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Abstract 

The aim of this study is to identify and visualize what multilingual children in Swedish               

preschools are offered in terms of education in their first language/mother tongue. The             

analysis focuses on control documents, such as the education act and the curriculum for              

the preschool, and how they could be interpreted. 

If there are differences and equality problems as a result of the system of school               

governance, the visualization can lead to politicians and decision-makers making more           

informed decisions that take into account the consequences of the wording of the             

documents for the benefit of (multilingual) children - if the goal is equity. 

In the long run, the study may lead to new knowledge about the importance of word                

choice in control documents. The study's theoretical framework consists of a           

sociolinguistic perspective on the importance of language and mother tongue for the            

individual in society as well as on texts in governing documents. The method is text               

analysis of the education act and other control documents as well as reports published              

by Swedish school authorities/agencies, supplemented by official statistics regarding         

what is actually offered.  

Keywords: preschool, multilingualism, New Public Management, control documents,        

equality  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sveriges förskolor finns nästan 100 000 flerspråkiga barn. I Skollagen är avsnittet om              

barns rätt till modersmål mycket otydligt formulerat. Detta innebär att det är upp till              

huvudmännen att tolka och omsätta texten i praktisk tillämpning. Denna uppsats           

kommer därför genom textanalys kompletterat med statistik utreda hur lagen skulle           

kunna tolkas, men också visa på vad som faktiskt erbjuds flerspråkiga barn i förskolan              

och varför det spelar roll. Frågan är om en otydligt formulerad lagtext innebär             

jämlikhetsproblem i hanteringen av flerspråkiga förskolebarn. 

I tillägg till ovanstående kommer frågan om skolans styrning tas upp. Vilka            

konsekvenser får marknadiseringen av skolan, förskolan och övrig offentlig sektor för           

hur styrdokument tolkas? Sedan friskolereformen och decentraliseringen på 1990-talet         

har skolan mer och mer kommit att likna en marknad. I och med att incitamenten för                

skolverksamheten numer också är ekonomiska innebär tolkningsutrymmet i        

lagtextformuleringen eventuellt ett jämlikhetsproblem när detta ska omsättas i praktik.          

New Public Manegement (NPM), en styrningsmodell hämtad från näringslivet, har fått           

allt större inflytande över styrningen av det svenska skolväsendet. Vad innebär det för             

förskolans vardag? Det finns nu inte bara incitament för att barnen ska utvecklas             

kunskapsmässigt, att fylla en kompensatorisk funktion, att motverka segregation         

etcetera, nu finns även ett ekonomiskt intresse och dessutom är konkurrens en faktor.             

Det fria skolvalet är ytterligare en faktor som kan leda till ökad segregation, som              

drabbar många flerspråkiga barn negativt.  

Uppsatsen kommer alltså behandla flerspråkighet, ojämlikhet och segregation till följd          

av tolkning av lagtext och förändringar i styrningen av den svenska skolan. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Denna uppsats syftar till att genom analys av formuleringar och begreppsval i            

styrdokument identifiera möjliga tolkningar av dessa. Att vidare koppla dessa möjliga           

tolkningar till statistik och tillämpning och visa på eventuella brister när det kommer till              

vad flerspråkiga barn erbjuds. Att försöka finna möjliga förklaringar och orsaker till            

dessa brister,  i relation till skolans styrning.  

Om det finns skillnader och jämlikhetsproblem till följd av systemet för skolans            

styrning kan synliggörandet av dessa leda till att politiker och beslutsfattare, om målet             

är egalitet, tar mer informerade beslut som tar hänsyn till vilka konsekvenser            

styrdokumentens formuleringar får för (flerspråkiga) barns vardag.  

I förlängningen kan alltså uppsatsen förhoppningsvis bidra till att skapa ny kunskap om             

betydelsen av ordval i styrdokument.  

 

1.2.2 Frågeställningar  

❖ Hur påverkar skollagens formuleringar kring flerspråkiga barns rätt till stöd i sin            

modersmålsutveckling vad som faktiskt erbjuds flerspråkiga barn i förskolan?  

❖ Hur påverkar skolans styrningsform vikten av tydliga formuleringar i         

styrdokumenten? 

❖ Vilka kontrollapparater blir nödvändiga för att uppnå likvärdighet i NPM? 
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2. Forskningsöversikt 

I det rådande svenska skolsystemet kontrolleras likvärdigheten i barnen och elevernas           

vardag bland annat av styrdokument. Skollagen föreskriver att “Utbildningen inom          

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett           

var i landet den anordnas.” (SFS 2010:800). Dokumenten och skolinspektionen är           

verktyg för att säkerställa utbildningens likvärdighet. I dagens skolsystem är det alltså            

inte enbart didaktisk forskning om vad som är bäst för lärandet som utgör             

bevekelsegrund för verksamhetens utformning, utan även ekonomiska och politiska         

incitament. Detta innebär att vad som står i styrdokumenten i princip är det enda som               

säkerställer lägstanivån för vilka behov barnen har rätt att få tillgodosedda. Därefter är             

det huvudmannens ansvar att utforma en adekvat verksamhet. I den här uppsatsen            

kommer alltså både forskning om modersmålsutveckling och om skolans styrning tas           

upp, i och med att de båda hänger samman.  

2.1 Varför är modersmålsutveckling i förskolan viktig? 

I Sveriges förskolor idag går alltså nära 100 000 flerspråkiga barn (Skolverket 2017, s.              

11). Förskolan är ibland dessa barns första möte med svenskan. För att förstå relevansen              

och vikten av vad som erbjuds dessa barn krävs en kort sammanfattning av hur              

språkutveckling går till, generellt men med ett flerspråkighetsperspektiv.  

Ett vanligt politiskt eller personligt argument mot modersmålsundervisning är att två-           

eller flerspråkighet skulle göra det svårare att lära sig svenska och annat, eller att              

modersmålsundervisning skulle leda till så kallad halvspråkighet (jfr Wutzler,         

Brunsberg & Wengholm 2017 & SR.se 2017). Detta antagande går emot forskning om             

språkutveckling, som snarare visar på kognitiva fördelar med flerspråkighet (Bialystok          

2007 & Ganuza & Hedman 2017). Däremot innebär flerspråkighet inte alltid en fördel             

rent socialt eller på arbetsmarknaden, i och med att språket också är en status- och               

klassmarkör (Fast 2007 & Ladegaard 1998). 

Det finns också vissa problem i maktrelationen mellan styrdokumentens författare och           

individerna dokumenten åsyftar när det kommer till vilka begrepp och          
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begreppsdefinitioner som blir aktuella. Skutnabb-Kangas & Dunbar (2010, s. 33)          

beskriver den ojämna maktrelationen mellan stat och individ när det kommer till            

definitionen av vad som räknas som modersmål; ‘det hjälper inte att jag påstår att mitt               

modersmål är X om stat(-srepresentanter) säger att det är Y.’ (fri översättning av förf.).              

Av texten framkommer att de flerspråkiga och minoritetsspråkiga individerna i ett           

samhälle befinner sig i ett underläge när deras egna rättigheter instiftas. 

Det blir mer och mer vanligt att, åtminstone inom förskoledidaktisk forskning, tala om             

begreppet literacy (på svenska bland annat översatt till litteracitet) snarare än           

språk-/läs-/skrivutveckling. Litteracitetsbegreppet inbegriper alla former av      

språkhändelser och praktiker som har med text att göra. Som text räknas även symboler,              

bildspråk med mera (Fast 2007). Detta är viktigt att ha i åtanke när             

modersmålsutveckling diskuteras, i och med att den gängse synen på språkutveckling           

inom forskningsfältet verkar vara att den till stor del sker informellt, vilket i sin tur är                

svårt att mäta och kontrollera. 

Även Ganuza & Hedman (2017, s. 2) är inne på samma spår och beskriver ett begrepp                

som blir mer och mer vanligt; “translanguaging”. Begreppet belyser språkets          

föränderlighet och problemen med att se språk och språkinlärning som någonting           

konstant.  

Recently, translanguaging has become a popular concept to describe and analyze language            

practices that occur in diverse settings (Canagarajah, 2011; García, 2009). Importantly,           

translanguaging and other similar concepts such as translingual practice (Canagarajah,          

2013), heteroglossia (Bailey, 2007; Blackledge & Creese, 2014), metrolingualism (Otsuji &           

Pennycook, 2010) and polylingual languaging (Jørgensen, 2008) represent a shift in the            

ideology of language, where languages are seen as social constructs, and no longer believed              

to be static, discrete and separate systems [...]. (Ganuza & Hedman 2017, s. 2)  

Bialystok (2007) beskriver hur hjärnans kognitiva och exekutiva funktioner påverkas av           

tvåspråkighet. I texten tas ett antal vanligt förekommande hypoteser upp, varav en är att              

tvåspråkiga barn utvecklar sin kontroll över “executive processing” och kognitiva          

förmågor tidigare än enspråkiga i och med den intensiva träning som det innebär att              

kontrollera två språk som utvecklas samtidigt (ibid, ss. 212). En annan är att dessa              

kognitiva fördelar följer med barnet upp till vuxen ålder, vilket skulle innebära att             
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tvåspråkiga individer också som vuxna är mer kompetenta när det kommer till executive             

processing. Den tredje hypotesen föreslår att förmågan att växla mellan språksystemen           

försämras i och med ålderdomen, och därmed också de kognitiva fördelarna. Texten            

undersöker sedan huruvida dessa tre hypoteser stämmer och refererar Bialystoks          

tidigare forskning.  

