar de flesta, 
aha okej!  Då förstår dem. (Informant 2) 

 

De åtgärder och lösningar som presenteras genom förskollärarnas utsagor riktas mot att 
informera vårdnadshavarna om vikten av att vara på plats, komma frekvent, om utevistelse 
och att respektera förskolans tider för att barnen inte ska missa viktig tid i verksamheten. I 
denna problemrepresentation vilar ett antagande om att vårdnadshavarna inte förstår 
förskolans uppdrag alternativt att vårdnadshavarna har andra uppfattningar än förskolan 
när det kommer till dessa frågor. 
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7.2.2 Förskollärares syn på förskolans uppdrag och ökat deltagande i 
förskolan 

Samtliga förskollärare berättade att majoriteten, nästan alla barn på förskolorna, inte har 
svenska som modersmål. De utmaningar som de ser med sitt arbete med barns 
språkutveckling i det svenska språket är att det är många barn som inte har det svenska 
språket. Vissa har inget verbalt språk alls, många av barnen kan inte förmedla sig, de blir 
inte förstådda eller kan inte förklara vad de vill i många situationer. Flera förskollärare 
berättar också om problematiken kring barnens olika förutsättningar för att lära sig 
svenska. 
 

Förutsättningarna ser sämre ut för barn som har ju ett annat modersmål än svenska. Vill vi eller inte 
det måste vi erkänna. De pratar ett annat språk hemma. Vi kan inte jämföra med att barn som 
kommer ifrån, Sverige liksom. Förutsättningarna ser helt annorlunda för dem barnen som kommer 
från familjer där föräldrarna inte kan svenska.  (Informant 3) 
 
[...] Det ska inte vara så förtvivlat ödesbestämt som det är nu att alla ska få möjlighet att utveckla 
svenska på förskola och behålla sitt rika goda modersmål. För det är så olika förutsättningar. En del 
barn de har hemma så pratar man modersmålet och så kommer man till förskolan och det är många 
barn som har god svenska, pedagogerna pratar bra svenska. Det är hög måluppfyllelse. Och man lär 
sig sitt andraspråk ganska snabbt. Ja, sen blir man flerspråkig och går ut i livet. Sen en del barn 
pratar modersmålet hemma, sen kommer de inte till förskolan mer än 20/h veckan  för att 
föräldrarna är hemma med syskon eller man kanske inte kommer in på arbetsmarknaden. Då hinner 
man inte, då blir det ju bristande exponering [...] (Informant 2) 
 

Flera lösningsförslag som rör barns olika förutsättningar för att lära sig svenska framkom 
under intervjuerna. Av de fem intervjuerna som gjordes nämner alla förskollärare att de 
arbetar och bedriver språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket är en stor del i barns 
språkutveckling i det svenska språket på förskolorna. Utifrån vad de berättar görs det på 
flera olika sätt. Flera förskollärare berättar att högläsning är en central del i det arbetet. De 
arbetar djupare med böcker, arbetar med fokusord och gör bildpromenader. Somliga 
förskollärare berättar också att barnen ges alternativ att visa sin kunskap på andra sätt än 
svenska. De läser oftast på svenska, men finns det annan flerspråkig personal så kan även 
den personalen läsa på ett annat språk. De läser också digitalt med hjälp av Polyglutt på 
olika språk.  
 

[...] På svenska mest vi pratar, men vi läser också digital på Polyglutt. De som inte har språket, vi 
brukar sitta med dem och vi läser på båda språken. Svenska först sen t.ex. på kurdiska eller arabiska 
vi läser för dem. (Informant 4) 

 

Flera förskollärare uttrycker också vikten av att språket alltid är i fokus oavsett aktivitet. 
Som förskollärare måste man ha kunskap om när språket behöver förstärkas på olika sätt 
och när barnen behöver stöttning i sin språkutveckling. De lösningsförslag som nämns av 
förskollärarna är bland annat att använda konkreta material, tecken som stöd, bildstöd och 
ritprat för att erbjuda alternativa sätt att kommunicera.  
 

Det här med att benämna hela tiden, sätta ord på vad man gör. Byta ut tomma ord, ge mig den där, 
utan ge mig den röda pennan som ligger på bordet liksom.  (Informant 3) 
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[...] Försöker implementera till alla pedagoger det är det här med att orka i längden att jobba 
språkutvecklande, att ha den där interaktionen, att ha det här samtalet och dialogen som är så viktig 
del och den här stöttningen [...] men också det att ha höga förväntningar på barnen, absolut, men 
vilka är rimliga? (Informant 5) 

 

En annan insats som några förskollärare nämner är att det finns kapprumsbibliotek på 
förskolorna för att främja högläsning i hemmet. De rekommenderar även att 
vårdnadshavarna läser hemma på sitt modersmål eller på lätt svenska. 

