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Abstrakt 

Avsikten med denna kvalitativa studie är att lyfta de nationella minoriteternas betydelse i 

förskolan. Minoritetsspråket meänkieli har gått från att vara skambelagt till att ses som en 

merit, speciellt vid rekrytering av förskolepersonal. Studiens syfte är att kartlägga vilka 

förutsättningar en förskolechef tillhandahålls för att främja arbetet med meänkieli i förskolan 

samt vilket ansvar en förskolechef har i relation till styrdokument och lagar. Semistrukturerade 

telefonintervjuer med förskolechefer inom förvaltningsområdet för meänkieli används som 

metod för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Tidigare forskning synliggör att 

minoriteterna historiskt sett haft en varierande form av inflytande i det svenska skolsystemet 

och att de bemötts av statligt motstånd. Idag är minoriteterna uppmärksammade i samhället 

och tillhandahålls goda förutsättningar i form av kommunala satsningar. Studien synliggör att 

det krävs engagemang på alla nivåer för att skapa ett framgångsrikt minoritetsarbete samt att 

olika geografiska placeringar kan erbjuda olika former av lokala förutsättningar. De nationella 

minoriteternas rättigheter förtydligas i den kommande reviderade läroplanen som träder i kraft 

1 juli 2019. I studien uppmärksammas olika maktförhållanden som diskuteras i relation till 

poststrukturalismen med utgångspunkt i Foucaults maktteori.  

Nyckelord: Förskola, förskolechef, makt, meänkieli, minoritetsspråk, tvåspråkighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

FÖRORD 

Vi vill rikta ett stort tack till alla förskolechefer som har tagit sig tid och medverkat i våra 

intervjuer. Vi vill tacka vår handledare och kurskamrater för stöd och vägledning i arbetet och 

även varandra för ett gott samarbete. Denna studie har gett oss ny kunskap om de nationella 

minoriteterna. 
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1. Inledning 

Tornedalen är ett distrikt i Norrbotten som historiskt sett har dominerats av tre språk: svenska, 

finska och meänkieli. Tornedalen utgör tillsammans med Kalix och Luleå ett så kallat 

förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli (Andersson Junkka, 2018). Vi har båda 

växt upp i kommunerna Haparanda och Övertorneå som är geografiskt placerade i mitten av 

förvaltningsområdet. En stor andel av befolkningen i dessa kommuner är tvåspråkiga och 

utifrån våra erfarenheter uppvisar många pedagoger i förskolan en vilja av att bevara meänkieli. 

Däremot betyder det inte att alla som verkar inom förskolan i förvaltningsområdet har kunskap 

om det nationella minoritetsspråket eller en positiv inställning till att bevara det. Länsstyrelsen 

(2018:5) framhåller att det finns ett minoritetspolitiskt uppdrag som har i uppgift att utveckla 

minoriteternas inflytande i samhället, men att det trots detta framgår att arbetet har stannat upp 

under de senaste åren. Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att bevara minoriteternas 

kulturarv och att barn som tillhör de nationella minoriteterna ska erbjudas möjlighet att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2016). Detta är mål baserat på goda avsikter 

men som grundar sig i tillgången till vissa specifika förutsättningar, till exempel tvåspråkig 

personal.  Därför riskerar de lagar och styrdokument som uppger de nationella minoriteternas 

rättigheter medföra en del osäkerhet hos pedagogerna.  

Tidigare forskning kring nationella minoriteter i förskolan har undersökt hur förskollärare erfar 

arbetet med minoritetsspråket meänkieli. Därigenom väcktes ett intresse av att undersöka 

ämnet ur ett annat perspektiv, nämligen förskolechefens. Vi är intresserade av att ta reda på 

vilka förutsättningar en förskolechef inom förvaltningsområdet får för att kunna ge personalen 

goda förutsättningar att arbeta med meänkieli. Skolverket (2016) framhåller att det är 

förskolechefens ansvar att säkerställa att arbetet bedrivs i överensstämmelse med 

styrdokumentens mål och riktlinjer samt att verksamheten håller en hög kvalitét. 

Förskolecheferna besitter även makt och ansvar över förskolans helhetsuppdrag i form av att 

till exempel utforma och organisera en utvecklande och lärorik lärandemiljö (ibid.). I den här 

studien är vi därför intresserade av att undersöka hur förskolecheferna tolkar sitt ansvar i 

relation till minoritetsuppdraget. Studien kommer att bidra med kunskap om lagar och 

rättigheter som är viktiga för att bedriva arbetet med meänkieli i förvaltningsområdet.  

 

1.1 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi gemensamt valt att bearbeta uppsatsens alla delar.  Vi har under 

samtliga arbetstillfällen suttit tillsammans. Vi ansåg att det är viktigt att diskutera varje avsnitt 

för att tillsammans skapa en gemensam syn på studiens underlag utifrån våra olika tolkningar. 

Böcker och annan relevant litteratur har vi delvis sökt på egen hand men sedan läst och 

bearbetat tillsammans.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Uppsatsens syfte är att kartlägga och jämföra hur förskolechefer inom förvaltningsområdet för 

meänkieli ser på sitt ansvar för att möjliggöra förskollärarens uppdrag i relation till 

styrdokumenten. 

 

• Vilka förutsättningar får förskolechefen för att främja arbetet med meänkieli i 

förskolan? 

 

• Hur tolkar förskolechefen att arbetet med meänkieli ska utföras i verksamheten utifrån 

styrdokumenten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 3 

3. Bakgrund  

Avsnittet inleds med att redogöra för vad en nationell minoritet är och ger en historisk 

tillbakablick över hur språket meänkieli har uppkommit och utvecklats genom tiderna fram till 

idag. Det framgår även vilka skyldigheter ett förvaltningsområde har i relation till förskolans 

lagar och styrdokument. Ni kommer även att få bekanta er med studiens teoretiska ramverk 

som utgörs av ett poststrukturalistiskt perspektiv med utgångspunkt Foucaults maktteori. För 

att tydliggöra studiens centrala begrepp har vi valt att kursivera dessa första gången de benämns 

i texten. 

 

3.1 Definitionen av en nationell minoritet 

En nationell minoritet är en folkgrupp med språklig, kulturell eller religiös samhörighet som 

oftast har en låg framträdande ställning i samhället, i förhållande till den resterande del av 

befolkningen (Nationalencyklopedin, 2018b). Det finns fem folkgrupper som idag är 

klassificerade som nationella minoritetsgrupper i Sverige; samer, tornedalingar, sverigefinnar, 

romer och judar. Alla de fem minoritetsgrupperna har funnits i Sverige under en lång tid och 

utgör tillsammans en stor del av landets historiska kulturarv. Till skillnad från de andra 

minoritetsgrupperna har samerna och tornedalingarna idag ett relativt stort inflytande i det 

svenska samhället och tillhandahålls goda språkliga rättigheter. Detta beror framför allt på 

deras geografiska placering då de historiskt sett fram till idag är mer centrerade i den norra 

delen av Sverige. Detta till skillnad från exempelvis romerna som historiskt sett har varit ett 

utsatt folk, vilket resulterat i att de idag är utspridda i hela Europa (Nordiska museet, 2010). 

Samerna har med sin speciella relation till djur och natur alltid betraktats som Sveriges 

urbefolkning (Sametinget, u.å.). Men forskning visar att tornedalingar historiskt sett också kan 

benämnas som ett av landets urfolk. Redebo (2016) framhåller att tornedalingarna härstammar 

från ett geografiskt område som på 800-talet benämndes Kvänland och som omfattades av tre 

länder; Sverige, Norge och Finland. Kvänerna utgjorde Nordkalottens ursprungsbefolkning 

och delades upp i de olika länderna i samband med att gränsdragningar verkställdes (ibid.). Det 

är främst språket som skiljer tornedalingar från andra svenskar, i likhet med sverigefinnarna. 

Det har även andra skillnader gällande egna traditioner inom exempelvis hantverk, matkultur 

och byggnadssätt (Nordiska museet, 2010). 

 

3.2 Språkets historia 

Meänkieli, även kallat tornedalsfinska är ett av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige 

och betyder “vårt språk”. Nationalencyklopedin (2018a) förklarar att meänkieli har sitt 

ursprung i de finsk-ugriska språken och att de tillsammans med det nordfinska dialekterna 

bildar den nordkalottfinska gruppen. Språket talas vanligtvis av tornedalingar och har under en 

lång tid haft en låg status i Sverige, det har periodvis till och med varit på väg att försvinna. 

Institutionen för språk och folkminnen (2018) delger att meänkieli främst förlorade sin status 

efter att Sverige förlorat Finland år 1809. Finska och meänkieli ansågs därmed sakna funktion 

i det svenska samhället och myndigheterna bestämde att hela Tornedalen skulle försvenskas. I 

skolan resulterade detta till att det blev det förbjudet att använda andra språk än rikssvenska. 

Johansson (2007) poängterar att detta är en orsak till att de tornedalingar som tillhör den äldre 

generationen oftast är enspråkiga. De blev tvingade att lära sig det svenska språket i samband 
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med att andra språk förbjöds, vilket har lett till att tvåspråkighet i den äldre generationen 

förknippas med sorg och förstörelse (ibid.).  