I artikeln framkommer att hos tvåspråkiga barn är båda språksystemen aktiva vid all             

språklig aktivitet (Bialystok 2007). Dessutom måste barnet ständigt vara berett att           

kodväxla (byta språk). Det finns alltså de som hävdar att de processer som är              

nödvändiga för att styra de två språksystemen hör ihop med hjärnans exekutiva            

funktioner och att behovet för tvåspråkiga att ständigt använda dessa processer i            

hanterandet av språksystemen kan leda till ökad utveckling av dessa funktioner. Det            

visar sig de facto att flerspråkiga barn har lättare för att observera språket som fenomen,               

men också har flera andra fördelar när det kommer till hjärnans exekutiva funktioner             

och problemlösning (att behålla fokus, se mönster, sortera information, hantera          

motstridiga uppgifter med flera). Det visar sig också att fördelarna i “executive            

processing” finns kvar även i ung vuxen ålder (ibid, s. 217). 

I sammanfattningen tydliggör Bialystok (2007) att det inte är fråga om att de             

flerspråkiga barnen har större intelligens, det handlar bara om att de övar upp sin              

förmåga. När barnen fick uppgifter där det inte förekom missvisande information           

befann sig de flerspråkiga och de enspråkiga barnen på samma kognitiva nivå.  

Språket spelar stor roll i människors vardag. Tillgången till ett väl utvecklat språk             

öppnar dörrar och överbryggar sociala och klassmässiga skillnader. Klass kan definieras           

av ekonomi och ställning på arbetsmarknaden, men även begreppet social klass kan            

användas, där språket och det kulturella kapitalet spelar stor roll. Att ha ett välutvecklat              

språk är nödvändigt för att kunna få ett arbete, förstå sin omvärld och sina rättigheter.               

Det påverkar möjligheterna att kunna ta del av samhället; utbildning, rättigheter et            

cetera. Språket är också en klassmarkör och påverkar den sociala rörligheten. Hur någon             

pratar påverkar hur hen uppfattas av sin omgivning (Ladegaard 1998, s. 182-195).  
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Av ovanstående framkommer alltså att flerspråkighet är någonting positivt för individen           

rent språkligt och färdighetsmässigt, men att det kan medföra nackdelar som har med             

status och makt att göra. Även i förskolans läroplan tydliggörs att barn som ges              

möjligheter att utveckla sitt modersmål även får bättre förutsättningar att lära sig            

svenska (Skolverket 2016, s. 7). I och med att språket är centralt även för att lära sig                 

annat får språkinlärningen och förmågan att uttrycka sig och tillgodogöra sig           

information via språket stor relevans för det framtida kunskapandet. Att flerspråkighet           

enligt forskningen faktiskt är någonting positivt är viktigt att ha i åtanke, i och med att                

beslutsfattare inte alltid erkänner detta faktum, vilket vidare kommer undersökas i denna            

uppsats.  

2.2 Skolans styrning 

För att kunna göra en analys av styrdokumentens betydelse i dagens skolsystem, där             

styrningsmodellen New Public Management (NPM) spelar en stor roll är det viktigt att             

ge en historisk överblick av skolsystemets förändring sedan efterkrigstiden fram till           

idag. Texten fokuserar på skolsystemet, inte bara förskolan, för att belysa synen på             

utbildningens roll i samhället i stort och för att förskolan är en del av skolväsendet och                

individens utbildning. 

Efterkrigstidens Sverige såg mycket annorlunda ut jämfört med dagens samhälle, med           

fokus på utjämnande reformer och gemensamt samhällsbygge i kontrast till krigets           

förödelse. Styrdokumenten och samhällsdiskursen präglades av sammanhållning och        

gruppfokus. Grundskolereformen röstades igenom 1950 och föregicks av ett gigantiskt          

nationellt experiment, som pågick fram till reformens slutgiltiga genomförande 1962.          

Experimentet innebar att det inrättades försökskommuner med 9-årig grundskola,         

parallellt med att vissa kommuner behöll den gamla frivilliga realskolan. Detta gör att             

det finns ett stort underlag för fortsatta analyser av informanternas arbets- och            

utbildningsbana (Meghir & Palme 1999). I Välfärdspolitiska rådets rapport         

framkommer att grundskolereformen faktiskt hade en utjämnande verkan där         

skillnaderna mellan elever med olika klassbakgrund minskade i och med den 9-åriga            

obligatoriska grundskolan (Björklund, Edin, Fredriksson & Krueger 2003, s. 128-129).          

De elever med arbetarklassbakgrund som gick i 9-årig grundskola i försökskommunerna           
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gynnades särskilt i jämförelse med elever med samma bakgrund som gick i frivillig             

realskola i jämförelsekommuner.  

Under 1900-talets senare hälft kom individualismen att ta mer plats. Sedan 1980-talet            

fram till idag har en ny styrningsmodell för offentlig sektor vuxit fram - New Public               

Management. Begreppet NPM är brett och inrymmer värderingar och normer som           

tidigare präglat näringslivet. Verbeeten & Speklé (2015) har identifierat några          

nyckelidéer för New Public Management; i NPM är prestationsförbättringar och          

effektivisering centralt, detta kräver en resultatinriktad kultur som sätter resultat framför           

processer som inte är mätbara eller effektiva. Dessutom måste organisationer i offentlig            

sektor införa resultathantering baserad på mål, övervakning och motivation. Sist men           

inte minst bör organisationer inom offentlig sektor decentralisera        

beslutsfattandeprocesserna och reducera beroendet av regler och procedurer (ibid).  

1992 genomfördes friskolereformen (prop. 1991/92:95). Målet var decentralisering,        

valfrihet, autonomi och minskad likformighet, i linje med NPM. Utbildningssektorn          

blev ännu en del av välfärden som marknadiserades. Konkurrens blev en faktor och             

aktörer som aktiebolag, föreningar och stiftelser kom att tävla med de kommunala            

skolorna om elevunderlaget och skolpengen. Det rådande skolsystemet bygger på en           

konkurrenssituation där eleverna, barnen och vårdnadshavarna betraktas som kunder på          

en utbildningsmarknad.  

Vilka effekter får då denna valfrihet? Allelin (2015) beskriver i en artikel hur             

valfriheten på utbildningsmarknaden bidrar till reproduktion av segregationen. Artikeln         

fokuserar på ungdomar i förortsområden, men samma princip gäller när vårdnadshavare           

ska välja förskolor eller skolor åt sina barn. För att kunna göra initierade val på denna                

marknad måste konsumenten äga kapital, i det här fallet kulturellt och socialt. Språket är              

centralt i sammanhanget, att ha ett väl utvecklat språk är en förutsättning för att kunna               

sätta sig in i dessa processer. Detta innebär att klass och etnicitet blir faktorer som spelar                

betydande roll angående huruvida barnet blir vinnare eller förlorare i systemet. Det            

finns många studier som visat att vårdnadshavares utbildnings- och inkomstnivå          
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påverkar i hur hög utsträckning de gör ett aktivt skolval, högre kapital leder till ökad               

tendens att göra aktiva skolval (Kallstenius 2010, s. 185-186).  

De mönster som framträder i intervjumaterialet ligger i linje med tidigare internationella            

och svenska studier. Föräldrar med hög utbildnings- och inkomstnivå nyttjar möjligheten att            

göra ett aktivt skolval i högre utsträckning i jämförelse med andra föräldrakategorier (se             

t.ex. Ambler 1994; Ball 2006; Ball m.fl. 1996; Bunar & Kallstenius 2006; Fiske & Ladd               

2003; Gewirtz m.fl. 1995; Kjellman 2001; Reay & Ball 1997; Skolverket 1996a, 2003a).             

(Kallstenius 2010, s. 185-186)  

Andersson (2013, ss. 40) beskriver förändringen som många välfärdsyrken genomgått i           

och med NPM. I avhandlingen lyfts mängder av studier som har undersökt hur den              

framväxande nyliberala diskursen påverkat skolpersonalen i sitt yrkesutövande.        