 
[...] Nu jobbar vi mycket med att föräldrarna ska läsa för barnen. Vårdnadshavarna ska läsa för 
barnen. Man ska, vi vill att de ska låna böcker med sitt barn och sen så kan de hjälpa, sen så kan det 
bli att barnen får rätt förutsättningar. (Informant 1) 

 

Några av förskollärarna berättar också att de jobbar med språkkartläggning. De har valt ut 
ett antal frågor som vårdnadshavarna får tänka på och svara på i hemmen. De säger att de 
vill ta reda på vilket språk som familjerna talar och hur de ska involvera vårdnadshavarna i 
verksamheten. 
 

Just nu vi jobbar med språkkartläggning. Vi ska kartlägga vilket språk som används hemma. Vilka 
böcker man läser och på vilka språk? Om man tittar på TV, vilket språk? Hur tänker 
vårdnadshavarna kring sitt barns språkutveckling för att involvera föräldrarna? Man har också ett 
eget ansvar. Hur kan jag bidra själv till mina barns utveckling? (Informant 1) 
 

De åtgärder och lösningar som presenteras genom förskollärarnas yttranden riktas mot att 
stärka språkutvecklingen i det svenska språket i förskolan för dessa barn. Andra lösningar 
involverar vårdnadshavarna och barnens språkutveckling i hemmen. De 
problemrepresentationer som tas upp av förskollärarna är att många barn saknar kunskaper 
i det svenska språket och att barnen har olika förutsättningar för att lära sig det svenska 
språket. I beskrivningen av åtgärdsförslagen och barnens olika förutsättningar särskiljs 
flerspråkiga barn från barn med svenska som modersmål. I beskrivningen av flerspråkiga 
barn finns antydningar till olika kategorier av flerspråkiga barn där en viss kategori antas 
vara i störst behov av språkutveckling och svensk förskola.  

Några av förskollärarna berättar också att det särskilt problematiseras kring barnen som 
introduceras sent på förskolan. De nämner att dessa barn kan ha svårt med förskolans 
rutiner och värdegrund, det sociala samspelet och lekregler. 

 
[...] Vi har ett barn som började nu, tydligen så är barnet inte nyanländ. Barnet kom nu och pratar 
inte någon svenska alls nästan. Barnet ska börja i förskoleklass i nästa år. Så där ser man ju på hur 
stor betydelse inte bara språket, det sociala att förstå allt det här med normer och värden och såna 
saker. Demokratiska begrepp i förskolan. (Informant 5) 

 

När förskollärarna pratar om barnen som inte går i förskolan berättar flera av dem att 
problemet är att det blir en förlust för det barnet om barnet inte haft möjlighet att gå i 
förskolan.  
 

Nej de missar ganska mycket. Det är klart att de kommer halka efter, de kommer halka efter i 
skolan. Det blir inte bra för dem (Informant 3). 
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Förskollärarna menar också att de barnen går miste om förskolan som helhet, det språkliga 
och även det sociala. Ett annat problem som nämns är att barnen endast lär sig rutinerna 
hemma och kanske endast pratar modersmålet vilket gör att det blir svårt för barnen i 
skolan. De hamnar utanför och förskollärarna tror även att barnen inte kommer att prata 
svenska. Förskollärarna uttrycker att barnen som deltar i förskolan får en bredare 
erfarenhet av vad det är att vara barn idag, att det kan vara det första mötet med samhället. 
Förskolan kan öppna upp, visa på olikheter, olika språk, olika människor och barnen får 
även möjlighet att träffa kompisar. Dessa lösningsförslag grundar sig i att deltagande i 
förskolan leder till bättre skolresultat, ökar barnens sociala förmåga samt att barnen får 
bättre möjligheter att lyckas överlag som medborgare.  

7.2.3 Förskollärares syn på förskolans roll 

Flera av förskollärarna uttrycker problem med att stödet till flerspråkiga barn har minskat i 
förskolan. Även fast förskolorna har strukturersättningar från kommunen och det satsas 
mycket på kompetensutveckling inom andraspråksinlärning och språkutvecklande 
arbetssätt så berättar några av förskollärarna att det ändå saknas resurser inom förskolan. 
De förklarar att det är neddragningar, mindre resurser och större barngrupper än vad de har 
haft tidigare då bland annat statsbidraget dragits in. De berättar även att man inom 
förskolan har avvecklat modersmålsundervisningen. De beskriver särskilt problemet med 
att kunna utföra uppdraget kring arbetet med barns språkutveckling i det svenska språket 
då ett flertal nämner att det krävs ännu mer. 
 