Det var i samband med att det började växa fram en förståelse för kulturell mångfald på 1970-

talet som de nationella minoritetsspråken fick ett lyft i det svenska skolsystemet. Under 1980-

talet blev meänkieli både accepterat och prioriterat eftersom det uppmärksammades att språket 

var på väg att avlägsnas från det svenska samhället (Andersson, 2017). Det var vid denna 

tidpunkt som Sverige la grunden för ett mångkulturellt tankesätt och det Pedagogiska 

programmet för förskolan framhöll: “När det gäller barn med annan språklig och kulturell 

tillhörighet måste personalen i planering ta hänsyn till hur barnets dubbla kulturtillhörighet 

påverkar innehåll och arbetssätt samt på vilket sätt hemspråksstödet ska integreras i förskolans 

övriga verksamhet” (Socialstyrelsen, 1987:3, s. 65).  

Meänkieli blev erkänt som ett officiellt nationellt minoritetsspråk i Sverige år 2000 och lagen 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk instiftades år 2010 (SFS (2009:724). Lagen 

innehåller 21 paragrafer som på olika sätt förtydligar de nationella minoriteternas rättigheter i 

det svenska samhället. Länsstyrelsen (2018:5) framhåller att dessa riktlinjer har skapat ett 

engagemang hos myndigheter och kommuner gällande minoritetspolitiken. Meänkieli är ett 

språk under ständig utveckling och idag finns minst tre olika varianter av språket och alla 

härstammar från Torneälvdalen: Tornedalsvarianten, Gällivarevarianten och Kiruna- och 

Jukkasjärvivarianten (Nationalencyklopedin, 2018a). Johansson (2007) påpekar att dagens 

tornedalingar i allmänhet är minst tvåspråkiga och oftast flerspråkiga. Forskning synliggör att 

en person som talar flytande meänkieli vanligtvis har väldigt enkelt att lära sig fler språk bland 

annat finska, svenska och samiska. Att behärska flera språk anses relevant för dagens 

Tornedalingar eftersom öppna landsgränser efterfrågar flerspråkig arbetskraft (ibid.). 

 

3.3 Flerspråkighet och identitetsskapande 

Antalet flerspråkiga barn i förskolan har under de två senaste decennierna ökat och idag har 

ungefär vart fjärde barn i förskolan utländsk bakgrund. Det medför ett större och mer komplext 

uppdrag för förskolans verksamhet då personalen möter allt fler barn som inte har svenska som 

modersmål (Puskás och Björk-Willén, 2017). Läroplanen för förskolan betonar att samhällets 

internationalisering ställer krav på förmågan att leva och förstå de värden som ligger till grund 

för en kulturell mångfald (Skolverket, 2016). Tidigare forskning av Löfdahl och Hägglund 

(2012) har synliggjort att barn vanligtvis lär sig bättre i en miljö som består av olika språk och 

kulturer. Men resultatet visar att dessa positiva aspekter av mångfald inte skapas naturligt på 

egen hand när barn interagerar med varandra, utan det krävs en medveten pedagog som besitter 

kunskap om hur mångfald kan tas tillvara. Wellros (1998) betonar att språk kan innefatta både 

en inneslutande och en uteslutande funktionalitet. Det innebär att ett gemensamt språk 

möjliggör en förstärkt gruppgemenskap där samförståndet utvecklar deltagarnas 

självförtroende, men ett språk kan också användas som ett verktyg för att utesluta andra ur en 

specifik aktivitet eller sammanhang. Därför är det inte tillräckligt att förskollärare besitter 

kunskap om barnens enskilda kulturer, de måste även besitta en medvetenhet kring språkets 

maktrelationer (Löfdahl & Hägglund, 2012).  

Börjesson och Rehn (2009) framhåller att det politiska systemet har stor inverkan på hur vi 

värderar olika sociala grupper av människor samt vilka förväntningar som finns på hur dessa 

borde framträda och identifiera sig. Därmed riskerar lagar och riktlinjer att leda till en generell 
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tro om att alla inom en viss folkgrupp vill bli identifierade med sitt ursprung. Wellros (1998) 

hävdar att människor tilldelas sociala identiteter i samhället, men att en person (ett subjekt) inte 

upplever grupptillhörighet förrän hen skapat både sin egen objektiva och subjektiva sociala 

identitet. Den objektiva sociala identiteten utgår från omgivningens kategorisering av 

subjektet, där yttre faktorer som till exempel klädsel, hudfärg och efternamn påverkar 

indelningen. Den subjektiva sociala identiteten kan inte frånskiljas den objektiva, men 

innefattar till skillnad från den föregående en möjlighet för subjektet att själv bestämma vilken 

grupptillhörighet hen relaterar till. Nordin-Hultman (2004) hävdar att man måste se barns 

identiteter som föränderliga i relation till den miljö och de språkliga och sociala möten som 

erbjuds. Det betyder att en förskollärare inte kan ta förgivet att barn som talar meänkieli i 

hemmet upplever det betydande att tala språket på förskolan. Riksdagen (2005) redogör i sin 

rapport om nationella minoriteter och minoritetsspråk att samer och tornedalingar oftast skapar 

en så kallad dubbel språklig identitet eftersom de å ena sidan har en minoritetsspråklig identitet 

och andra sidan en svenskspråkig identitet. Det härstammar från tidigare fördomar om att 

minoritetsspråk enbart bör talas inom familjen och inte i det offentliga samhället (ibid.).  

 

3.4 Att skilja på modersmål och minoritetsspråk 

De olika styrdokumenten säger olika och genom det uppstår en diskussion om hur förskolan 

ska arbeta med språk, modersmål och minoritetsuppdraget i helhet. Modersmål och 

minoritetsrättigheterna har en varierad grad av utrymme i styrdokumenten vilket kan göra att 

dessa svåra att tolka och särskilja. Skolverket (2016) framhåller i kapitlet Förskolans uppdrag: 

“Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” (s. 6). Modersmålsrättigheterna 

utgör ett större utrymme i läroplanen och refererar till skollagen (ibid.). I skollagen SFS 

(2010:800 10 §) framgår att förskolan ska erbjuda barn med annat modersmål än svenska stöd 

för att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Skolverket (2018b) framhåller 

emellertid att barn inte har rätt till modersmålsundervisning i förskolan men understryker 

samtidigt att verksamheten ändå ska eftersträva att utveckla barns modersmål. I skrivelsen 

förtydligas också att det är förskolechefens ansvar att bestämma hur uppdraget med modersmål 

ska förvaltas på den enskilda enheten, men att personalen i en förskola alltid har ett ansvar att 

anpassa verksamheten utifrån barngruppens språkliga behov. Viktiga komplement som kan 

stödja och främja barns kulturskapande är tvåspråkig personal, kulturstöd och modersmålsstöd 

(ibid.).  

För att skapa en förståelse för vad som skiljer det svenska skolassystemets prioriteringar 

gällande modersmåls- och minoritetsspråksundervisning kan dessa jämföras i relation till 

skolans styrdokument. Enligt Skolverket (2018b) kan en elev i grund- och gymnasieskolan 

berättigas modersmålsundervisning om hen besitter grundläggande kunskaper i språket samt 

om det finns minst fem andra elever som efterfrågar språket i kommunen. Detta skiljer sig 

mycket från de nationella minoriteternas rättigheter som klargör följande: Huvudmannen är 

alltid skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i minoritetsspråk till elever som ingår i de 

nationella minoriteterna, oavsett om det efterfrågas av en enda elev som inte besitter kunskap 

i språket (ibid.). Undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till språkvitalisering och 

stärker elevens kulturella identitet. Att vitalisera språket innebär att ge nytt liv till ett språk som 

länge varit hotat, bevara det och genom olika metoder locka fler personer att tala det för att 

hitta nya arenor för språket (Skolverket, 2018c). 
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3.5 Förvaltningsområdets uppdrag 

I Sverige finns utvalda förvaltningsområden för de nationella minoritetsspråken samiska, 

meänkieli och finska. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 6 § klargörs det 

att förvaltningsområdet för meänkieli och samiska är centrerade i norra Sverige medan området 

för finska sträcker sig över hela landet (SFS, 2009:724). Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kalix 

och Luleå är de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för meänkieli. Luleå kommun blev 

en del av förvaltningsområdet i början av år 2018 med motivering att stärka framförallt barns 

rätt till att lära sig meänkieli i Norrbotten (Andersson Junkka, 2018). Detta motiveras också i 

Länsstyrelsens (2018:5) uppföljning av minoritetspolitikens utveckling där det framgår en 

högre efterfrågan av meänkieli i förskoleverksamheter. Enligt lag ska förskolan erbjuda en 

verksamhet där hela eller delar av undervisningen bedrivas på minoritetsspråket. Förutom en 

generell brist på tvåspråkig personal finns även andra utmaningar som rör organisering, 

kompetensutveckling och arbetsmetoder för att bedriva en tvåspråkig verksamhet (ibid.).  

Det finns många utmaningar för att en kommun ska kunna erbjuda alla rättigheter och arbeta 

efter de förordningar som finns i minoritetslagen. Europarådets minoritetsspråkskonvention 

framhåller att personer som talar meänkieli inom förvaltningsområdet ska erbjudas rättigheter 

och stöd för att använda språket i bestämda officiella sammanhang, som till exempel i kontakt 

med myndigheter, skola och kulturliv (Nationalencyklopedin, 2018a). Länsstyrelsen (2018:5) 

belyser vikten av utvalda förvaltningsområden då de nationella minoriteterna sällan får sina 

rättigheter tillgodosedda utanför dessa områden, trots det minoritetspolitiska uppdrag som 

regeringen beslutat om. Det framgår även att arbetet inom förvaltningsområdet har stannat upp 

under det senaste fyra åren. Enligt Riksdagen (2005) vittnar många personer som tillhör de 

nationella minoriteterna om en generell osäkerhet kring att använda meänkieli i offentliga 

sammanhang i samhället. Detta på grund av att meänkieli tidigare har varit ett språk som enbart 

talats i hemmet. Studier synliggör att meänkieli sällan används i kontakt med myndigheter 

eftersom det svenska språket historiskt sett har genomsyrat den offentliga sektorn (ibid.). 