Välfärdssektorn förväntas producera effektiv service till ett lågt pris, vilket i sig är en              

paradox (ibid, s. 43). Omorganisationen av skolsystemet har lett till ökad kontroll,            

konkurrens och observerbarhet. Andersson (2013, s. 46-49) beskriver också den          

professionaliseringsprocess som förskolläraryrket genomgått och nämner att kåren        

kritiserat Lärarförbundet i denna process i och med att de valt att distansera sig från               

förskolans omsorgs- och fostransuppdrag. De har istället fokuserat på mätbara värden i            

syfte att öka statusen på yrket förskollärare. I till exempel fritidshem eller förskola,             

präglas verksamheten av just sociala värden. I det nya decentraliserade skolsystemet blir            

mätbarhet och kontroll ett instrument för att säkerställa likvärdigheten. Problemet med           

denna mätbarhetsdiskurs är att det bara är vissa värden som premieras, viktiga värden             

som till exempel empati är inte lika mätbara som matematikfärdigheter och värderas            

därför inte lika högt i ett system som eftersträvar mätbarhet och effektivitet.  

Sedan 1900-talet har idealen ändrats radikalt. Från att under efterkrigstiden präglas av            

vilja till samhällsbygge och bildning, vilket kom till uttryck i att skolan användes som              

ett verktyg för att fostra samhällsmedborgare som värdesätter grupptillhörighet,         

demokrati och gemenskap, till att skolsystemet kom att genomsyras av individualism           

och NPM. Decentraliseringen och strävan efter autonomi har lett till ett ökat behov av              

kontrollmekanismer för att säkerställa likvärdigheten. Skolinspektionen som oberoende        

myndighet inrättades 2008 för att motverka variationer i kvalitet och resultat.           

Skolinspektionen skulle, till skillnad från Skolverket ansvara för skärpt statlig kontroll.           
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Skolverket fick ett tydligare uppdrag med fokus på skolutveckling (Skolinspektionen          

u.å.).  

2.2.3 Sammanfattning 

Det finns alltså två parallella teman i den här undersökningen. Det ena är flerspråkighet              

i förskolan, det andra är frågan om skolans styrning. Anledningen till detta är att de               

båda hänger samman i och med att den eventuella implementeringen av           

flerspråkighetsforskningens resultat beror på skolans styrningsform. För att kunna         

genomföra denna studie som syftar till att undersöka styrdokumentens formuleringars          

konsekvenser för flerspråkiga barns vardag är det nödvändigt att utgå ifrån forskning            

som behandlar både flerspråkighetsutveckling och skolans styrning. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Språksociologi 

Genom språksociologin kommer språket och dess roll diskuteras och analyseras utifrån           

ett vidare perspektiv; i texter, vardagen, demokratin, segregationen och styrningen av           

det svenska skolväsendet. Uppsatsen har två spår; samhällsnivå och individnivå. Därför           

kommer det teoretiska perspektivet belysa språkets roll för barnen i förskolan, men            

också i formuleringar i lagtext och samhället som sådant. Dessutom spelar styrningen av             

det svenska skolväsendet roll för hur tolkningarna av språket implementeras i förskolans            

vardag. Det språksociologiska perspektivet finns med som utgångspunkt och         

förhållningssätt under analysen. 

Språksociologi brukar benämnas som vetenskapen om förhållandet mellan språk och          

samhälle. Som begreppet antyder är den sociologiska kopplingen stark. Sociologi är en            

vetenskapsgren som studerar samhället och människan som social varelse i det samma,            

men också språklig variation inom olika gemenskaper, sociala och geografiska. Även           

begreppet sociolingvistik förekommer som synonym till språksociologi. De båda         

benämningarna används i olika hög grad beroende på sammanhang och vetenskapligt           

fält, lingvister brukar till exempel använda sig av begreppet sociolingvistik medan           

begreppet språksociologi brukar användas i sammanhang där fokus ligger mer på att            

belysa samhälleliga strukturer, som i den här texten (Nordberg 2013, s. 16-18).            

Språksociologin har ett lingvistiskt fokus; att besvara frågor av lingvistisk betydelse är            

centralt, men också språkets roll i samhället och hur språkförändringar uppkommer och            

utvecklas över tid (Chambers & Schilling 2013). Tidigare är det främst det talade             

språket som har analyserats genom språksociologin, men teorin går också att applicera            

på text och skriftspråk om fokus ligger på vilka diskurser, normer och värden som              

kommer till uttryck.  

I den här uppsatsen blir det språksociologiska perspektivet relevant i och med att             

språksociologin belyser olika grupperingars språkanvändande och språkets roll i         

samhället. De olika grupperna i det här fallet utgörs av de flerspråkiga barnen, politiker,              
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medborgare från olika samhälleliga intersektioner, tjänstemän inom skola och         

myndigheter och forskare i förskoledidaktik eller språkutveckling. Språket i massmedia          

påverkar medborgarnas uppfattningar om en fråga, medborgarna röstar på politiker som           

i sin tur stiftar lagar med formuleringar som ska tolkas och omsättas av huvudmän och               

förskolepersonal. I detta ryms även forskningen om språkets roll - både för individen             

men också på en samhällsnivå. Till exempel talar man inom forskningen om            

flerspråkiga barn, i lagtexten om modersmål och vissa politiker använder fortfarande           

termen hemspråk.  

För den här undersökningen är även språksociologins perspektiv på individers          

socialisationsprocesser relevant. Beroende på barnets habitus och vad hen möter under           

sin uppväxt präglas och formas också individens språkvärld av intersektionella faktorer           

som kön, etnicitet, klass, utbildningsbakgrund med mera. Tidigt i livet spelar           

vårdnadshavares bakgrund stor roll för barnets internalisering av normer och värden,           

men senare möter barnen även förskolan och skolan. Mötet med skolan kan många             

gånger antas vara avgörande för vilka språkdomäner barnet får tillgång till.           

Språkdomäner är ett begrepp som beskriver i vilka sammanhang en individ språkar på             

ett särskilt sätt; vilket register som används på vilket språk och i vilken situation. 

I Sverige idag går nästan 100 000 barn med utländsk bakgrund i förskolan (Skolverket              

2017, s. 11). I förskolans läroplan står att förskolan är en social och kulturell mötesplats               

som kan stärka förmågan att förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald              

(Skolverket 2016, s. 6). Makten över sin egen vardag är beroende av ett väl utvecklat               

språk. Språk ger tillgång till arenor, rättigheter, utbildning och mycket mer. I och med              

att språket är en tydlig klassmarkör, men också speglar makt och status blir en individs               

socio- och geolekt många gånger avgörande.  

Språket i styrdokument et cetera speglar samhällets diskurs; vilka medborgare vi vill            

fostra, i och med att dokumenten är politiska. Vilka värden som dominerar kommer till              

uttryck genom begreppsval som präglas av individualism, marknad, entreprenöriellt         

tänkande, kollektivism och så vidare. Språksociologin är en teori som är relevant för             

denna text i och med att teorin belyser språkets roll i samhället och kan användas både                
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för att peka på vikten av språkutveckling, men också för att undersöka variationer i              

språkbruk i styrdokument och annan text från beslutande organ samt i diskurser. 

Det språksociologiska perspektivet synliggör alltså hur makten är kopplad till språk, i            

den här texten belyses hur makten kommer till uttryck i lagtexter och styrdokument.             

Dessutom är språkets reflexivitet en viktig faktor, språket ses som någonting           

föränderligt med ett antal variabler som kan anta olika värden i diskurser och samhället,              

individer och kollektiv påverkar varandra. Utifrån ett språksociologiskt perspektiv kan          

styrningen av skolan analyseras med fokus på språkets förändring.  

3.2 Begreppsanvändande 

I texten kommer ett antal begrepp att användas som kan vara svåra att förstå för den                

som inte har förförståelse inom ämnet. Begreppens nyanser kommer undersökas          

fortlöpande i texten och vidare utredas under rubrik 5.2.1. Nedan följer en kort             

beskrivning.  

Ett av begreppen är NPM (New Public Management), som redan förekommit i texten             

ovan. NPM är en styrningsmodell hämtad från näringslivet som blivit mer och mer             

vanlig inom även offentlig sektor. Fenomenet beskrivs vidare under rubrik 5.2.2. 

Andra begrepp som kommer användas är de som beskriver språk och språkundervisning            

utifrån ett flerspråkighetsperspektiv. Alla dessa begrepp är starkt laddade och det råder            

delade uppfattningar om vilka som bör användas. Olika grupper av människor använder            

olika begrepp, skillnaden är till exempel stor mellan forskningens begreppsanvändande,          

politikens och den allmänna debattens. Att definiera innebär ett ställningstagande, i och            

med att åsikterna går isär huruvida till exempel begreppet modersmål bör användas            

kommer dessa begrepp snarare problematiseras än definieras, bland annat under rubrik           

5.2.1.1.  
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4. Material och metod 

4.1 Material 

Materialet består av text; styrdokument för förskolan, rapporter och publikationer från           

olika myndigheter, statistik och några artiklar. Materialet kan delas upp i två kategorier;             

styrdokument och dylikt som noggrant analyseras med metoden kvalitativ textanalys          

och kontextualiserande material som används för att belysa hur språket varierar i olika             

sammanhang.  