[...] Förutsättningarna räcker inte till. Vi har all kunskap, bra arbetslag, god stämning, men det krävs 
mer! (Informant 2)  
 
Vi går ut med att barn ska stöttas i sitt modersmål, ja men målet är att de ska lära sig svenska. Det 
har vi kört med alla år. Men där är det absolut att vi inte räcker till på sätt och vis [...] Nu pratar vi 
om förskolan som helhet i samhället och ja det är tufft här! Och barnen, de behöver egentligen mer 
stöd, mer stöd än vad vi får. (Informant 5) 
 

Flera förskollärare uttrycker under intervjuerna att förskolan har det kompensatoriska 
uppdraget och ett särskilt viktigt uppdrag när det gäller språket. De säger att språket är A 
och O och att man lägger grunden här i förskolan. De hoppas på fortsatta och större 
satsningar till förskolor som är i behov av stöd. Förskollärarna pratar också om att deras 
roll och uppdrag är betydelsefullt för dem. 
 

Vi kommer kanske inte se resultatet nu men om 10 år i skolan. Eller när det blir mindre 
gängkriminalitet, mer arbetskraft till området. Då kommer man känna så att nu har vi gjort nåt bra. 
Att de här insatserna, vi kan se resultat. Men det är tidskrävande, det är en lång process. (Informant 
1) 
 
Språket är typ nyckeln till demokratin, att kunna påverka, får vara en del av samhället  som alla barn 
har rätt till [...] arbetet är så viktigt [...] Fånga upp barn som kanske inte har så goda förutsättningar i 
livet. Kan man göra insatser redan i förskolan, så kommer det ge mycket mera. [...] Att stötta, ge 
liksom bra förutsättningar så att alla kan växa upp och bli sina bästa jag och tillgång till språket. Det 
är en demokratifråga tycker jag! (Informant 2) 
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I samtalen om förskolans roll ses ett deltagande i förskolan som ett övergripande 
lösningsförslag. Förskollärarna uttrycker att tidiga insatser i förskolan antas leda till att 
barnen får bättre språkutveckling i svenska språket och bättre förutsättningar att delta i och 
påverka samhället. De ser tillgång till det svenska språket som en demokratifråga.  

Intervjuerna avslutades med att informanterna fick fundera kring riksdagens beslut 
Förskola för fler barn och hur beslutet kan komma att påverka deras arbete. Somliga 
berättar att risken finns att kvaliteten sjunker om barngrupperna blir större och de inte 
utökar bemanningen men om resurser finns ser de positivt på beslutet.  

 
 [...] Arbetsbördan på oss, om man utökar alltså möjligheten inom förskolan med bra personal och 
bemanning, så är jag verkligen för politiker som säger att det ska vara obligatoriskt att barn från 3 år 
ska vara på förskolan på grund av språket, de behöver det. (Informant 5) 
 

Förskollärarna berättar också hur de tror att Förskola för fler barn kan påverka de familjer 
som berörs av beslutet. Några av förskollärarna ser många möjligheter med beslutet. Flera 
berättar att det är bra för föräldrarna att bli påminda om förskolans viktiga roll. De säger 
också att det kanske kommer fler barn vilket är bra då de får möjlighet att utveckla sina 
språk. En förskollärare nämner även att beslutet leder till möjligheter för många familjer 
och speciellt kvinnor.  
 

[...] Jag tycker att det är jättebra för att många familjer, speciellt kvinnorna de får ju inte 
förutsättningar att lära sig språket eller liksom att börja jobba, bli självständig. De mammorna 
behöver förskoleplats för att klara sin framtid, eller liksom som är bra för barnen alltså i längden. 
Det är bra för samhället. (Informant 1) 

 

Förskollärarna ser att det kan uppstå problem vid tolkning av erbjudandet av förskoleplats.  
En förskollärare säger att man som vårdnadshavare kan tolka beslutet på olika sätt.   
 

Kommer man tolka det att man måste eller kommer man att tolka det som att ja men vad bra nu 
finns det möjlighet för mitt barn att börja i förskolan. Det kommer nog vara väldigt olika. Det är 
klart som att de kan tolka det som om att jag känner mig övervakad också, jaha får jag inte 
bestämma själv. Även om det är ett erbjudande. (Informant 2) 
 

En annan förskollärare tror att de familjer som inte deltar i förskolan gör detta på grund av 
att de har fördomar om förskolan och att de känner rädsla eller saknar tillit till svenska 
myndigheter som exempelvis socialtjänsten.  