Regeringskansliet (2018) förtydligar att det minoritetspolitiska uppdraget främst riktas till de 

nationella minoriteternas riksorganisationer och innebär förstärkta handlingsplaner och 

utökade ekonomiska resurser i den politiska faktorn. Målet med uppdraget är att utöka 

kunskaper gällande kommunernas ansvar i minoritetsuppdraget.  

 

3.6 Statsbidrag och samordnare 

Ekonomiska resurser är en förutsättning för att genomföra olika projekt i förskolan. Ett bidrag 

som tilldelas alla kommuner i Sverige benämns stadsbidrag. Detta är ett stöd för att kommunen 

ska kunna omsätta lagar och riktlinjer i praktiken (Länsstyrelsen, 2018:5). Statsbidraget 

tilldelas enligt Riksrevisionen (2017:30) en hel kommun och ska fördelas mellan förskola, 

skola och äldreomsorg. Det finns olika typer av statsbidrag varav ett av dem är ett generellt 

utvecklingsbidrag som tilldelas alla kommuner och där bidragets summa baseras på antalet 

invånare. Det andra är ett så kallade riktat bidrag som är frivilligt att ansöka om och som 

grundas i att kommunen utfört specifika behovsanalyser. Riksrevisionen framhåller att 

huvudmannen ansvarar för att söka bidrag och att de är många aspekter att beakta gällande 

skolutvecklingen, bland annat vilka projekt som ska prioriteras. Kommuner som ingår i 

förvaltningsområdet för meänkieli tilldelas även ett särskilt statsbidrag som är avsett för 
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minoritetsspråksarbete. Bidraget fördelas sedan lika mellan alla kommuner inom 

förvaltningsområdet och förväntas användas till olika former av insatser (Andersson Junkka, 

2018).  

För att säkerställa kvalitén i arbetet med det nationella minoriteterna redovisar Länsstyrelsen 

(2018:5) att många kommuner valt att anlita en så kallad minoritetssamordnare som ansvarar 

för uppdraget i helhet. En samordnare har visat sig vara en framgångsrik faktor för att driva 

kommunens arbete framåt och för att stödja samt förtydliga lagar och riktlinjer för personalen 

i skola, barn- och äldreomsorg. Kritik som dock uppkommit mot kommunernas val av att anlita 

en samordnare är bland annat att statsbidraget till stor del går åt till att finansiera samordnarens 

lön, samt att dess insatser baseras på den enskilda individens kunskap och intresse (ibid.). 

 

3.7 Nationella minoriteters rättigheter i aktuella lagar och styrdokument 

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk SFS (2009:724), 17 § framhålls att 

förskolor i de kommuner som ingår i förvaltningsområde ska erbjuda en verksamhet där hela 

eller delar av utbildningen bedrivs på meänkieli. Vårdnadshavare har en utökad rätt och kan 

begära en sådan plats för sitt barn i förskolan. Länsstyrelsen (2018:5) framhåller att en viktig 

förutsättning för att kunna ta del av sina rättigheter är att bli tilldelad information. I den aktuella 

lagen SFS (2009:724), 3 § framgår att förvaltningsmyndigheter ska informera personer som 

tillhör de nationella minoriteterna om deras rättigheter i enskilda fall, där det anses relevant. 

Det betyder att kommunerna inom förvaltningsområden i dagsläget inte är skyldiga att 

informera alla, vilket öppnar upp en tolkningsfrihet kring vilka kriterier som är relevanta för 

att en person ska bli informerad. Länsstyrelsen (2018:5) framhåller att det flesta kommuner 

(både i och utanför förvaltningsområden) rapporterat att de informerar om nationella 

minoriteters rättigheter, men att informationen främst är webbaserad, vilket kräver ett stort 

engagemang från vårdnadshavare som själva måste söka information. I januari 2019 träder en 

ny lag i kraft som framhåller att det i fortsättningen är ett krav för kommuner och landsting att 

informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter (SFS 2009:724, 3 §).  

Förskolans uppdrag är att fungera som en social och kulturell mötesplats för alla barn oavsett 

kulturell bakgrund. Skolverket (2016) framhåller att språk och kommunikation är en röd tråd 

genom hela styrdokumentet och att språk och lärande oupplösligt hänger samman. Skolverket 

klargör att förskolan ska utveckla barns eget kulturskapande samt överföra ett kulturarv. I den 

aktuella läroplanen framgår att barn som tillhör en nationell minoritet ska erbjudas stöd i att 

utveckla kulturell tillhörighet. I juli 2019 publicerar SKOLFS (2018:50) en ny läroplan som 

innefattar reviderade mål och förtydligade riktlinjer kring arbetet med de nationella 

minoritetsspråken. När det kommer till området kommunikation och skapande betonas att barn 

som tillhör de nationella minoriteterna ska stödjas i sin språkutveckling och främjas i sin 

utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska till skillnad från tidigare även öka alla barns 

förståelse för vilka nationella minoriteter som finns samt skapa förståelse om deras språk och 

kulturer. Detta för att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur (ibid.). 

 

3.8 Ansvarsfördelning huvudman och förskolechef 

Historiskt sett har förskolan gått från att vara en självstyrande organisation till att bli statligt 

och kommunalt reglerad. Styf (2012) klargör att föreståndare/föreståndarinnor under mitten av 
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1900-talet hade en tydlig chefsfunktion och arbetade nära verksamheten, men att ledarskapet 

förändrades i takt med att allt fler förskolor etablerades. Förskolan blev då mer statligt reglerad 

vilket resulterade i att ledarskapet i slutet av 1980-talet blev mer separerat från verksamheten. 

Detta har lagt grunden till det som Styf benämner som det kommunala självstyret och som 

innefattar att staten ger kommunerna riktlinjer att förvalta utifrån geografiska och demografiska 

förutsättningar.  

Huvudmannen ansvarar för att fördela resurser, organisera samt följa upp och kvalitetssäkra 

verksamheten utifrån nationella mål och riktlinjer (Skolverket, 2017). De förutsättningar som 

huvudmannen tilldelar förskolechefen har stor betydelse för i vilken grad denne kan utföra sitt 

uppdrag. Lunneblad och Garvis (2017) synliggör att förskolechefer oftast prioriterar och fattar 

beslut utifrån den ekonomiska budget som huvudmannen tilldelat. Skolinspektionen (2016) 

presenterar i sin kvalitetsgranskning att ungefär 60 procent av förskolecheferna i Sverige får 

tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Bristerna beror främst på ofullkomlig 

kommunikationen mellan parterna samt att förskolechefer generellt upplever att huvudmannen 

inte har samma förväntningar gällande vad en förskola ska erbjuda. Skolinspektionen (2017) 

riktar kritik mot att huvudmännen i allmänhet har för stort fokus på vårdnadshavares 

kundtillfredsställelse och att de därmed förlorar inblick i sitt huvuduppdrag; att förbättra 

förskolans måluppfyllelse. För att verksamheten ska utvecklas i relation till de nationella målen 

krävs tydlig ledning. Förskolechefer som ger förskollärare tydliga riktlinjer tenderar enligt 

Skolinspektionen (2016) att skapa bättre måluppfyllelse i verksamheten. Det bidrar även i sin 

tur till att förskolecheferna blir mer uppmärksamma på när personalen är i behov av 

kompetensutveckling.  

Läroplanen för förskolan framhåller att en förskolechef har i uppdrag att följa upp och utvärdera 

verksamhetens kvalitetsarbete i relation till måluppfyllelsen (Skolverket, 2016). En 

förskolechef ska enligt Skolinspektionen (2016) överväga och ta beslut utifrån önskemål och 

krav från: huvudman, nationellt regelverk, vårdnadshavare, förskolepersonal och andra aktörer. 

Lunneblad och Garvis (2017) klargör att det finns mångtydiga förväntningar på en 

förskolechef, vilket betyder att de i allmänhet upplever sin ledarroll som komplex. De ska 

utveckla sina anställdas kompetenser och det pedagogiska uppdraget samtidigt som de ansvarar 

för administrativa och organisatoriska frågor. 

 

3.9 Förskollärarens profession 

Tvåspråkighet är inget nytt i förskolan, redan när Socialstyrelsen (1987:3) gav ut det 

pedagogiska programmet för förskolan lades fokus vid planering på de olika roller och 

samarbeten som kunde förekomma mellan svensk och tvåspråkig personal. Detta för att skapa 

möjligheter till att på bästa sätt möta alla barns rättigheter i ett mångkulturellt samhälle genom 

att komplettera och arbeta parallellt med varandra. Som tidigare nämnts i studien har all 

personal på förskolan ett ansvar att anpassa verksamheten utifrån den aktuella barngruppens 

språkliga behov. En förutsättning för att ett barn ska lära sig och utveckla ett språk påverkas i 

hög grad av vilken språklig stimulans de erbjuds samt vilka attityder de möter i verksamheten. 