Sveriges förskola är inte obligatorisk, det råder fri etableringsrätt och fritt skolval.            

Däremot måste alla Sveriges förskolor följa ett antal styrdokument, oavsett vem           

huvudmannen är. De styrdokument som är aktuella för förskolan är bland andra            

skollagen, förskolans läroplan och barnkonventionen (SFS 2010:800, Skolverket 2016         

& Barnkonventionen 2009). Därtill tillkommer diverse lokala styrdokument som till          

exempel likabehandlingsplaner med mera. I den här texten kommer delar av de tre             

förstnämnda analyseras, med särskilt fokus på skollagens formuleringar kring         

flerspråkiga barns rättigheter och utbildningens likvärdighet, alltså inte dokumenten i          

sin helhet.  

I uppsatsen kommer även artiklar, propositioner och politiska förslag som speglar           

förändringar i relation till vilka dominerande diskurser som råder angående          

flerspråkighet i förskolan och skolans styrning tas upp som kontextualiserande          

referenspunkt. Dessa analyseras inte lika djupgående som styrdokumenten, men finns          

med för att ge en översiktlig bild av det politiska klimatet, som ju i sin tur påverkar                 

styrdokumentens formuleringar. Delar av materialet finns inte med i själva texten, men            

har utgjort underlag för arbetet med denna uppsats och kan ses som förslag på vidare               

läsning för att få en överblick av det politiska läget (se 7.3).  

För att belysa det politiska läget i frågan om flerspråkighet i förskolan kommer ett antal               

artiklar utgöra en del av kontextualiseringen. Under hösten 2017 har en debatt om             

modersmålsundervisning återigen blossat upp. Skribenter från olika politiska partier,         

fackföreningar och forskare har uttalat sig om fördelarna respektive nackdelarna med           
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flerspråkighet och eventuellt stöd eller undervisning i detsamma (jfr György Ullholm           

2009, Wutzler, Brunsberg & Wengholm 2017 & Tingsell 2017). Dessutom pågår en            

debatt om vinster i välfärden, det fria skolvalet, NPM och skolans eventuella            

förstatligande, där både politiker och fackförbund varit delaktiga (jrf Fahlén 2017 &            

Murguz 2017). I en debattartikel i Dagens Industri skriver Fahlén (2017) att “Sverige             

misslyckats med att bygga ett skolsystem som på ett konstruktivt sätt kombinerar            

marknad och skola”. Fahlén menar att det finns ett direkt motsatsförhållande mellan            

marknadslogik och offentlig sektor.  

I tillägg till debattartiklarna kommer även en del mer formella politiska och fackliga             

förslag finnas med i analysen (jfr prop. 1989/90:41, Nätverket för en likvärdig skola             

2015, Ögren Wanger 2017 & Lärarförbundet 2016). Utöver material som belyser det            

politiska klimatet i förändring och styrdokument kommer även statistik och rapporter           

från förskolans vardag utgöra referenspunkt (Skolinspektionen 2017, Skolinspektionen        

2015, Skolverket 2017, Riksrevisionen 2014 & Brorström 2009) 

Sammanfattningsvis finns det alltså två typer av material i den här uppsatsen. Den första              

är styrdokument vars formuleringar noggrant analyseras genom metoden kvalitativ         

textanalys, den andra materialkategorin utgörs av kontextualiserande material        

(tidningsartiklar till exempel) som belyser politiska laddningar och hur de leder till            

variationer i språket. 

4.2 Metoden kvalitativ textanalys  

Styrdokumentens formuleringar angående vad flerspråkiga barn i förskolan har rätt till           

och den politiska begreppsanvändningen kommer att analyseras genom metoden         

kvalitativ textanalys (Widén 2015, ss. 176). Att textanalysen är kvalitativ innebär att jag             

har valt att fokusera på enskilda formuleringar och analysera deras betydelse och hur de              

eventuellt kan tolkas.  

I och med att mitt material utgörs av text och statistik kan viss förvirring kring huruvida                

min metod är kvantitativ eller kvalitativ uppstå. Metoden utgörs i princip av kvalitativ             

textanalys kompletterat med analys av kvantitativa data; vilken enskild formulering i           

lagtexten (kvalitativ textanalys) har fått betydelse för en stor mängd barn (kvantitativ            
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data, statistik)? Hur kan lagtexten tolkas (kvalitativ textanalys), vad får de enskilda            

tolkningarna för konsekvenser i stor skala (analys av kvantitativ data)? Hur visar            

statistik (kvantitativ data) vad som faktiskt är flerspråkiga barns vardag? 

Textanalysen består i att bland annat systematiskt analysera hur styrdokumentens          

formuleringar kan tolkas. Skollagens formuleringar som rör modersmål och         

utbildningens likvärdighet analyseras särskilt systematiskt och noggrant genom att         

meningarna delas upp i sina beståndsdelar. Varje ord och begrepp analyseras utifrån            

frågorna; vilka tolkningar är möjliga? Vad betyder begreppet? I vilka kontexter används            

begreppet? Vilka politiska laddningar finns kopplade till begreppet? Därtill kommer          

även andra texter, som har relevans för att synliggöra diskurser, granskas för att             

undersöka variationer i begreppens laddningar. Det kontextualiserande materialet som         

utgörs av artiklar med mera används för att försöka utröna begreppens politiska            

laddningar. I och med att begreppen går igen i de olika texterna kan den utförliga               

analysen av skollagens formuleringar även till viss del appliceras på övriga dokument. 

Jag har tidigare observerat att det finns skillnader i hanteringen av flerspråkiga barn i              

förskolor i Stockholms stad, men det spelar ingen roll att jag har sett det. En               

undersökning som bygger på en anekdot har nästintill obefintlig validitet. Därför           

kompletteras textanalysen av hårda data i form av statistik.  

Statistiken kommer användas som ett verktyg för att undersöka konsekvenserna av en            

otydligt formulerad lagtext öppen för tolkning; kommer huvudmän som tar del av            

lagtexten ha barnens bästa i åtanke och därför göra sitt yttersta när det kommer till vad                

de erbjuder, eller befinner sig förskolan idag i en så pressad situation att det snarare blir                

tvärt om; hur lite kan man komma undan med att erbjuda innan det klassas som ett                

lagbrott?  

4.3 Etiska överväganden 

I och med att metoden för denna text är textanalys, och materialet uteslutande består av               

just text har undersökningen inte inneburit någon kontakt med mänskliga informanter,           

som skulle varit fallet vid till exempel en intervjustudie. Därmed utesluts många etiska             
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överväganden gällande missivbrev, informationskrav, hantering av personuppgifter med        

mera, som är vanliga vid andra typer av undersökningar. 

De etiska överväganden som är kopplade till den här uppsatsen handlar främst om så              

kallat konfirmationsbias (förf. översättning), eller på engelska “confirmation bias”         

(Casad 2016). Begreppet används för att belysa hur en individ, till exempel forskare,             

politiker eller annan textförfattare, tenderar att hitta fakta och källor som bekräftar            

dennes redan befintliga uppfattning i en fråga (ibid). När det kommer till min egen              

relation till uppsatsens problemställning kan det därför vara värt att nämna att jag själv              

är politiskt aktiv inom utbildningspolitiska frågor och därmed aktivt behövt arbeta med            

att urvalet av material och källor blir adekvat och så lite som möjligt färgat av min                

politiska ståndpunkt. Min mening är dock att det aldrig går att vara helt objektiv, därför               

är det istället viktigt att redovisa allt material och alla källor tydligt och låta dem till stor                 

del tala för sig själva.  
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5. Resultat och analys 

I den här uppsatsen är det frågeställningarna “Hur påverkar skollagens formuleringar           

kring flerspråkiga barns rätt till modersmålstöd vad som faktiskt erbjuds flerspråkiga           

barn i förskolan?”, “Hur påverkar skolans styrningsform vikten av tydliga formuleringar           

i styrdokumenten?” och “Vilka kontrollapparater blir nödvändiga för att uppnå          

likvärdighet i NPM?” som ställs. Samtliga frågeställningar kommer genomsyra följande          

analys och resultatpresentation.  

I den här textanalysen är resultaten och analysen sammanflätade, till skillnad från till             

exempel vissa fältstudier som syftar till att samla in data som först redovisas innan              

själva analysen påbörjas. Följande text kommer därför inte ha separata rubriker för de             

båda, utan istället utifrån tre områden; styrdokumenten i sig, skolans styrning och hur             

verkligheten faktiskt ser ut.  