Lösningsförslaget att öka deltagandet i förskolan antas av förskollärarna leda till högre 
sysselsättning för familjerna som berörs av beslutet, i synnerhet för kvinnorna. Beslutet 
antas också få betydelse för både barnens och vårdnadshavarnas språkutveckling. De 
problem förskollärarna nämner kring tolkning av erbjudandet grundar sig i ett antagande 
om att vårdnadshavarna saknar tillit till förskolan och till svenska myndigheter.  
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7.3 Jämförelse av förskollärares uppfattningar och uppfattningar i 
valda policydokument 

Denna avslutande resultatdel syftar till att besvara studiens tredje frågeställning: I vilken 
utsträckning överensstämmer förskollärares uppfattningar gällande barn i behov av 
språkutveckling i det svenska språket med uppfattningar i utredningen och 
skollagsförändringarna? De likheter som identifierats i analyserna presenteras först, 
därefter följer eventuella skillnader. 

Utredningens övergripande mål att öka deltagandet i förskolan baseras på en rad 
antaganden om att insatser får positiva effekter på samhället i stort. Dessa lösningsförslag 
återfinns även i förskollärarnas utsagor. Analysen visar att det finns en samstämmighet 
kring antagandena att tidiga insatser i förskolan leder till bland annat bättre 
språkutveckling och skolresultat. Att barnen deltar i förskolan antas också leda till ökad 
jämställdhet mellan män och kvinnor då sysselsättningsgraden antas öka för kvinnor. 
Tidiga insatser antas även minska segregation och kriminalitet.  

Likheter finns även i policydokumentens och förskollärarnas uppfattningar kring 
flerspråkighet. Flerspråkig personal beskrivs som en resurs, både i utredningen och av 
förskollärarna. Dels att de kan kommunicera med barnen på deras modersmål, dels för att 
de underlättar samverkan med vårdnadshavarna och fungerar som brobyggare mellan 
förskolan och hemmet. Utredningen betonar dock vikten av att den flerspråkiga personalen 
även har relevant utbildning och goda kunskaper i svenska. Utredningen menar att det 
generellt saknas utbildad personal och att den personal som arbetar i förskolan behöver 
kompetensutveckling inom barns språkutveckling för att kunna utföra sitt uppdrag. Denna 
uppfattning skiljer sig något från förskollärarnas uppfattning. De förskollärare som 
intervjuats menar att de har relevant utbildning och att de har fått kompetensutveckling 
inom språkutvecklande arbetssätt. Trots detta menar förskollärarna att det inte är 
tillräckligt. För att lyckas ännu bättre i sitt uppdrag krävs mer resurser i form av mindre 
barngrupper och att barnen får interagera i mindre sammanhang. 

När det kommer till kommunikation med vårdnadshavarna finns stora likheter mellan de 
insatser som presenteras av utredningen och de som nämns av förskollärarna. Både 
utredningen och förskollärarna framhåller vikten av relationsskapande, dels för att 
förmedla information och dels för att bygga förtroende för förskolan vilket också minskar 
rädsla och skepsis till svenska myndigheter generellt. En annan likhet är att utredningen 
och förskollärarna anser att informationen behöver anpassas till olika målgrupper. Det 
personliga mötet framhålls för att nå de målgrupper som har liten erfarenhet av förskolan 
eller inte har svenska som modersmål.  

Som analysen av utredningen visat särskiljs nyanlända vårdnadshavare från andra 
vårdnadshavare i flera olika lösningsförslag. Flera exempel på detta framkommer även i 
förskollärarnas lösningsförslag och problemrepresentationer. Bland annat antas vissa 
vårdnadshavare ha värderingar och uppfattningar som skiljer sig från de som skrivs fram i 
förskolans läroplan. Dock kategoriseras inte vårdnadshavarna lika tydligt i förskollärarnas 
utsagor. Exempelvis talar de inte om nyanlända vårdnadshavare utan utrikesfödda och 
flerspråkiga vårdnadshavare samsas inom samma kategori. Detta gäller även för hur de 
problematiserar kring barnen på förskolorna. De benämns sällan som nyanlända utan som 
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“barnen”. Detta beror sannolikt på att majoriteten av förskolebarnen har annat modersmål 
än svenska och därför utgör normen på förskolorna. Däremot finns det antydningar till 
kategorisering av barnen i förskollärarnas utsagor där de underförstått skiljer mellan barn 
med goda förutsättningar och hemförhållanden och de barn som har socioekonomiskt svag 
bakgrund. Detta uttrycks bland annat i samtalen kring barnens olika förutsättningar att lära 
sig ett andraspråk. Som tidigare nämnts bidrar sådana språkliga beskrivningar till att 
konstruera en särskild bild av nämnda vårdnadshavare och barn. Denna bild påverkar hur 
de ser på sig själva men också hur andra ser på dem. De tilldelas en subjektposition som 
innehåller vissa förväntningar på hur de upplever och agerar i mötet med andra 
subjektpositioner som exempelvis förskollärare  (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
48). 