Skolverket (2017) klargör att pedagogers kunskap och förhållningssätt är en viktig faktor då 

det språkliga lärandet främst utvecklas i vardagssituationer som är meningsfulla för barnen, till 

exempel i lek. En förskollärares attityd gällande språk är extra viktig i de fall då det inte finns 

tillgång till språkkunnig personal. Därav är förskollärarens kreativitet och engagemang en 
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viktig faktor för att utveckla barns flerkulturella tillhörighet tillsammans med de förutsättningar 

som förskolechefen erbjuder. Pramling och Kultti (2016) framhåller att sånger kan vara ett 

framgångsrikt sätt att involvera de språk som förskolläraren inte har kunskaper om. Författarna 

understryker att förskollärare och barn tillsammans kan översätta sånger från svenska till 

barnets modersmål och därmed skapa en gemensam metakommunikation. Denna typ av arbete 

kräver dock att barnet utvecklat en förmåga att skilja på olika språk samt att förskolläraren är 

engagerad och hjälper barnet med översättningen, eftersom vissa ord inte går att översätta rakt 

av mellan olika språkfamiljer. Skolverket (2016) förtydligar också vikten av engagerade 

pedagoger som via olika typer av samspel kan lyfta både det enskilda barnet och hela 

barngruppen. 

 

3.10 Studiens teoretiska utgångspunkt 

Studien utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv med utgångspunkt i Foucaults teori om 

social verklighet och makt. Nordin-Hultman (2004) förtydligar att det poststrukturalistiska 

synsättet utgår från det postmoderna perspektivet och att båda teorierna anser att språket har 

en betydande roll i en människans identitetsskapande. Författaren klargör att centrala begrepp 

för att förstå ett poststrukturalistiskt perspektiv är: subjektivitet, positionering och diskurs. 

Begreppet subjektivitet handlar om de erfarenheter som diskurser och praktiker har grundat i 

ett subjekt och som subjektet sedan refererar till i olika former av möten. Vidare menar 

författaren att ett subjekt positionerar och positioneras i relation till de möjlighetsvillkor som 

olika miljöer erbjuder samt utifrån normen för hur någon eller något bör vara. Därmed utgör 

normer diskurser och en människa är inte är bestämd av en specifik diskurs utan har tillgång 

till en mängd olika att handla utifrån (ibid.). En förskollärare måste därför besitta kunskap om 

barnets subjektiva sociala identitet samt om hur detta visualiseras i gruppgemenskapen på 

förskolan, för att synliggöra hur ett barn väljer att positionera sig. “Utifrån en poststrukturell 

subjektsyn kan man säga att hen oavbrutet ställer sig/positionerar sig i relation till de 

möjlighetsvillkor och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (Nordin-

Hultman, 2004, s. 169). 

3.10.1 Michel Foucaults maktteori 

Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserikaste filosofer. Lindgren (2015) 

förklarar betydelsen av Foucaults analyser som följande: “Han analyserar moment, processer 

och sekvenser i historien som är avgörande för vårt nuvarande sätt att tänka och uppfatta oss 

själva, ordna och sortera våra erfarenheter, utforma sociala relationer och bilda mönster för 

framtidens samhällsformation” (s. 347).  

Lindgren (2015) förklarar Foucaults teori med en triangel, där subjekt, vetande och makt upptar 

varsitt hörn. Foucault menar att människan konstruerar sig som ett subjekt, underordnas en 

förutbestämd makt och blir ett föremål för själviakttagelse. Ett subjekt skiljs sedan från andra 

subjekt i sociala utskiljningsprocesser vilket baseras på två grundläggande villkor som 

utvecklas sammanhängande: kunskap och makt (power/knowledge). Men enligt Foucault är 

makt inte relaterat till en viss folkgrupp eller institution, utan en elementär kraft som 

förekommer i alla sociala relationer, till exempel relationer inom förskolan (ibid.). Börjesson 

och Rehn (2009) förtydligar Foucaults maktbegrepp som ett ständigt ifrågasättande av den 

sociala utvecklingens alla former, eftersom den baseras på ett ständigt omskapande av makt. 

“För Foucault är varje kunskapsuttalande en del av en maktapparat som gör just denna kunskap 
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tillåten, legitim och betraktad som nyttig, samtidigt som alla makttekniker till en del handlar 

om att upprätta en kontroll över kunskapen” (Börjesson & Rehn, 2009, s. 46). I relation till 

denna studie ingår förskolechefer i ett stort kontaktnät av olika sociala och maktbaserade 

relationer, vilket gör denna teoretiska utgångspunkt relevant.  

3.10.2 Olika definitioner av makt 

Begreppet makt kan definieras på många olika sätt och Börjesson och Rehn (2009) betonar att 

det baseras på vilket sammanhang den används i, samt vilket teoretiskt synsätt man utgår ifrån. 

Nilsson (2008) har i sin bok Foucault – en introduktion tolkat Michel Foucaults tankar om 

maktbegreppet och klargjort att makt inte är något man har, utan något man utövar. Författaren 

förklarar Foucaults tre dimensioner av makt: disciplinärmakt, biomakt och governmentality. 

Disciplinärmakten syftar till den makt som våra disciplinära institutioner som exempelvis 

skola, företag och fängelser utgörs av. I dessa institutioner styr olika scheman i relation till tid- 

och rumslig begränsning hur vi ska handla och människan har ingen möjlighet att förändra 

dessa. Inom disciplinärmakten framhåller Foucault hierarkin som en viktig aspekt på styrning 

eftersom läraren till exempel förväntas styra över sina elever och kommunen över läraren. 

Begreppet biomakt är enligt Foucault en rad olika makthandlingar i form av normer som 

samhället utvecklat för att kontrollera och definiera människors liv och beteenden, till exempel 

genom att öka antalet giftermål eller utbildade specialpedagoger i förskolan. Det sistnämnda 

centrala maktbegreppet inom Foucaults teori benämns governmentality och förklarar hur 

människors styrs och påverkas utifrån disciplinär- och biomakten. Men till skillnad från övriga 

begrepp innefattar governmentality även människans fria handlande i relation till den politiska 

styrningen. Foucault hävdar att uppkomsten av staten lett till att styrning sker på olika nivåer 

men att människan omskapar sitt subjekt utifrån sitt val av handlande, ett subjekt har alltså 

möjlighet att göra motstånd mot styrningen (ibid.). 

Enligt Foucault utövas makt alltid inom ramen för en relation. Nilsson (2008) beskriver att 

människor i dagens samhälle ingår ett flertal olika relationer där makt utövas och där 

styrkeförhållanden hela tiden förändras. Foucault har fått mycket kritik mot att hans teorier 

saknar objektivitet, men det har försvarats av att teorins syfte är att synliggöra sanningar i olika 

praktiker och institutioner, inte att finna rätt och fel. Börjesson och Rehn (2009) framhåller att 

kritiken baseras på att Foucaults teori skiljer sig från andra vetenskapliga samhällsteoretiker. 

Teoretikern Karl Marx framhåller till skillnad från Foucault att makt är materialistiskt. I denna 

teori är makt beroende av saker som är observerbara och som inte uppstår i abstrakta idéer. Det 

är enligt Marx bara en viss grupp av människor i samhället som besitter makt, det är mer 

positionsmakt än relationsmakt (ibid.).  
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4. Metod 
Studiens syfte är att kartlägga hur förskolechefer inom förvaltningsområdet för meänkieli ser 

på sitt ansvar för att möjliggöra förskollärarens uppdrag i relation till styrdokumenten. I studien 

används en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade telefonintervjuer för att ta 

reda på förskolechefernas uppfattningar. Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning 

(diktafon) samt genom anteckningar med penna och papper. Målet med analysprocessen var 

att finna återkommande nyckelbegrepp som skulle hjälpa till att urskilja mönster i 

datainsamlingen. Nedan ges en utförlig förklaring på hur vi gick tillväga för att samla in, 

transkribera och analysera underlaget i studien. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Det finns olika former av intervjuer, både ostrukturerade och semistrukturerade. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att kvalitativa intervjuer skiljer sig från kvantitativa 

intervjuer då de erbjuder en möjlighet att få nya svar och att se andra perspektiv. I en kvalitativ 

intervju kan frågeställningar och ordningsföljd anpassas utifrån situation på ett annat sätt än 

om en färdigformulerad enkät används. En annan fördel med att göra kvalitativa intervjuer är 

att forskaren inte behöver bestämma i förväg hur många intervjuer som ska utföras. Genom att 

analysera de material som framkommer vid varje intervju ges möjlighet att avgöra när någon 

form av mättnad uppnås. När liknande svarsmönster återkommer kan man tala om sådan 

mättnad (ibid.). Denna forskningsmetod var lämplig att använda eftersom studien söker svar 

på hur förskolechefer tolkar och uppfattar arbetet med meänkieli i förskolan. 

4.1.1 Semistrukturerade telefonintervjuer 

Datainsamlingen i denna studie utgörs av semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjuerna 

innehöll öppna frågor för att inte påverka förskolechefernas alternativa synsätt. Vi hade 

förberett sex huvudfrågor samt ett antal följdfrågor (se bilaga 2) för att inte riskera att samtalen 

hämmas av för stora eller svårbegripliga frågor då Bryman (2008) framhåller att 

telefonintervjuer kräver noggrann planering. En semistrukturerad intervju kräver en flexibilitet 

och en acceptans till att intervjun kan avvika från de specifika frågeställningarna och fokusera 

på följdfrågor. Bryman framhåller även att det är av vikt att dokumentera hur 

intervjupersonerna framför sina svar. Därför användes ljudinspelning med diktafon som ett 

hjälpmedel för att ge en mer komplett redogörelse av intervjuerna.  

 

4.2 Urval 

Urvalet till studien baserades på förskolechefer som arbetar inom förvaltningsområdet för 

meänkieli. En intresseanmälan skickades ut till alla förskolechefer inom förvaltningsområdet 

via e-post. Förskolechefernas kontaktuppgifter hämtades från de olika kommunernas hemsidor. 