5.1 Styrdokument 

Förskolans verksamhet styrs av styrdokument på olika nivåer. Huvudmannen är          

ansvarig för att styrdokumenten följs, men även enskilda verksamhetsutövare har ansvar           

att känna till och följa styrdokumenten. I vissa fall gör skolinspektionen tillsyner av             

huruvida skollagen följs. På enskilda förskolor kan lokala styrdokument finnas, som           

likabehandlingsplaner till exempel. De är skrivna för att passa den enskilda enheten,            

eller i vissa fall kommunen. De styrdokument som analyseras nedan är skollagen och             

förskolans läroplan. Det är nationella styrdokument som alla Sveriges förskolor måste           

följa.  

Genom textanalys kommer formuleringarna i styrdokumenten dekonstrueras, analyseras        

och genom ett språksociologiskt perspektiv sättas i ett större sammanhang. I och med             

textens språksociologiska perspektiv kommer de underliggande värdena som ligger till          

grund för ordvalen i styrdokumenten analyseras vidare under kommande rubriker.  
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5.1.1 Skollagen 

Nedan följer analys och utdrag ur skollagens skrivningar om flerspråkiga barns och            

elevers eventuella rätt till modersmålsundervisning, dessutom kommer vissa andra delar          

av skollagen som behandlar skolans likvärdighet tas upp (SFS 2010:800).  

I den här texten kommer fokus ligga på lagtexterna rörande flerspråkiga barn generellt,             

inte på till exempel minoritetsspråkiga. För barn som talar ett minoritetsspråk är            

rättigheterna mer tydligt formulerade, även om det finns anledning att undersöka           

huruvida de efterföljs. Följande analys kommer fokusera på det som åsyftar förskolans            

verksamhet, men det är intressant att lyfta lagtextens formulering gällande rättigheterna           

för barn i grundskolan, för att visa på andra möjliga formuleringar. Nedan följer några              

utdrag från skollagens skrivelser om likvärdighet och modersmålsutveckling. 

Angående skolväsendets likvärdighet: 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom           

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. (SFS 2010:800, förf. fetmarkering) 

Formuleringen för förskolan och förskoleklassen lyder: 

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att              

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (SFS 2010:800, förf. fetmarkering)  

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får            

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (SFS 2010:800, förf.             

fetmarkering) 

medan formuleringen för grundskolan lyder:  

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas              

modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.  

 (SFS 2010:800, förf. fetmarkering) 
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Av ovanstående framkommer alltså att formuleringarna i skollagen ser olika ut när det             

kommer till vad förskolebarn respektive grundskoleelever har rätt till vad gäller           

utveckling av modersmålet. I texterna ovan är begreppsvalen centrala. I förskolan får            

barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål, medan grundskoleelever ska erbjudas          

modersmålsundervisning. I grundskolan har elever som uppfyller vissa kriterier rätt till           

modersmålsundervisning. I förskola och förskoleklass är formuleringen mer otydlig.  

Formuleringen ska och modersmålsundervisning är avgörande, i relation till         

formuleringen får möjlighet att utveckla. Modersmålsundervisning är ett begrepp som          

tydligt kan kontrolleras; det går att mäta och räkna hur många modersmålslärare som är              

anställda av en kommun till exempel. Det är däremot svårare att kontrollera huruvida             

"Huvudmannen ser till att förskolan medverkar till att barn med annat modersmål än             

svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som             

på sitt modersmål.” (SFS 2010:800, förf. kursivering).  

5.1.2 Läroplan för förskolan 

Läroplaner är politiska dokument som ofta revideras i linje med den styrande            

regeringens politiska inriktning. Den nuvarande läroplanen reviderades 2016 och         

kommer under 2018 skrivas om i stor utsträckning. Förskolans läroplan Lpfö 98/16            

(Skolverket 2016) präglas av ett språkbruk som premierar medmänsklighet och          

solidaritet, dessutom finns ett relativt långt stycke som tydliggör fördelarna med att            

uppmuntra just flerspråkighetsutveckling.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.          

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra             

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med              

utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig            

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att            

förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att              

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (Skolverket 2016, s. 7, förf.             

fetmarkering) 

I ovanstående stycke används ett språk som lyfter varje barns språkutveckling som            

någonting som borde uppmuntras och stimuleras. Vad det i sin tur skulle innebära rent              
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praktiskt tydliggörs inte. I förskolans läroplan står också att “Förskolan ska sträva efter             

att varje barn [...] som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella              

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.”             

(Skolverket 2016, s. 9-10). Formuleringen “Förskolan ska sträva efter” är, liksom           

formuleringen i skollagen om att ges möjlighet, mycket öppen för tolkning (ibid). Att             

varje barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål             

kan innebära många saker.  

Tolkningsutrymmet i styrdokumenten kan vara positivt för professionen; förskollärarna         

ges möjlighet att utöva sin profession och göra egna bedömningar gällande vad som är              

bäst för det enskilda barnet eller verksamheten i stort utifrån sin didaktiska kompetens.             

Risken med tolkningsutrymmet har att göra med skolans styrning; om incitamenten inte            

är enbart medmänskliga eller pedagogiska, utan istället ekonomiska, kan utrymmet          

användas för att göra avkall på verksamhetens kvalitet. Därför blir styrdokumentens           

formuleringar avgörande i ett skolsystem där konkurrens och vinst är en faktor. Kanske             

måste då formuleringarna ställa krav på vad som ska erbjudas, om målet är egalitet i det                

rådande systemet med den fria skolmarknaden. I en artikel från i höst skriver fjorton              

representanter från Lärarförbundets avdelningar om hur NPM gör att lärare tvingas           

agera som byråkrater snarare än pedagoger: 

Svensk skola är nu så fokuserad på att mäta varje delresultat och detaljdokumentera precis              

allt, att såväl tiden för undervisning som lusten att bedriva undervisning sakta men säkert              

mals sönder. Lärare förvandlas till byråkrater i stället för undervisande inspiratörer. De blir             

producenter av kontrolluppgifter till politiken i stället för professionella yrkesutövare i en            

skola där varje elev får den utbildning och stöd den har rätt till. 

NPM tillåter inte att verksamheter drar över budget vilket innebär att skolledares främsta             

uppgift blir att få en budget i balans. Det får ske till varje pris, oftast med ökad                 

arbetsbelastning för lärare, sämre arbetsmiljö för lärare och elever och sänkt kvalitet i             

verksamheten som följd. Skolledare förvandlas till kontrollanter i stället för pedagogiska           

ledare. (Mossberg, Molander, Köhn, Hvass, Nilsson, Henriksson, Wärme, Öbom, Halding,          

Ånskog, Fredriksson, Duwe, Lind & Abelson 2017).  
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5.2 Vad styr skolan?  

Barnkonventionen fastställer att 

[...] barnet till fullo bör förberedas för ett självständigt liv i samhället och uppfostras enligt               

de ideal som proklamerats i Förenta nationernas stadga, och särskilt i en anda av fred,               

värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet [...] (Barnkonventionen 2009, s. 12) 

Målet för samhällsutvecklingen och skolan har alltså länge varit någon form av egalitet,             

men under olika epoker har formen för denna egalitetssträvan tagit sig olika uttryck.             

Dessutom har olika begrepp med nyansskillnader dominerat styrdokumenten. Jämlikhet         

är ett begrepp som visat sig ha en värdeladdning; utbildningen ska vara lika bra varhelst               

den anordnas och kanske också vara kompensatorisk i och med tanken att de som har               

sämre förutsättningar i vissa situationer kan behöva mer resurser för att få samma             

möjligheter som andra, medan likvärdighetsbegreppet är mer öppet; eleverna/barnen ska          

ges likvärdiga förutsättningar, men de kan se olika ut. Likformighetsbegreppet har ofta            

använts för att kritisera jämlikhetssträvan för att vara alltför kontrollerande och           

styrande, genom att gå från likformighet mot individualisering och decentralisering är           

tanken att individen ges mer utrymme för utveckling (jfr. prop. 1989/90,           

Barnkonventionen 2009, SFS 2010:800).  

Med tanke på språkets relation till makt i allmänhet och i relation till skolans styrning i                

synnerhet är det relevant att undersöka begreppsvalen i materialet noggrant. Därför           

kommer en text som analyserar just begreppen som dominerar i materialet inleda            

analysen av skolans styrning. 

5.2.1 Begreppsanalys 

I ovanstående text framkommer att styrdokumenten lämnar ett stort tolkningsutrymme.          