Detta avsnitt visar att det finns stora likheter mellan uppfattningarna i de valda 
policydokumenten och förskollärarnas uppfattningar. Enligt Bacchi får de 
problematiseringar som uttrycks i policydokument särskilt stor genomslagskraft, då de 
författas av aktörer i maktpositioner och kan hänvisas till av andra aktörer  (Bacchi, 2009, 
s. xi).  Detta kan vara förklaringen till de stora likheterna. Förskollärarna blir bärare av de 
problemrepresentationer och subjektpositioner som formuleras i policydokumenten när 
dessa omsätts i praktiken.  
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8. Diskussion 

Detta avsnitt syftar till att diskutera delstudiernas resultat i relation till forskningsläget och 
studiens teoretiska utgångspunkter. Diskussionen är indelad i tre avsnitt, avseende 1) 
förskolans uppdrag, 2) kategorisering av barn och vårdnadshavare och 3) politisk styrning.  

8.1 Förskolans uppdrag 
En gemensam nämnare för den forskning som tidigare presenterats är att det finns en 
tvetydig diskurs angående förskolans uppdrag, både i studerade policydokument och i 
studier om förskolans verksamhet. Bohme Shomarys policystudier visar att den svenska 
förskolan ses som en representant för monokulturalism samtidigt som förskolans uppdrag 
är att främja mångkultur (Bohme Shomary, 2022, s. 164-166). Samma tvetydighet 
återfinns i läroplanerna i Norge och Finland (Alstad & Sopanen, 2021, s. 38-39). Det 
dubbla uppdraget skapar ett tolkningsutrymme för de som arbetar i förskolan. Svårigheten 
för pedagogerna ligger i att både framhäva det svenska språket och svenska traditioner 
samtidigt som mångkultur och flerspråkighet ska främjas (Lunneblad 2009, s. 117 – 121; 
Puskás och Björk-Willén, 2017, s. 445-447). Förutom det rent språkliga behöver 
pedagogerna även hantera aspekter som likvärdighet, kulturella uttryck och politik 
(Fredriksson Sjöberg & Lindgren Eneflo, 2019, s. 12). Tankar kring det dubbla uppdraget 
uttrycks även i denna studie men det betonas inte lika tydligt som i forskningen ovan. I 
analysen av policydokumenten i delstudie 1 betonas istället uppdraget att främja barnens 
språkutveckling i det svenska språket. Förskolans dubbla uppdrag uttrycks tydligare i 
analysen av förskollärarnas utsagor i delstudie 2 då förskollärarna ger barnen möjlighet att 
utveckla även sitt modersmål i den dagliga verksamheten samtidigt som de uttrycker att det 
främsta målet är att barnen lär sig  svenska.  

Forskning visar att det har skett en förändring i det politiska fokuset när det kommer till 
flerspråkighet. I Norge betonas en enspråkig norm och norska som andraspråk allt mer 
medan språklig mångfald nedtonats (ref. i Alstad & Sopanen, 2021, s. 31). Samma 
förskjutning ses, enligt Rosengaard, även i Danmark (2018). Analysen av 
lösningsförslagen i delstudie 1 visar på liknande tendenser till betoning av en enspråkig 
norm i Sverige. Däremot beror tonvikten på det svenska språket i delstudie 2 sannolikt på 
studiens valda fokus; synen på barn i behov av språkutveckling i det svenska språket samt 
hur intervjuguiden utformats. 