Syftet med e-postmeddelandet var att undersöka vilka förskolechefer som var intresserade av 

att delta i studien eftersom målet med studien var att skapa en geografisk spridning inom 

förvaltningsområdet. Bryman (2008) förklarar detta som ett målinriktat urval, där det finns en 

överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor. Fem förskolechefer anmälde intresse för 

att delta i studien.   

Eftersom studiens syfte är att kartlägga och jämföra vilka förutsättningar förskolechefer får 

inom förvaltningsområdet valde vi att dela upp de fem deltagarna utifrån geografisk spridning 
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i två grupper: Det Norra respektive Södra förvaltningsområdet. Detta gjordes också på grund 

av etiska ställningstaganden för att kunna garantera deltagarnas anonymitet i presentationen av 

resultatet (då finns relativt få förskolechefer i vissa kommuner). I denna studie omfattar det 

Norra förvaltningsområdet kommunerna Pajala, Övertorneå samt Haparanda och det Södra 

förvaltningsområdet kommunerna Kalix och Luleå. Vi har intervjuat två förskolechefer i det 

Norra området respektive tre i det Södra.  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

I studien beaktas Vetenskapsrådet (2002) fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra principer är enligt 

Vetenskapsrådet ett huvudkrav för forskning. Alla förskolechefer tilldelades information om 

det som Löfdahl (2014) beskriver som informationskravet och samtyckeskravet i inledningen 

av varje telefonintervju. Det innebär att förskolecheferna fick ta del av studiens övergripande 

syfte och godkänna sitt eget deltagande i studien. Förskolecheferna blev också underrättade om 

att de får avbryta intervjun om de vill och att de själv får bestämma om det inte vill besvara 

någon frågeställning. De informerades även om de som Löfdahl framhåller som 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet eftersom de underrättades om att de kommer vara 

anonyma i den allmänna publiceringen av studien och att obehöriga inte kommer att ta del av 

intervjumaterialet. Förskolecheferna gavs också en redogörelse för hur resultatet kommer att 

presenteras (Norra respektive Södra området). Innan intervjuerna startade fick de även ge sitt 

godkännande för ljudinspelning. 

 

4.4 Genomförande 

I studiens inledande skede skickade vi ut ett e-postmeddelande till alla förskolechefer i 

förvaltningsområdet för meänkieli för att undersöka hur många som var intresserade att delta i 

vår studie. Intresseanmälan innehöll en kort förklaring kring studiens innehåll och praktisk 

information kring deltagandet. Förskolecheferna fick själv möjlighet att boka en tid för 

telefonintervju utifrån deras eget schema. Efter att vi fått samtycke från fem förskolechefer 

delade vi in dem i två grupper utifrån deras geografiska spridning: Norra respektive Södra 

förvaltningsområdet. Vi skickade ut intervjufrågorna via e-post till förskolecheferna en vecka 

innan intervjutillfället. Telefonintervjuerna genomfördes under sammanlagt tre dagar med två 

intervjutillfällen per dag för att disponera tid till att sammanställa och transkribera data. 

Samtalstiden uppgick till ungefär 15–20 minuter per intervjutillfälle och eftersom vi var två 

personer som närvarade turades vi om att leda intervjuerna. En av oss ansvarade för att ställa 

intervjufrågorna och den andra för dokumentationsarbetet.  

 

4.5 Bearbetning, tolkning och analys 

Analysen har varit en kontinuerlig aktivitet genom hela arbetet. Bryman (2008) betonar att 

forskare inte ska vänta med analysen tills alla intervjuerna genomförts eftersom materialet då 

riskerar att bli allt för omfattande och svårt att sammanställa. De insamlade materialet har 

analyserats i relation till Foucaults maktteori. Svensson (2015) klargör att studiens teoretiska 

perspektiv har en avgörande roll i hur vi väljer att analysera något. Teorin avgör också vilka 

analysfrågor som är möjliga att ställa till det insamlade materialet för att besvara studiens 
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frågeställningar. I studien utgår vi från det Svensson beskriver som tre grundläggande 

tolkningsfaser i en analysprocess: den primära, sekundära och tertiära tolkningen.  

4.5.1 Primär tolkning 

Att medverka vid intervjun kan kopplas till det som Svensson (2015) benämner som den 

primära tolkningen. Den primära tolkningen är den första sorteringen som automatiskt sker i 

våra sinnen i mötet med ett fenomen eller en person. Denna tolkning baseras på den enskilda 

individens tidigare erfarenheter av det specifika fenomenet och kan inte klassificeras som ren 

fakta (ibid.). Detta innebär att en forskare omedvetet kommer att tycka, tänka och bedöma 

under ett intervjutillfälle, men att detta enbart är baserat på forskarens tidigare erfarenheter.  

4.5.2 Sekundär tolkning 

Genom att lyssna på ljudinspelningarna och läsa anteckningarna ett flertal gånger kunde vi 

urskilja och skriva ner återkommande nyckelbegrepp ur datainsamlingen. Detta beskriver 

Svensson (2015) som den sekundära fasen, eftersom forskaren här transkriberar sitt insamlade 

material utifrån den primära tolkningen så att de blir tillgängligt i exempelvis tal eller 

skriftform. För att underlätta mängden data i den sekundära fasen valde vi att inte transkribera 

hela intervjun i flytande text utan att istället välja ut nyckelbegrepp och stärkande citat, vilket 

gav oss en större möjlighet att se helheten och urskilja mönster. Öberg (2015) framhåller att 

trovärdigheten i en studie ökar om forskaren väljer att jämföra och se samband mellan olika 

tolkningar av samma fenomen. De utvalda begreppen placerades därför i en tabell där varje 

intervju representerade varsin kolumn (se figur 1). Tabellen skapade en helhetssyn över de 

nyckelbegrepp som uppkommit under varje enskild intervju i relation till varje intervjufråga. 

Vi valde att konstruera tabellen på ett stort papper för att skapa en mer överskådlig bild där alla 

intervjuer synliggjordes parallellt med varandra. Intervjuerna placerades i tabellen med hänsyn 

till den geografiska uppdelningen utifrån Norra respektive Södra området. 

4.5.3 Tertiär tolkning 

Den tertiära tolkningen är den sista delen i analysprocessen och har för avsikt att besvara 

frågeställningarna utifrån en färdigbestämd teoretisk utgångspunkt (Svensson, 2015). För att 

kunna ställa det insamlade materialet mot studiens teoretiska ramverk användes analysfrågor. 

Frågorna utformades utifrån teorins centrala begrepp som ett riktmärke i analysprocessen. 

Svensson (2015) förklarar att “teorier gör det helt enkelt möjligt för oss att se något om något” 

(s. 210). 

 

 

Figur 1 - En egenkonstruerad mall som användes i den sekundära och tertiära tolkningen under analysprocessen. 
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4.6 Metoddiskussion 
Bryman (2008) framhåller att telefonintervjuer inte är vanligt förekommande i kvalitativ 

forskning, men i vår studie upplevde vi att metoden var fördelaktig. Den gav oss möjlighet att 

under några få dagar intervjua förskolechefer på olika orter inom förvaltningsområdet, trots 

stora geografiska avstånd. Valet av metod var också en av förutsättningarna till att få tala med 

förskolecheferna trots den rådande tidsbrist som synliggjordes i samband med studiens första 

informationsutskick. Förskolecheferna var noga med att fråga ungefär hur länge intervjun 

skulle pågå, därför var telefonintervjuer en metod som gav oss möjlighet att vara flexibla och 

anpassa oss efter förskolechefernas schema på ett annat sätt än om vi hade bestämt oss för att 

fysiskt närvara. Bryman beskriver att fördelen med telefonintervjuer förutom att metoden till 

stor del är tidsbesparande är att den även underlättar för intervjupersonen att svara på känsliga 

frågor. Detta kan vara en orsak till att alla intervjufrågor besvarades av alla förskolechefer, trots 

att några av frågorna riktade sig till känsliga ämnen som till exempel relationen mellan 

huvudman och förskolechef (se bilaga 2). Men att alla frågor besvarades kan också bero på att 

förskolecheferna i studien hade fått möjlighet att ta del av intervjufrågorna i förväg och därmed 

fått en chans att förbereda sina svar. Anledningen till att intervjufrågorna skickades ut i förväg 

var att det fanns en efterfrågan hos några av deltagarna. Därför valde vi att skicka ut frågorna 

till alla deltagare för att skapa en likvärdighet i studien. Studiens resultat hade kunnat bestå av 

andra insikter om förskolecheferna inte hade fått möjlighet att ta del av frågorna. Nackdelen 

med att intervjufrågorna skickades ut i förväg i samband med vårt val av metod var att vi inte 

kunde se ifall deltagarna utgick ifrån ett manus eller liknande förberedelser under själva 

intervjutillfället. En annan nackdel med att inte kunna se intervjupersonen är att forskaren går 

miste om personens kroppsspråk, vilket medför att man inte ser intryck som till exempel mimik 

och gester (Bryman, 2008).  

Med utgångspunkt i tidigare forskningen upplever vi att våra förberedelser var optimala för att 

skapa en god dialog under samtalen. Bryman (2008) framhåller att det krävs noggranna 

förberedelser när telefonintervjuer används för att inte riskera att enbart få korta svar och ett 

onaturligt samtalsflyt. Förutom den goda planeringen kan en annan bidragande orsak till den 

goda dialogen bero på att vi valde att intervjua chefer som har en betydelsefull maktposition i 

förskolan. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att chefer oftast redan har 

intervjuats i en rad olika sammanhang och övat på att bearbeta liknande frågor, vilket betyder 

att de är “mediatränade”. En viktig aspekt att ta hänsyn till är därför att chefer oftast inte ger ut 

“nya” svar. En alternativ metod för att besvara studiens frågeställningar hade kunnat vara att 

ordna en fokusgrupp där förskolecheferna gemensamt fått möjlighet att diskutera deras 

förutsättningar. Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att en fokusgrupp är fördelaktig som metod 

då den möjliggör att gammal och ny kunskap sammanflätas i diskussioner. 

Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning och kompletterandes med anteckningar. 

Svensson och Ahrne (2015) påpekar att forskare som använder ljudinspelning som metod 

behöver besitta kunskap och insikt gällande påverkningsfaktorer i transkriberingsprocessen. 

Författarna klargör att ett ljud som överförs i skrift alltid förändras i transkriberingen, eftersom 

det är stor skillnad på hur något framställs i tal- respektive skriftspråk. Vi hade samlat in 

tillräckligt med material, vilket innebar att vi inte ordagrant behövde transkribera allt från ljud 

till skrift som Bryman (2008) förespråkar. Han påpekar att detta är en mycket tidskrävande 

process som vi inte ansåg nödvändig i denna studie. 
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Trots att vi har försökt att vara transparanta i forskningsprocessen är vi medvetna om att vi 

ändå har påverkat transkriberingen och analysens innehåll. Detta på grund av att vi valde ut 

vilka nyckelbegrepp och citat som ansågs relevanta, utifrån studiens forskningsfrågor och 

teoretiska ramverk. Bryman (2008) framhåller att det är viktigt att insamlingen av data sorteras 

och struktureras utifrån en förutbestämd analysprocess för att öka studiens trovärdighet. 

Hjalmarsson (2014) påpekar att öppna frågor ställer högre krav på forskaren, eftersom alla svar 

måste brytas ner och analyseras för att kunna skapa ett resultat med slutsatser och mönster. 

Analysfrågorna var en ledande faktor till att inte tappa teorin i analysprocessen trots att 

intervjufrågorna hela tiden återkopplade till exempelvis det olika maktpositioner som kan 

uppstå mellan huvudman och förskolechef. Svensson (2015) klargör att en teori gör det möjligt 

att se saker från nya infallsvinklar. Utan analysfrågorna hade teorin inte fått en lika tydlig roll 

i resultatet.  

Urvalet för studien består av det som Bryman (2008) beskriver som ett målinriktat urval 

eftersom forskningsfrågorna riktar sig till förskolechefer inom förvaltningsområdet. För att få 

en geografisk spridning inom förvaltningsområdet skickades ett e-postmeddelande till alla 

förskolechefer. Trots det målinriktade urvalet förekom ett stort bortfall, endast ett fåtal 

förskolechefer visade intresse och svarade på e-postmeddelandet. En aspekt av det stora 

bortfallet kan vara att vi redan i intresseanmälan tydligt redogjort för studiens syfte och 

forskningsfrågor vilket kan ha lett till att enbart förskolechefer som är insatta i ämnet valde att 

delta i intervjuerna. Ett alternativ till att få ett större urval hade kunnat vara att kontakta 

förskolecheferna via telefon då det finns en risk att ett e-postmeddelande kommer bort i 

mängden. Trots det stora bortfallet upplevde vi att vi fick det som Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) beskriver som en mättnad i underlagen från intervjuerna.  
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5. Resultat 

Syftet med studien var att kartlägga vilka förutsättningar en förskolechef får för att främja 

arbetet med meänkieli i förskolan samt att utforska hur förskolechefer tolkar att arbetet ska ske 

i förskolan. I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i det empiriska materialet. 

Resultatet är sammanställt utifrån studiens forskningsfrågor med underrubriker som 

sammanfattar återkommande teman i datainsamling.  

 

5.1 Förutsättningar förskolechefer får för att främja arbetet med meänkieli i 

förskolan  

Det förutsättningar som förskolecheferna får är tillgången till en samordnare, tvåspråkig 

personal och ekonomiska resurser. 

5.1.1 God och kontinuerlig dialog med samordnaren 

I alla intervjuer framhåller förskolecheferna att den viktigaste förutsättningen för att arbeta med 

minoritetsspråk i förskolan är en minoritetsspråkssamordnare. Förskolecheferna uppger att de 

har ett gott samarbete med samordnaren och att en kontinuerlig dialog är en förutsättning för 

att bedriva arbetet med meänkieli i förskolan. I Norra området framhåller förskolecheferna att 

dialogen med samordnaren sker i varierad form, exempelvis via möten, telefonsamtal och sms. 

En av förskolecheferna i Norra området förtydligar den varierade och kontinuerliga dialogen. 

Vi är en liten kommun, så jag känner att jag har en god dialog kring frågor om 

minoritetsuppdraget (Förskolechef, Norra området). 

I Södra området sker kommunikationen med samordnaren främst i samband med större 

konferenser där alla förskolechefer i kommunen möts för att gemensamt diskutera och ta del 

av information om minoritetsuppdraget.  

Alla förskolechefer träffas med jämna mellanrum tillsammans med vår verksamhetschef och 

kommunens samordnare och vi får vara med att tycka och tänka kring uppdraget med nationella 

minoritetsspråk. När de blir förankrat i hela gruppen så blir det likvärdigt mellan de olika 

förskolorna. Det spelar ingen roll på vilken förskola man jobbar, vi har alla har fått samma 

information (Förskolechef, Södra området). 

Skillnaderna i de olika områdenas metoder för att kommunicera med samordnaren kan ha sin 

grund i de demografiska olikheter som finns inom förvaltningsområdet. Kommunerna i Södra 

området har fler förskolechefer och därför anordnas större konferenser för att säkerställa att 

alla förskolor tilldelas samma information. Förskolecheferna i Norra området framhåller att det 

oftast förvaltar sitt uppdrag i samråd med enbart ett fåtal andra chefer, vilket skapar en mer 

personlig och direkt dialog med samordnaren.  

5.1.2 Att arbeta utifrån olika språkliga förutsättningar 

Det som generellt benämns som styrkor i verksamheten inom hela förvaltningsområdet är att 

ha tillgång till tvåspråkig personal (både barnskötare och förskollärare), som besitter ett intresse 

för att använda och bevara meänkieli. En framgångsfaktor som ett flertal av förskolecheferna 

framhåller är att utse personal med extra ansvar. Detta anses vara en effektiv metod för att inte 

tappa “ämnet” i förskollärarens mångfacetterade uppdrag. 
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Jag har till exempel två barnskötare på en av mina förskolor som har ett extra ansvar över att 

arbeta med meänkieli och eftersom dem har sina rötter i Tornedalen så kan de förmedla en 

kulturell identitet (Förskolechef, Södra området). 

Varje arbetslag har en särskilt utvald pedagog som är minoritetsspråksansvarig och som har ett 

övergripande ansvar för minoritetsfrågorna på sin avdelning. Det är jättebra att göra på det här 

viset för då glömmer man inte bort den här biten, de är så lätt att göra det när det är så mycket 

annat i vårt uppdrag som vi måste få in i verksamheten (Förskolechef, Norra området). 

Utbudet av antalet tvåspråkiga pedagoger är betydligt större i det Norra området som är beläget 

vid gränsen till Finland och det finns ett utbrett kunnande av språket bland befolkningen. Det 

medför att förskolecheferna i detta område främst efterfrågar stöd i form av 

kompetensutveckling, litteratur och estetiska upplevelser, till exempel teater, för att möjliggöra 

uppdraget med minoritetsspråk i förskolan.  

I det Södra området synliggörs i likhet med det Norra en efterfrågan av kompetensutveckling 

för all personal i förskolan. Detta kan i teorin baseras på att kommunerna i Södra delen av 

Norrbotten nyligen utsetts till en del av förvaltningsområdet för meänkieli. Förskolecheferna i 

detta område uppger att de besitter en medvetenhet gällande sitt ansvar i relation till 

minoritetsfrågorna, men klargör även komplexiteten med att arbeta med ett språk utan tillgång 

till tvåspråkig personal. En av förskolecheferna i Södra området betonar att de behöver stöd i 

hur de ska arbeta med minoritetsspråken i vardagen och uttrycker följande:  

Det är inte helt givet att vi har pedagoger som pratar meänkieli. Vi kan behöva stöd i hur vi ska 

ta oss an det dagliga arbetet i förskolan (Förskolechef, Södra området). 

Utifrån detta kan slutsatser dras att förskolechefer i Södra området efterfrågar andra typer av 

stöd i jämförelse med det Norra. För att ha möjlighet att bedriva meänkieliundervisning utan 

tvåspråkig personal är inspiration och stöd från samordnaren en avgörande förutsättning. 

Förskolecheferna klargör att de erbjuds ett gott stöd av samordnaren eftersom de kan tillkalla 

hjälp vid behov. Samordnaren kan erbjuda en så kallad metodutvecklare som kommer ut till 

förskolorna och hjälper pedagogerna genom att tillföra konkret material i form av till exempel 

språkväskor och IKT. 

5.1.3 Ekonomiska förutsättningar 

Alla förskolechefer poängterar att de har möjlighet att i viss utsträckning påverka hur 

ekonomiska medel ska förvaltas genom en god dialog med samordnaren. Förskolecheferna i 

Norra området uppger att de tilldelas goda förutsättningar av samordnaren och att statsbidraget 

är tillräckligt för att ge både chefer och förskollärare möjlighet att till exempel åka på 

kompetensutveckling på annan ort. Det framgår även att vissa kommuner i Norra området har 

blivit berättigade extra bidrag från Länsstyrelsen på grund av välutarbetade handlingsplaner 

för minoritetsspråken.  