Problemet med de otydliga formuleringarna i styrdokumenten är att de fordrar otaliga            

stipulativa definitioner. Varje läsare av dokumenten tvingas göra en tolkning och           

definiera för sig själv vilken innebörd det aktuella begreppet har. Därmed får            

abstraktionsnivån i styrdokumentens formuleringar stor betydelse för verksamhetens        
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likvärdighet; ju fler tolkningar som är möjliga, desto mindre sannolikt att de åsyftade             

målen uppnås. 

Under de kommande två rubrikerna återfinns en djupare analys av de begrepp som             

förekommer i materialet och hur användandet av de samma har förändrats i och med              

förändringar i samhället och skolans styrning. Den första delen behandlar de många            

språkbegreppens laddningar, alltså till exempel hur begrepp som flerspråkighet eller          

modersmål används. Den andra delen behandlar hur de olika egalitetsbegeppen används           

och har använts.  

5.2.1.1 Språkbegreppens laddningar 

De aktuella begreppen i forskningsfältet följer inte alltid med in i styrdokumentens            

texter trots att de bättre speglar det forskningen kommit fram till, i och med att               

styrdokumenten är politiska och juridiska och inte alltid forskningsgrundade. 

För att beskriva barns språkande i förskolan förekommer olika begrepp med olika            

innebörder och laddning i materialet. Följande text kommer undersöka de olika begrepp            

som används. Begreppen är: 

- litteracitet eller språkinlärning? 

- flerspråkighet, förstaspråk, hemspråk  eller modersmål?  

- modersmålsstöd, modersmålsundervisning eller möjlighet att utveckla språket? 

Litteracitet eller språkinlärning? Begreppet litteracitet har kommit att användas mer och           

mer i förskoledidaktisk forskning för att beskriva den process och de språkhändelser            

som bidrar till barns kunskapande och utveckling inom den språkliga världen. Här            

inbegrips utveckling av syntax, grammatik, skriftspråksutveckling med mera, men ur ett           

vidare perspektiv, till skillnad från språkinlärningsbegreppet som snarare speglar en syn           

på lärande som överföring av kunskaper i specifika undervisningssituationer. Även          

symboler, kommunikation och bilder räknas till litteraciteten. En distinktion görs mellan           

litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker, där händelserna är de vardagliga        

situationer barnet deltar i då text (här ingår också symbolisk text, bilder etc.) på något               
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sätt ingår, medan litteracitetspraktiker är kulturella språkliga strukturer och mönster          

(Fast 2007).  

Flerspråkighet, förstaspråk, hemspråk eller modersmål? Begreppen är många för att          

beskriva barn som talar ett eller flera andra språk än svenska. I analys av materialet               

framkommer att de olika begreppen har starka värderingsmässiga laddningar. I och med            

att både ordet hem och moder redan är så starkt förknippade med traditioner indikerar              

användningen av till exempel ordet hemspråk att språket enbart talas i hemmet, inte i till               

exempel arbetslivet, politiken eller det övriga samhället (jfr. UbU12). Det finns numer            

kritik även mot modersmålsbegreppet, dels för att det antyder att det är moderns språk              

som ligger barnet närmast, dels för att det innebär en syn på barn som innebär att de                 

bara kan ha ett sant modersmål. Förstaspråk är ett begrepp som åsyftar det första språket               

ett barn lärt sig, vilket också är problematiskt, i och med att ett barn kan ha flera språk                  

redan från början. Begreppet andraspråk är vanligt förekommande, till exempel i           

benämningen av skolämnet svenska som andraspråk. Jag har valt att i den här texten              

använda begreppet flerspråkighet till så stor del som möjligt, förutom vid direkta citat             

eller liknande. Anledningarna till detta är bland annat att flerspråkighetsbegreppet kan           

användas om simultant flerspråkiga barn och inte rangordnar vilket språk som är            

viktigast eller kom först, ett barn kan ha många språk parallellt. Dessutom är begreppet              

flerspråkighet inte lika starkt förknippat med olika språkdomäner, samtliga språk ges           

samma status.  

I skollagen används begreppet modersmål, som på 1990-talet ersatte begreppet          

hemspråk (SFS 2010:800, UbU12). Motionen antogs av riksdagen, med reservation från           

Moderaterna, som menade att hemspråket är det språk som talas just i hemmets domän,              

för kommunikation med släktingar och “andra som kommer från samma ursprungliga           

språkområde”, medan svenska är det språk “som alla barn i den svenska skolan i första               

hand skall ges de allra bästa förutsättningarna för att lära sig” (UbU12).  

Modersmålsstöd, modersmålsundervisning eller möjlighet att utveckla språket? I        

skollagen framgår att förskolan ska “medverka till att barn med annat modersmål än             

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” (SFS             

2010:800). När det kommer till andra skolformer är lagen mer tydlig och använder             
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begreppet modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning innebär ofta att enbart de        

flerspråkiga barnen som har ett specifikt förstaspråk träffar en modersmålslärare och får            

språkundervisning på sitt så kallade modersmål. Modersmålsstöd innebär istället att          

någon som är kunnig i både det svenska språket och barnets modersmål kommer och är               

med i barnets vardag och pratar barnets modersmål, målet är delvis att överbrygga             

språkdomäner, att ge barnet tillgång till ett annat vokabulär än det som talas i hemmet               

genom att modersmålsstödet benämner händelser och saker i barnets omgivning på           

förskolan. När det kommer till formuleringen “möjlighet att utveckla [...] sitt           

modersmål” (ibid) är det svårt att hitta en definition. Vad innebär ordet möjlighet? Vad              

innebär ordet utveckla? Formuleringen är öppen för tolkning och omöjlig att kontrollera.            

Eventuellt skulle denna formulering kunna gå hand i hand med tanken om            

litteracitetsutveckling; att språkande sker överallt, alltid. I en skola eller förskola där            

målet och det enda intresset är att erbjuda barnen det bästa för deras lärande och               

välbefinnande skulle den här formuleringen kunna tolkas som att varje huvudman, varje            

förskola, varje pedagog gör allt i sin makt för att barnen ska erbjudas en stimulerande               

miljö som ger möjligheter till litteracitet, med kompetenta och närvarande pedagoger,           

material på flera språk, möjligheter för barnen att få uttrycka sig via till exempel              

estetiska lärprocesser. En förskola med multimodalt lärande i fokus. Så är inte fallet.             

Även om det finns vissa undantag är förskolan på många sätt hårt pressad, när det               

kommer till ekonomi, barngruppsstorlek, personaltäthet, bristande kompetens och        

dessutom ett styrsystem vars främsta fokus är effektivisering och konkurrens. Hur           

lagtexten tolkas och vad barnen erbjuds är alltså helt beroende av vilka värden som styr               

skolan; att fostra demokratiska, kompetenta, kritiska samhällsmedborgare i ett jämlikt          

samhälle och därmed motverka segregation och agera kompensatoriskt eller         

effektiviserad verksamhet? 

I arbetet med materialet framkommer många olika formuleringar och laddningar när det            

kommer till begrepp som betecknar språk i relation till undervisning. Det           

språksociologiska perspektivet belyser språkets variation utifrån faktorer som till         

exempel klass, kön, ålder, plats och politisk tillhörighet. Perspektivet bidrar till att se             

materialet som en del av en större helhet. Vilka begrepp som används i en text säger                
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mycket om de som författat densamma och får stora konsekvenser för hur texten i nästa               

steg kan tolkas och omsättas i praktik.  

5.2.1.2 Jämlikhet eller likvärdighet i skolan? 

I texter som rör utbildning är det vanligare att använda begreppet likvärdighet istället             

för jämlikhet - varför då? Nedanstående text kommer undersöka de olika           

egalitetsbegreppens laddningar.  

Styrdokumenten revideras som tidigare nämnt relativt ofta i linje med sittande regerings            

politik, vilket gör att språken i de samma förändras utifrån de värderingar som             

dominerar. Språket i styrdokumenten från efterkrigstid och framåt präglades av en vilja            

att bygga ett gemensamt samhälle, att fostra samhällsmedborgare som tar kollektivt           

ansvar. Från 1980-talet började marknadskrafternas språkbruk leta sig in i läroplanerna,           

språket blev mer och mer individualistiskt.  

I och med att språket i styrdokumenten speglar den rådande diskursen är det intressant              

att vidare undersöka politiska förslag till ändringar av skolsystemet. Följande text           

använder en proposition som exempel, men samma nyanser i begreppsanvändande är           

synliga även i det kontextualiserande materialet. Nedan synliggörs hur         

likvärdighetsbegreppet används i propositionen till riksdagen för ett kommunalt         

huvudmannaskap (inscannad, därför förekommer en del fel):  

[...] likvärdigheten i ett målstyrt skolsystem bättre garanteras av läroplaner, uppföljning och            

utvärdering, lärarutbildning och fortbildning samt specialdestinerat statsbidrag. (prop.        