I den tidigare forskningen ses förskolan och ett deltagande i förskolan som en lösning 
på bland annat integrationsproblem där förskolans roll blir att fostra framtidens ideala barn 
och integrera familjerna in i samhället (Bohme Shomary, 2022, s. 143; Åkerblom & Harju, 
2021, s. 514-517). Dessa antaganden återfinns även i denna studie. Delstudie 1 visar att 
utredningens övergripande mål att öka deltagandet i förskolan baseras på antaganden att 
förskolan ska lösa en rad samhällsproblem, exempelvis integration och jämlikhet. 
Deltagande i förskolan antas också förbättra barnens språkutveckling och ge bättre 
skolresultat i framtiden. Dessa uppfattningar uttrycktes även i förskollärarnas utsagor i 
delstudie 2.  
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8.2 Kategorisering av barn och vårdnadshavare 
Rosengaard skriver att det i förskolan ställs förväntningar på ett barn som har social 
kompetens, arbetskompetens och livskompetens (2018, s. 35 och 105).  Åkerblom och 
Harju menar att i strävan efter att forma det kompetenta barnet särskiljs det svenska 
förskolebarnet från de barn som anses sakna rätt kompetens och nationalitet. Denna 
uppfattning påverkar även undervisningen i förskolan där det svenska förskolebarnet ses 
som kompetent och handlingskraftig medan de andra barnen får en mer kompenserande 
och kontrollerande pedagogik (2021, s. 523-524). Även Haugens studier av lärares 
uppfattningar kring mångfald visar att diskursen om de flerspråkiga barnen domineras av 
ett bristperspektiv där eleverna anses sakna både tillräcklig kognitiv nivå, önskat 
klassrumsbeteende och det norska språket (2021, s. 125-127). Bohme Shomarys analys av 
utredningen relaterad till Förskola för fler barn (SOU 2020:67) visar att invandrarbarn 
särskiljs från svenska barn då de beskrivs ha behov av förskola tidigare än svenska barn 
(2022, s. 139). Lunneblad visar i sina studier att det även finns en förväntan på att 
förskolan ska fostra vårdnadshavarna. Nyanlända vårdnadshavare positioneras som de 
Andra (Lunneblad 2009, s. 115) och i behov av att anpassa sig till förskolans rutiner, som 
att passa tider. Förskolan förväntas även fostra vårdnadshavarna till att bli en “bra” förälder 
vilket kopplas samman med svenska normer och värderingar (Lunneblad, 2013, s. 7-8). 
Lunneblad visar i sin forskning på hur normer styr pedagogiska tillvägagångssätt i 
mottagandet av nyanlända barn och familjer i förskolan. I den nu aktuella studien framkom 
liknande resultat som presenterats ovan. Vad gäller kategorisering av barn och 
vårdnadshavare är denna särskilt tydlig i de nu studerade policydokumenten i delstudie 1 
där nyanlända barn och vårdnadshavare konsekvent särskiljs från andra grupper i 
åtgärdsförslagen. Kategoriseringen av barn och vårdnadshavare som framkommit av 
analysen i delstudie 2 är bredare än policydokumentens i den bemärkelsen att de inte 
benämner dem som nyanlända. Däremot särskiljs utrikesfödda och flerspråkiga barn och 
vårdnadshavare av förskollärarna. Detta syns i lösningsförslagen kring kommunikation och 
samverkan med vårdnadshavarna och i arbetssättet med kompenserade pedagogik med de 
flerspråkiga barnen. Bland annat efterfrågas att barn och vårdnadshavare ska anpassa sig 
till förskolans normer och rutiner.  

I det teoretiska ramverk som använts som grund för denna uppsats, det 
socialkonstruktionistiska perspektivet, bidrar texter, bilder och talat språk till att definiera 
och kategorisera människor (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 102). Hur barn och 
vårdnadshavare kategoriseras eller positioneras, likt i ovan nämnda studier, får betydelse 
för deras självbild samt hur andra betraktar dem. Den subjektposition som konstrueras 
innehåller vissa förväntningar på hur de kan och bör agera i mötet med andra 
subjektpositioner, exempelvis svenska barn och vårdnadshavare (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s.  48). 

8.3 Politisk styrning 
Denna studie har utgått från Carol Bacchis perspektiv “What’s the Problem (represented to 
be)?” (Bacchi 2009). Bacchi utgår från att policyformulering utgör en problematiserande 
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aktivitet, där en särskild förståelse av ett problem konstrueras och legitimeras genom att 
vissa typer av lösningar framstår som rimliga. Bacchi menar således att vi styrs av 
problematiseringar, snarare än policys (2009, s. xi-xiii). Rosengaard menar, likt Bacchi, att 
styrning av förskolans verksamhet genom policys och riktlinjer, kan ses som ett uttryck för 
politisk styrning och reglering av befolkningen. Som analysverktyg använder Rosengaard 
sig av krisbegreppet vilket innebär att beteenden eller fenomen konstrueras som hot eller 
problem (2018, s. 44-47).  Detta påminner om Bacchis problemrepresentationer, vars syfte 
inte är att identifiera verkliga problem utan hur problem framställs eller representeras 
(2009, s. xxi-1). Om man betraktar policydokument som en styrning av befolkningen kan 
man förvänta sig att den politiska diskursen får återverkningar på förskolans praktik. Syftet 
med denna studie var bland annat att undersöka i vilken utsträckning förskollärares 
uppfattningar gällande barn i behov av språkutveckling i det svenska språket 
överensstämmer med uppfattningar i utredningen och skollagsförändringarna. De stora 
likheter vi fann kan förklaras utifrån Rosengaards och Bacchis perspektiv på politisk 
styrning. 
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9. Konklusion 