Alla förskolechefer i Södra området uppger att de får goda förutsättningar från samordnaren, 

men att de upplever en viss begränsning i de ekonomiska resurser som ska bekosta 

kompetensutveckling.  

Jag kan önska riktade insatser via samordnaren, men statsbidraget är ingen stor summa och ska 

fördelas i hela kommunen (Förskolechef, Södra området). 
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Förskolechefen i det Södra området poängterar i detta citat sin delaktighet i huvudmannens 

ekonomiska beslut, men att stadsbidragets flerfaldiga användningsområde kan bli bristfälligt 

för de olika verksamhetsparterna. Alla förskolechefer som deltog i studien poängterar också att 

de besitter makt att förvalta en budgetram som de själva får bestämma över, detta förtydligas 

nedan: 

Jag äger min egen budget och kan bestämma om jag vill köpa in litteratur eller sångböcker på 

meänkieli (Förskolechef, Norra området). 

Utifrån detta betonar förskolechefen sin makt i förhållande till förvaltandet av ekonomiska 

medel, som finns inom ramen för hur den egna budgeten ska prioriteras. 

 

5.2 Förskolechefers tolkning av arbetet med meänkieli i förskolan i relation till 

styrdokumenten 

Förskolechefernas tolkningar av minoritetsuppdraget är uppdelade utifrån tre olika perspektiv: 

skilda tolkningar av informasskyldighet, att ta tillvara på personalens kompetenser samt 

ansvaret i relation till den kommande läroplanen.  

5.2.1 Skilda tolkningar av information om rättigheter 

Enligt lagstiftning behöver inte minoritetsspråket vara ett talat språk i hemmet för att ett barn 

ska erbjudas stöd i förskolan. Förskolecheferna har i detta avseende ett ansvar och en skyldighet 

att informera vårdnadshavare om rättigheterna till minoritetsspråk. I det Norra området 

används främst ansökningsblanketter där vårdnadshavare kan önska att barnet ska möta språket 

på förskolan. I Södra området är det vanligast att informera vårdnadshavare via blogg och 

föräldramöten. Motivet att erbjuda minoritetsspråk uttrycks dock förhållandevis olika av 

förskolecheferna inom hela förvaltningsområdet, men det framgår att det finns en efterfrågan 

av meänkieli i förskolan. Språket efterfrågas både av vårdnadshavare som aktivt talar det i 

hemmet och de som inte talar minoritetsspråket alls.  

Vårdnadshavare vill gärna ta tillbaka sina barn till rötterna, till den kulturella identiteten och 

traditioner, i och med att språket finns i släkten vill man ta tillbaka det (Förskolechef, Södra 

området). 

Några chefer redogör tydligt för de rättigheter som framgår i lagen om minoritetsspråk och 

andra uttrycker en osäkerhet kring vad som egentligen gäller när det kommer till att erbjuda 

meänkieli i förskolan. En av förskolecheferna i Södra området argumenterar för att det finns 

en bristande kunskap om minoriteternas rättigheter i hela samhället. 

Det saknas en kunskap om lagarna och minoriteternas rättigheter. Därför upplever jag att man 

måste kompetensutveckla hela förskolan och skolan. Det är upp till mig som förskolechef att se 

till att personalen har den kompetensen de behöver för att klara av uppdraget (Förskolechef, 

Södra området). 

Denna osäkerhet drabbar även pedagogerna i verksamheten eftersom förskolecheferna i Södra 

området beskriver att det kan vara svårt att skilja på olika språkliga rättigheter i lagar och 

styrdokument.  

Det behöver inte vara ett talat språk i hemmet för att man ska erbjudas stöd i förskolan, för så 

ser minoritetslagstiftningen ut, vilket är en skillnad i jämförelse med den vanlig 

modersmålsundervisning (Förskolechef, Södra området). 
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Ovanstående citat stärker vikten av att personal i förskola och skola måste kunna skilja på lagar 

och rättigheter som omfattar modersmål- och minoritetsspråksundervisning.  

 

5.2.2 Förskolechefens ansvar att ta tillvara kompetenser  

Något som cheferna i hela förvaltningsområdet anger som väsentligt i arbetet med 

flerspråkighet på förskolan är att ta tillvara personalens språkliga kompetenser, både i relation 

till modersmåls- och minoritetsrättigheter.  

Det är viktigt att vi tar tillvara på pedagogernas kompetens, det ger personlig utveckling för 

medarbetarnas identitet och det ger ett mervärde för barnen på förskolan (Förskolechef, Södra 

området). 

Både förskolechefer i Norra och Södra området framhåller också den personliga utveckling 

som pedagoger med anknytning i Tornedalen har uppvisat i relation till minoritetsarbetet. Det 

är också eniga om att det är deras ansvar att motivera pedagoger att använda sina språkliga 

kunskaper i verksamheten. 

Jag upplever att mina pedagoger har börjat använda språket i arbetet med barnen och att det är 

stor skillnad från tidigare, för då pratade vi bara svenska (Förskolechef, Södra området).    

Med tanke på språkets historia framhåller flera av förskolecheferna att vi allmänt måste bli 

bättre på att lyfta Sveriges historia, främst de nationella minoriteternas. En av förskolecheferna 

i Södra området uppger sin egen erfarenhet av inte erbjudas ett språk. 

Det känns som att jag har blivit berövad på ett språk. Jag växte upp med meänkieli i släkten 

men jag fick aldrig lära mig det på grund av att det ansågs vara skambelagt (Förskolechef, Södra 

området). 

Förskolecheferna uppger att de har ett ansvar att tillämpa ett arbetssätt som fungerar samt hålla 

personalen uppdaterad för att leva upp till läroplanens intentioner.  

Jag måste ordna vikarier till min verksamhet, för annars kan inte min personal gå på möten och 

föreläsningar (Förskolechef, Södra området). 

För att ge personalen tillfälle att ta del av kompetensutveckling betonar cheferna sitt eget ansvar 

som en viktig faktor. 

5.2.3 Den kommande läroplanen 

Samtliga förskolechefer understryker att den reviderade läroplanen som träder i kraft år 2019 

medför tydligare riktlinjer kring arbetet med minoritetsspråken i förskolan. Där framgår att alla 

barn ska ges möjlighet att öka förståelsen för vilka nationella minoriteter som finns, samt deras 

språk och kulturer. Förskolecheferna förtydligar detta med att beskriva att det blir ett krav och 

inget de kan välja bort.  

Den nya läroplanen kommer att ge större förståelse för minoritetsspråken, att lyfta dem, fast vi 

inte har barn som talar språket i vår verksamhet just nu. Vi måste förstå att det finns andra 

kulturer än de som representeras i just vår verksamhet (Förskolechef, Södra området). 

Vi måste alltid garantera att vi lever upp till det som kommer att finnas med som intentioner i 

läroplanen, de ska vara en betydande del av verksamheten för de som har önskat 

minoritetsspråket (Förskolechef, Norra området). 
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Citaten ovan stärker att förskolecheferna i hela förvaltningsområdet är eniga om att den nya 

revideringen av läroplanen kommer att förtydliga uppdraget. Däremot finns det skillnader 

mellan parternas synsätt gällande vilken grad den kommande läroplanen kommer att påverka 

det olika kommunerna. Förskolecheferna i det Norra området argumenterar för att revideringen 

kommer att förtydliga uppdraget men att den inte kommer medföra lika stor slagkraft i 

förvaltningsområdet som i övriga kommuner i Sverige.   

Den nya läroplanen ger en hint om hur man ska tänka när man rekryterar personal i framtiden 

gällande kunnighet i språket, men just nu har vi goda förutsättningar att leva upp till det som står 

i läroplanen (Förskolechef, Norra området). 

Förskolecheferna i Norra området poängterar att revideringen kommer medföra en 

medvetenhet för att det i framtiden inte kommer att finnas tillgång till ett lika stort antal 

pedagoger som talar meänkieli. Förskolecheferna i Södra området klargör att tydligare 

riktlinjer kring minoritetsuppdraget främst kommer att vara betydelsefullt för förskollärarnas 

profession.  

Allt som blir tydligare stärker pedagogerna (Förskolechef, Södra området). 

Men en av cheferna i Södra området framhåller även att den kommande läroplanen är viktig 

för hela skolsystemet och uppmärksammar oss på att den egentligen inte medför ny 

revolutionerande information: 

Det är bra att det står så tydligt i den nya läroplanen, men detta är egentligen inget nytt utan det 

står egentligen i skollagen och har stått där en längre tid men det saknas kunskaper om det 

(Förskolechef, Södra området).   

Utifrån detta citat kan vi dra slutsatser av att det som framhålls i läroplanen har en större 

slagkraft i verksamheten än det som är förankrat i lagar.  

5.3 Avslutande reflektioner 

Förskolecheferna i studien betonar generellt sin makt i relation till sitt ansvar över personalen, 

där de besitter en högre position utifrån sitt uppdrag. De framhåller att de strävar efter att skapa 

goda förutsättningar för pedagogerna i arbetet med minoritetsspråket meänkieli. 

Förskolecheferna uppger sitt övergripande ansvar för att se till att personalen har den 

kompetens som krävs för att genomföra arbetet utifrån styrdokumenten samt att det är av vikt 

att kartlägga vilka förutsättningar som finns bland personalen för att vid behov kunna önska 

riktade insatser till verksamheten. Pedagoger som besitter kunskaper i meänkieli tilldelas ofta 

en form av makt som baseras på deras språkliga kompetenser. Denna makt tilldelas såväl 

barnskötare som förskollärare och innebär extra ansvar i minoritetsspråksuppdraget. 