1989/90:41) 

I samma proposition definieras vad som menas med begreppet likvärdighet:  

Ambitionen att skolan skall vara likvärdig i bemärkelsen att den skall ge alla elever en god                

utbildning oavsett faktorer som bostadsort, ekonomiska förhållanden, kön och social          

bakgmnd är grundläggande i skolpolitiken under efterkrigstiden. (prop. 1989/90:41) 

I propositionen (ibid) lyfts att Sverige, då texten skrevs, stack ut i frågan om likvärdig               

skola. Skillnaderna i kunskaper och färdigheter var mindre i Sverige än i något annat              

jämförbart land. Förklaringarna till detta är enligt propositionen tre;  
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1: läroplaner som är gemensamma för hela landet,  

2: god tillgång till välutbildade lärare över hela landet,  

3: statens statsbidrag till kommunerna har gett likvärdiga förutsättningar  

I propositionen om skolans kommunalisering ställs begreppet likvärdighet i kontrast till           

begreppet likformighet. I en alltför likformig (i bemärkelsen likadan) centralstyrd skola,           

menar propositionsförfattarna, hämmas kreativiteten. Både den pedagogiska och den         

organisatoriska (ibid). Vidare beskrivs att individualisering är en förutsättning för en           

likvärdig skola.  

Först genom att man lokalt kan bedöma och påverka viktiga förhållanden i skolan kan vi få                

den individualisering som är en förutsättning för en likvärdig skola. Jag kan således inte se               

en organisatorisk likformighet som ett krav för en fortsatt likvärdig skola. (prop. 1989/90) 

Av ovanstående framkommer att begreppen likvärdighet, jämlikhet och likformighet har          

olika nyanser och innebörd. Jämlikhetsbegreppet inrymmer en kvalitetsaspekt i         

bemärkelsen att alla barn ska ha rätt till god utbildning av lika hög kvalitet och att alla                 

skolor ska erbjuda lika bra möjligheter till modersmålsutveckling, medan         

likvärdighetsbegreppet är mer öppet för tolkning; alla skolor ska erbjuda möjligheter till            

utveckling av modersmålet. Begreppet likformighet används som ett avskräckande         

exempel på en alltför centralstyrd utbildning där all verksamhet ska se likadan ut i hela               

landet, utan utrymme för lokala variationer. Det var till viss del denna rädsla för              

likformighet som låg till grund för 1990-talets decentraliseringsreformer. 

5.2.2 Skolans styrning och NPM 

En viktig vändpunkt för skolans styrning är den ökade marknadiseringen och New            

Public Management (NPM). New Public Management är en styrningsmodell för          

offentlig verksamhet hämtad från näringslivet. Modellen syftar till att effektivisera          

verksamheten. I NPM är det vanligt att använda metoder som präglas av en             

marknadslogik, elever ses som kunder. Även de enskilda skolornas ledning har           

förändrats, chefer med ledarskapsutbildning prioriteras högre än pedagogiska ledare         

med kompetens och erfarenhet från verksamheten. Marknadsföring och        
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resultatmätningar står i fokus, variation, valfrihet och utbud och efterfrågan är viktiga            

ledord.  

Under 1980-talet började debatten om skolans styrning ändra riktning. Ideal som           

präglades av konkurrenskraft, individualism och företagisering kom att genomsyra         

samhället, och så småningom även skolan. Näringslivet blev förebild för styrning och            

under 1990-talet genomfördes ett antal förändringar i den riktningen. Debatten handlade           

om att konkurrensutsätta skolan (Almqvist 2009, s. 10). 

New public management (NPM) är benämningen på dessa förändringar i styrningen av            

offentlig sektor. Styrningsmodellen liknar hur företag inom näringslivet styrs och          

därmed också måste kontrolleras. Tanken är att konkurrensutsättningen genom det fria           

skolvalet, friskolereformen och skolpengen ska leda till att skolor, tillika företag, ska            

tävla med varandra om den bästa verksamheten. Det gäller allt från betyg till lärartäthet,              

alltid med resultaten i fokus. Effekten blir att eleverna, barnen och föräldrarna är kunder              

på en skolmarknad och får välja fritt var deras skolpeng i förlängningen ska läggas. Det               

i sin tur innebär att skolorna måste marknadsföra sig för att klara konkurrensen.             

Marknadsföringen kan ske på olika sätt; genom att erbjuda förmåner som till exempel             

bärbara datorer till eleverna, men också genom att prestera bra i olika mätningar.             

Mätningarna kan gälla allt från betyg till lärartäthet. Nackdelen med          

mätbarhetsdiskursen är att det bara är vissa saker som går att mäta. Vissa ämnen får               

även i förskolan ökad status i och med deras mätbarhet, till exempel matematik,             

naturvetenskap eller språk, medan mjuka värden som solidaritet, kreativitet och empati           

får stå tillbaka.  

I ett skolsystem som efterliknar näringslivets styrningsmodell blir resultaten de medel           

som skolan konkurrerar med. Ju högre snittbetyg, desto fler sökande elever, ju högre             

lärartäthet och mindre barngrupper, desto fler sökande. I ett skolsystem som präglas av             

marknadslogik får också marknadsföring en central roll. Det kan innebära att man i             

utåtriktat material lyfter fram att förskolan har en språkprofil och arbetar särskilt med             

språkutveckling. Språkprofilen kan i själva verket bestå i att man har en del flerspråkig              

29 



personal eller har köpt in ett material som till exempel appar till lärplattorna. Att              

anställa modersmålslärare är dyrt i jämförelse. 

Frågan är huruvida marknadsanpassningen av skolan påverkar vikten av lagtextens          

formuleringar. Nyansskillnaderna mellan begreppen likvärdig och jämlik får stor vikt i           

ett system där skolans verksamhet är konkurrensutsatt. Om det nu är så att             

likvärdighetsbegreppet lämnar större utrymme för tolkning finns det också större risker           

att verksamheten inte håller lika hög kvalitet. Eftersom de ekonomiska intressena blir            

viktigare än de pedagogiska blir incitamenten större för att göra avkall på kvaliteten. 

En annan aspekt av friskolor, NPM och bolagiseringen av skolor är vinsten. Även om              

konkurrensen ska syfta till att frambringa den bästa verksamheten är det ändå så att det i                

vissa skolbolag finns aktieägare som förväntar sig avkastning. Detta i sin tur innebär att              

skolpengen inte bara måste räcka till lärare, läromedel och lokaler, utan också till vinst.              

Således måste de vinstdrivna bolagen som är verksamma inom skolan göra           

prioriteringar. Den fria skolmarknaden innebär också ett ökat behov av          

kontrollmekanismer. Skolinspektionen inrättades 2008 med uppgift är att kontrollera         

likvärdigheten och att skollagen följs (Skolinspektionen u.å.). För att det ska vara            

möjligt att kontrollera måste skollag och övriga styrdokument vara tydligt formulerade.           

Formuleringen “Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska            

får möjlighet  […]” är väldigt öppen för tolkning (SFS 2010:800).  

5.2.3 Debatten idag  

Det som styr hur styrdokumenten formuleras är politiska diskurser; medborgares,          

politikers och beslutsfattares uppfattningar om en sakfråga. Dessa uppfattningar behöver          

inte nödvändigtvis vara förankrade i forskning, utan behöver bara appellera till en            

majoritet.  

Varför är det då viktigt att alla flerspråkiga barn erbjuds undervisning i sina olika språk?               

Den politiska debatten går isär, men forskningen är mer överens. Under hösten 2017             

skrev 3 moderater en debattartikel i Aftonbladet med titeln “Avskaffa hemspråk – lär             

barnen svenska”. Där hävdade Wutzler, Brunsberg & Wengholm (2017) att nuvarande           

system förstärker segregationen och att lösningen på detta skulle vara avskaffandet av            
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vad de kallar hemspråk, ett begrepp som redan på 1990-talet ersatts av begreppet             

modersmål, ett beslut som (M) reserverade sig mot redan då (UbU12). I artikeln hävdar              

de att de flerspråkiga barnen riskerar att bli “halvspråkiga” och att mer fokus bör läggas               

på den ordinarie svenskundervisningen.  

I replik till den ovan nämnda artikeln svarar Tingsell (2017), forskare i svenska som              

andraspråk, att “argumentationen strider på väsentliga punkter mot vad forskning och           

beprövad erfarenhet visar om språkinlärning i skolan”. Tingsell dementerar också          

relevansen av användningen av begreppet “halvspråkighet”, det är ett förlegat begrepp           

som ger en felaktig bild av hur språkutveckling fungerar (jfr Tingsell 2017, SR.se 2017,              

Ganuza & Hedman 2017).  