Syftet med denna studie var att studera hur förskolans uppdrag rörande barn i behov av 
språkutveckling i det svenska språket beskrivs av olika aktörer som regering, riksdag och 
förskollärare. Detta undersöktes i relation till riksdagens beslut kring Förskola för fler barn 
(Riksdagsskrivelse 2021/22:363). Sammanfattningsvis visade resultatet att uppfattningarna 
kring barn i behov av språkutveckling i det svenska språket beskrivs på liknande vis av de 
olika aktörerna. Bland annat antas tidiga insatser i förskolan leda till bättre skolresultat och 
språkutveckling. Ett ökat deltagande i förskolan antas även förbättra både integration och 
jämställdhet i samhället i stort. Kompetens och adekvat utbildning ses som avgörande för 
att utföra förskolans uppdrag kring barns språkutveckling i det svenska språket. Studien 
visar att nyanlända barn och vårdnadshavare särskiljs från andra grupper i utredningens 
åtgärdsförslag. I förskollärarnas utsagor ges det uttryck för en liknande kategorisering även 
om den inte är lika tydlig. Kategorisering genom språkliga framställningar bidrar till att  
konstruera en bild av nämnda vårdnadshavare och barn som “de andra”. I 
policydokumenten och i förskollärarnas utsagor uttrycks en förväntan på att förskolan ska 
integrera barnen och familjerna in i det svenska samhället. 

Vår undersökning har gett ett uppslag för vidare forskning där vi anser att kommande 
studier bör ha etnicitet med som en viktig analytisk dimension. Vår studie har inte särskilt 
betraktat etnicitet, men det råder ingen tvekan om att vårt resultat mer än antyder att det 
finns dimensioner i såväl policydokument som bland förskollärare som har bäring på en 
etnisk dimension i termer av hur mångfald hädanefter kommer att hanteras. I utredningen 
behandlas utrikesfödda som en homogen grupp. Ett användande av etnicitet i kommande 
studier bör visa en känslighet för olika etnicitet i syfte att motverka generaliseringar och i 
syfte att upptäcka strukturella ojämlikheter. För att få en helhetsbild av de 
problematiseringar som lyfts fram i både policydokumenten och av förskollärarna bör 
framtida studier även inkludera vårdnadshavarnas uppfattningar kring deltagande i 
förskolan.  
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Bilagor 

1. Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Moa Brundin och Lena Sundin. Vi är två förskollärarstudenter som studerar på 
förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi är inne på sista terminen på 
utbildningen  och ska nu skriva vårt självständiga arbete. 
 
I juni 2022 beslutade riksdagen att säga ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen 
gällande Förskola för fler barn. Syftet med ändringarna i skollagen är att öka deltagandet i 
förskolan för barn i åldern 3-5 år samt att stärka förskolans arbete med barns 
språkutveckling. Insatsen riktar sig främst mot nyanlända barn, barn med annat modersmål 
än svenska, barn som är i behov av språkutveckling och barn som har socioekonomiskt 
svag bakgrund. 
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på sitt arbete med barn i behov 
av språkutveckling i det svenska språket. 
  
Vi hoppas att ni är intresserade att delta i vår undersökning då ni skulle vara en viktig 
resurs för oss. Vi skulle gärna vilja intervjua tre förskollärare på din förskola. Deltagande i 
undersökningen är givetvis helt frivilligt, svaren behandlas anonymt, samt att medverkande 
informanter när som helst kan avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 
  
Vi beräknar att intervjutillfället inte tar mer än en timme och kan ske på er arbetsplats. Vi 
planerar att genomföra intervjuerna under vecka 42-43.  
 
Vi ser fram emot svar så snart som möjligt! 
 