När det kommer till det fria skolvalets effekter för integrationen, eller kanske snarare             

segregationen, skriver Murguz (2017) en artikel i november i år om att som liberal              

tvingas omvärdera sin syn på den så kallade frihetsreformen. Murguz var tidigare själv             

förespråkare för det fria skolvalet, men tar i sin artikel upp statistik på hur segregerande               

reformen varit. I artikeln tas även white flight upp, begreppet åsyftar det fenomen som              

innebär att vita tenderar att undvika sammanhang med en hög andel icke-vita.            

Fenomenet återfinns i flera situationer; i skolval, i bostadsområden, på          

arbetsmarknaden. Integrationsförsök har misslyckats i och med det fria skolvalet,          

eftersom en högre andel elever eller barn med utländsk bakgrund leder till att de              

svenskfödda eleverna och vårdnadshavarna med starkare kulturellt kapital använder         

detta för att välja bort de skolor som gjort försök till blandad elevsammansättning             

(Murguz 2017). 

5.3 Hur ser verkligheten ut? Rapporter och statistik 

Formuleringarna i styrdokumenten är otydliga och lämnar stort utrymme för tolkning.           

Denna otydlighet kan leda till ett stort jämlikhetsproblem för Sveriges flerspråkiga barn,            

särskilt i relation till skolans styrning och vilka incitament som ligger till grund för              

huvudmännens tolkningar. Detta medför också vissa problem när skolinspektionen ska          

göra bedömningen huruvida verksamheten uppfyller kraven eller inte; vilka kriterier          

måste huvudmännen uppfylla för att lagen ska anses vara efterlevd? Räcker det med att              
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ha böcker på flera språk? Måste personalen ha kompetens? Räcker det att förskolan inte              

motverkar barnets egen språkutveckling? Krävs modersmålsstöd? Krävs       

modersmålslärare? Krävs fortbildning för personalen? Frågorna är många. Om enskilda          

tillsynsmän också måste tolka samma formuleringar som huvudmännen blir         

bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse godtycklig och påverkas till stor del av           

de enskilda individernas uppfattningar om begreppen i fråga. I skolinspektionens          

bedömningsunderlag återfinns inga andra kriterier än de formulerade i skollagen          

(Skolinspektionen 2015). 

5.3.1 Förskolans vardag 

Hur huvudmännen omsätter lagtexten till handling, huruvida skollagen följs,         

kontrolleras alltså av skolinspektionen. Skolinspektionen gör tillsyner där de bedömer          

om verksamheten följer styrdokumenten. I förskolans fall hade 2011 38,9% av de            

flerspråkiga barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål (Bilaga 1). Att det finns en så              

pass exakt siffra som 38,9% är intressant i sig, i och med att Skolinspektionen (2015)               

inte har några exakta kriterier i sitt bedömningsunderlag, utan måste också de göra en              

tolkning av styrdokumentens formuleringar. Nedan följer ett utdrag ur det nämnda           

bedömningsunderlaget. 

1.6 Huvudmannen ser till att förskolan medverkar till att barn med annat modersmål än              

svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på              

sitt modersmål. (8 kap. 10 § skollagen, Lpfö 98, 2 Mål och riktlinjer, 2.2 Utveckling och                

lärande) (Skolinspektionen 2015, s. 1) 

Hösten 2015 var drygt 493 600 barn inskrivna i förskolan. 20 % hade utländsk bakgrund               

(födda utomlands, eller båda föräldrarna födda utomlands), det vill säga nästan 100 000             

barn (Skolverket 2017, s. 11). Samma år fanns 102 400 anställda som arbetar med barn i                

förskolan, varav 42 % hade förskollärarexamen (ibid, s. 14). I kommunala förskolor            

hade 46 procent av årsarbetarna förskollärarexamen, i de fristående förskolorna 28           

procent (ibid, s. 15). I fristående förskolor gick det 18,1 barn per förskollärare och i               

kommunala förskolor 11,7 (ibid, s. 16). 
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I förskolan fick 21,5 % av de inskrivna barnen med annat modersmål än svenska              

modersmålsstöd år 2010, totalt 18 466 barn (Skolverket 2011a, s. 41). 

Sedan 2006 har andelen barn i förskoleklass med annat modersmål än svenska som fått              

så kallat stöd i modersmål minskat från 48,9 % till 41,5 % 2015 (Skolverket 2017, s.                

21). I förskoleklassen var 2015 ca 75 % av lärarna hos kommunala huvudmän behöriga,              

samma siffra hos enskilda huvudmän låg på 58 % (Skolverket 2017, s. 22). 

Även inom skolan finns stor ojämlikhet när det kommer till tillgången på            

modersmålsundervisning, trots den tydligt lagstadgade rätten (Ganuza & Hedman 2017,          

s. 3). Detta kan tala mot vikten av styrdokumentens formuleringar och istället belysa             

betydelsen av skolans organisation, resurser och styrning.  

I rapporten Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling framkommer att          

Skolinspektionen bedömer att ⅗ av förskolorna som granskats “i låg grad eller ganska             

låg grad har riktlinjer, strategier eller andra förutsättningar för att arbeta med            

flerspråkiga barns språkutveckling.” (Skolinspektionen 2017, s. 5). Det blir tydligt i           

läsning av rapporten att förskollärarna och övrig personal upplever att de inte har den              

kompetens som krävs för att uppfylla målen i läroplanen eller följa skollagen när det              

kommer till att flerspråkiga barn ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål. Detta är              

en mycket viktig iakttagelse i och med att skollagen är utformad på ett sådant vis att                

förskollärarnas kompetens är det som påverkar flerspråkiga barns språkutveckling.  
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Sedan 1980-talet har svenskt utbildningsväsende genomgått en rad förändringar i          

strävan mot mindre centralstyrning och mer frihet för lokala utövare av professionen.            

Genom till exempel kommunaliseringen och friskolereformen har staten fått mindre och           

mindre inflytande över skolan. Denna frihetssträvan fick inte det utfall man hoppats på,             

istället har det blivit så att dessa mer fria styrningsmodeller och styrdokument lett till              

ökat behov av kontrollmekanismer. Att skollagen är otydligt formulerad i ett skolsystem            

där vinst och konkurrens är en faktor innebär att det måste finnas en skolinspektion som               

undersöker huruvida verksamheten är likvärdig. Detta innebär inte att utbildningen blir           

jämlik och håller samma goda kvalitet över hela landet. Likvärdighetsbegreppet i sig            

fick i och med den individualistiska diskursens ökade dominans från 1980-talet och            

framåt ändrad betydelse; bort från likformighet och lämna utrymme för          

individualisering.  

För det flerspråkiga barnet innebär detta att det är helt godtyckligt vad hen erbjuds i               

form av flerspråkighetsutveckling i förskolan. Det är idag upp till varje huvudman att             

tolka och omsätta styrdokumentens formuleringar i praktik. Det är inte forskningen           

gällande vad som är bäst för språkutvecklingen som avgör hur förskolans verksamhet            

utformas, utan istället politiska beslut som grundar sig i ideologiskt tyckande.           

Dessutom spelar barnets habitus stor roll för huruvida hen får en god utbildning. Barn              

till resursstarka vårdnadshavare med stort ekonomiskt och kulturellt kapital har en           

fördel på dagens skolmarknad.  

I dagens förskola är det svårt att genom god förskoledidaktik kompensera för bristande             

resurser. Det finns ett stort behov av systemförändring om förskolan ska få utrymme för              

forskningsgrundad pedagogisk verksamhet. Det kan vara så att det är enskilda           

pedagogers nästintill filantropiska engagemang som avgör huruvida ett barn får en god            

utbildning eller inte, det är ohållbart på många sätt, inte minst för förskollärares             

arbetsbelastning. 
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I förlängningen får detta stora konsekvenser för samhällsutvecklingen och         

demokratibygget. Språk och en god skolgång spelar stor roll i socialiseringsprocessen           

och påverkar möjligheterna till delaktighet i samhället; arbete, vidare studier, bostad och            

mycket mer. Känslan av kulturell delaktighet är avgörande för att bryta utanförskap,            

utan språket är det svårt att vara just delaktig i, tillgodogöra sig och bruka kultur.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.          

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra             

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med              

utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska             

och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska             

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det               

svenska språket och sitt modersmål. (Skolverket 2016, s. 7) 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det finns redan forskning som visar på vikten av språkutveckling. Det finns också             

forskning som visar på bristerna i skolans organisation och styrning. Det som behövs är              

utveckling av alternativ och eventuellt mer statistik på förskolans vardag för att bättre             

kunna synliggöra eventuella brister i jämlikheten.  

Det finns ingen vits att ta fram den bästa didaktiska metoden om inte förutsättningar              

finns för att implementera densamma. Kompetent personal kan inte väga upp för            

bristande resurser och systemfel, därför bör mer fokus riktas mot att utveckla ett tätare              

samarbete mellan politiker och forskare i utformandet av ett nytt skolsystem, som det             

ser ut nu verkar näringslivets argument väga tyngre än forskarnas.  
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