Om du har några frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. 
Det går bra att nå oss på dessa mailadresser:  
xxxx, xxxx 
 
Vidare information kan även fås från: 
 
Kursansvarig vid Uppsala Universitet: Katarina Gustafson, xxxx 
 
Vår handledare vid Uppsala Universitet: Peter Waara, xxxx 
 
 
Med vänliga hälsningar Moa Brundin och Lena Sundin 
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2. Informationsbrev 

Information om en studie om hur förskollärare ser på sitt arbete med barn i 
behov av språkutveckling i det svenska språket. 

 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 
ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 

Kortfattad och allmän info om studien: I vår studie vill vi bidra med kunskap om  hur 
förskolans uppdrag, gällande barn i behov av språkutveckling i det svenska språket, 
beskrivs av olika aktörer som regering, riksdag och förskollärare. Detta undersöks i 
relation till riksdagens beslut kring Förskola för fler barn. För att närma oss detta kommer 
vi att genomföra intervjuer med förskollärare  som arbetar på olika förskolor i ett så kallat 
utsatt område.  Detta urval har gjorts då vi vill kunna uppfatta likheter och skillnader  i  
arbetet med nyanlända och flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. 
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua er förskollärare, en i taget, vid ett 
tillfälle. Båda uppsatsförfattarna kommer att vara närvarande vid intervjutillfället då den 
ene håller i intervjun och den andre för anteckningar. Intervjutillfället är beräknat att ta 
runt en timme, 45-60 minuter. Vi kommer att samla in data genom att intervjua er. Vi 
kommer även spela in ljuden och föra anteckningar från intervjun.  Detta för att vi ska 
kunna bearbeta och analysera  materialet som framkommit under intervjun samt undvika 
feltolkningar.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under vecka 42 och 43. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 
att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 
studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Därefter undertecknar ni 
medföljande blankett om medgivande och delger oss detta. 
 
Studiens handledare: Peter Waara, xxxx 
 
Uppsala den: 14 oktober 2022 
 
 
Moa Brundin, xxxx 
Lena Sundin, xxxx 
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3. Medgivandeblankett 
 
Till förskollärare som ska intervjuas under studien 
 

Medgivande till deltagande i en studie 

 
Studien, som kommer att handla om hur förskollärare ser på sitt arbete med barn i behov 
av språkutveckling i det svenska språket, kommer att utföras inom ramen för ett 
självständigt arbete. Studien utförs av Moa Brundin och Lena Sundin som går sista 
terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas på gemensamt planerad plats, samt att intervjun kommer transkriberas och 
analyseras.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av mig.  
 
 
 
Förskollärarens namn: ……………………………………………………... 
 
Telefon/Mailadress: ………………………………………………………… 
 
Förskola:…………………………………………………………………….. 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
.......................................................................  
Underskrift förskollärare  
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4. Intervjuguide 
Inledning 

- Beskrivning av oss och syftet med studien och intervjuerna 
 
Öppningsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
- Har ni barn med annat modersmål än svenska? 

 
Förskollärarnas kompetens 

- Vilka erfarenheter har du av att arbeta med nyanlända barn eller barn med annat 
modersmål? 

- Har du gått någon kompetensutveckling inom barns språkutveckling? 
- Skulle du vilja gå en vidareutbildning? 

 
Organisation 

- Vad ges ni för förutsättningar med ert uppdrag kring arbetet med barn som är 
nyanlända, eller barn med annat modersmål? 

- I form av resurser? 
- Organisatoriskt? 
- Rektor/kommun? 

 
Förskolans viktiga roll i samhället 

- Vad är viktigt för dig när det gäller barns språkutveckling i det svenska språket? 
- Vilka stöd får nyanlända barn för deras språkutveckling? 
- Vad ser du för utmaningar? 

- Kan du ge något konkret exempel något sådant? 
- Vad ser du för positiva möjligheter i arbetet barns språkutveckling i det svenska 

språket? 
- Kan du ge något konkret exempel på när arbetet har bidragit till något 

positivt? 
 
Närvaro i förskolan 

- Hur ser du på barnen som inte är inskrivna i förskolan? 
- Hur ser du på deras språkutveckling i svenska?  

- Enligt en rapport är närvaron för utrikes födda lägre i förskolan jämfört med andra 
barn. 

- Har du upplevt det? 
- Varför tror du att det är så? 

 
Samverkan med vårdnadshavarna 

- Hur ser du på samverkan med vårdnadshavarna?  
- Hur jobbar du med samverkan? 
- Vad ser du för utmaningar med samverkan? 

- Skulle du vilja förändra något kring arbetet med samverkan? 
 
Avslutande 

- Hur tror du att beslutet kommer att påverka ert arbete? 
- Övriga synpunkter du vill tillägga? 