En annan framträdande maktfaktor som förskolecheferna lyfter som en inflytelserik kraft i 

förskolans verksamhet är läroplanen. Förskolecheferna ansvarar tillsammans med 

huvudmannen för att anpassa verksamheten utifrån de mål och riktlinjer som finns i 

styrdokumenten. I läroplanen framgår inte konkret hur mål ska uppnås och därför är en 

grundförutsättning för ett lyckat minoritetsarbete krävs kunskap om lagar och styrdokument. 

Den kommande läroplanen kommer enligt förskolecheferna att medföra ett lyft av det 

nationella minoriteterna i förskolan.  

Sammanfattningsvis benämns huvudmannen besitta en övergripande makt i processen men i 

relation till denna studie framhåller förskolecheferna att det finns ett gott samarbete mellan de 
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olika parterna i hierarkin. Enligt Foucault är makt inte något som ges till en specifik folkgrupp 

utan något som sker i sociala situationer (Nilsson, 2008). Detta synliggörs i kommunikationen 

(de sociala relationerna) mellan förskolechef och huvudman eftersom de gemensamt fattar 

olika beslut som omfattar förskolans verksamhet.   
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6. Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras resultatet kopplat till bakgrunden och studiens teoretiska ramverk. 

Eftersom studien utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv med utgångspunkt i Foucaults 

teori om makt är det relevant att söka förståelse om olika maktförhållanden i resultatet. I 

följande avsnitt diskuteras viktiga förutsättningar som varit framgångsrika i resultatet samt 

olika maktperspektiv som synliggörs.  

 

6.1 Engagemang – en förutsättning 

Resultatet synliggör att det finns olika förutsättningar som ges betydelse i uppdraget med 

meänkieli i förskolan. Vi tolkar det som att en variation av olika förutsättningar är 

grundläggande för ett lyckat minoritetsspråksarbete. I resultatet går det att utläsa att 

engagemang och en positiv inställning på alla nivåer är främjande för arbetet med 

minoritetsspråket. Samtliga förskolechefer som deltog i studien uppvisade ett stort 

engagemang och en god kommunikation med huvudmannen kring frågor som rör nationella 

minoritetsspråksuppdraget i förskolan. Det framgår även att språket meänkieli har fått ett lyft i 

många av de verksamheter som kommunerna bedriver. Utifrån resultatet drar vi slutsatsen av 

att huvudmännen har ett stort engagemang gällande minoritetsuppdraget, men för att främja 

barns flerkulturella tillhörighet krävs även ett engagemang hos pedagogerna i verksamheten. 

En pedagog ansvarar över att vara kreativ utifrån de förutsättningar som erbjuds. Skolverket 

(2017) beskriver att pedagogers förhållningssätt påverkar det språkliga lärandet och att positiva 

attityder är en förutsättning för att skapa språklig stimulans. För att verkställa detta krävs att 

pedagoger som besitter kunskap om andra språk än svenska uppmuntras att tala dessa i 

verksamheten.  

I resultatet framhåller förskolecheferna att de försöker utse personal med extra ansvar för att 

inte glömma bort minoritetsfrågorna. De framgår att det finns en vilja bland pedagogerna att 

använda meänkieli och att det stärker deras kulturella identitet. Riksdagen (2005) klargör att 

många som tillhör det nationella minoritetsgrupperna upplever en så kallad dubbel språklig 

identitet, vilket betyder att de inte är bekväma att tala minoritetsspråket i alla sammanhang. 

Detta går emot det som poststrukturalismen betecknar diskurs, eftersom vi ofta tar förgivet att 

personal som behärskar språket är villiga att tala det. Enligt Nordin-Hultman (2004) har en 

människa tillgång till en mängd olika diskurser att handla utifrån, vilket innebär att miljön och 

sociala möten avgör hur subjektet agerar. Detta leder till att det i vissa kommuner är svårt att 

utse en pedagog med extra ansvar och att dessa i sin tur kan bidra med ett varierat intresse för 

att driva minoritetsspråksfrågorna framåt. 

I dagsläget finns ett stort antal pedagoger som talar meänkieli i Norra området, vilket medför 

goda förutsättningar att finna de som brinner för att driva språkets utveckling. I Södra området 

uppvisas däremot en varierad tillgång till tvåspråkig personal mellan olika förskolor trots att 

förskolecheferna uppger att kommunerna kartlägger var språklig kompetens finns. Vidare kan 

det diskuteras i vilket syfte dessa kartläggningar utförs? Riksrevisionen (2017:30) poängterar 

att det finns så kallade riktade bidrag som kan tilldelas kommuner som utfört vissa specifika 

kartläggningar. Utifrån detta blir vår tolkning att kartläggningar tenderar till att utföras i syfte 

att ge huvudmannen rätt att tilldelas riktade bidrag. Denna tolkning baseras på den ojämna 

fördelningen av personal med kunskaper i meänkieli mellan de olika enheterna i det Södra 

området.  
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6.2 Olika former av makt       

Statens makt i samhället som Foucault benämner governmentality kan vara en bidragande 

faktor till att minoritetsspråken idag har fått en högre status i samhället (Nilsson, 2008). Enligt 

Styf (2012) är detta viktigt att uppmärksamma eftersom förskolan idag är statligt reglerad och 

att staten därmed ansvarar för att ge kommunerna riktlinjer. Det politiska systemet har enligt 

Börjesson och Rehn (2009) stort inflytande på hur olika folkgrupper ska framträda i det svenska 

samhället och författarna framhåller att det finns olika normer och förväntningar på hur dessa 

ska identifiera sig. Detta kan ses i tornedalingarnas historia, då Institutionen för språk och 

folkminnen (2018) förklarar att meänkieli tidigare har saknat funktion i det svenska samhället. 

Detta förtydligas även i resultatet av en förskolechef som uttrycker en känsla av att ha blivit 

berövad på ett språk när hen växt upp med meänkieli i släkten och aldrig lärt sig att tala det på 

grund av att det varit skambelagt. Olika former av makt har synliggjorts i studien och utifrån 

resultatet anses följande perspektiv relevanta att diskutera: kunskap är makt, samordnarens 

maktperspektiv, informationsskyldighet samt makt i lagar och styrdokument.  

6.2.1 Kunskap är makt  

Samtliga förskolechefer framhöll att tvåspråkig personal är en förutsättning för att arbeta med 

meänkieli i förskolan. De lyfte även den generationsfråga som blivit aktuell då många som talar 

språket tillhör den äldre generationen. Från slutet av 1900-talet saknar generellt sett många 

tornedalingar kunskaper i meänkieli och utifrån detta påpekade förskolecheferna att 

tvåspråkighet är en merit vid rekrytering av personal. Detta går att förknippa med begreppet 

power/knowledge som Foucault benämner som ett grundläggande villkor för makt (Lindgren, 

2015). Utifrån Foucaults teori kan vi dra slutsatsen av att en nyexaminerad förskollärare till 

exempel kan tilldelas förtur i rekryteringsprocessen och beviljas extra ansvar i verksamheten 

på grund av sina sällsynta kompetenser, trots att hen konkurrerar med erfarna pedagoger. Att 

besitta särskilda kompetenser kan kopplas till de som Foucault framhåller i Lindgren (2015): 

att subjekt skiljs åt från andra subjekt i sociala sammanhang om de besitter egenskaper som 

avviker från normen. Därmed är olika former av språkkunskaper en maktfaktor i förskolan. 

6.2.2 Samordnarens maktperspektiv 

En effektiv metod för ett lyckat minoritetsarbete är enligt Länsstyrelsen (2018:5) att anställa 

en minoritetssamordnare. Kritik som dock uppkommit mot huvudmannens beslut att anställa 

samordnare är enligt Länsstyrelsen att det är en stor kostnad, då statsbidraget till stor del går 

till att finansiera samordnarens lön. Förskolecheferna i studien uttryckte inte ordagrant att det 

är dyrt att finansiera en samordnare men poängterade att stadsbidraget inte är en stor summa, 

vilket kan kopplas samman med den kritik Länsstyrelsen beskriver ovan.  

Resultatet synliggör att samordnaren och förskolecheferna har en god dialog när det kommer 

till olika beslutsfattande som rör verksamheten. Förskolecheferna förtydligar också att de ingår 

i ett flertal olika relationer där makt ständigt utövas och styrkeförhållanden hela tiden 

förändras. Genom att makt kan utövas i sociala relationer i hierarkin för att lyfta och fördela 

alla parters åsikter skapas också en lyhördhet och en gemensam styrning. Foucault beskriver 

att människor positionerar sig i sociala relationer och att makt inte är något som en människa 

har utan något som utövas inom ramen för en relation (Nilsson, 2008). Detta synliggör återigen 

hur viktigt det är att upprätthålla en god och kontinuerlig kommunikation mellan de olika 

nivåerna. Detta motsäger dock det som Foucault beskriver om disciplinärmakt och som 
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innefattar förväntningar på att en person ska besitta och förvalta en viss maktposition utifrån 

hierarkin, enligt Nilsson.  

Därmed kan vi dra slutsatsen av att ekonomiska resurser inte är den enda förutsättningen för 

ett framgångsrikt minoritetsarbete. Förskolecheferna klargör att samarbetet mellan de olika 

nivåerna samt uppdaterad information om lagar och styrdokument är minst lika viktigt om inte 

viktigare. I relation till studien blir slutsatsen av detta att samordnaren är en förutsättning för 

att förskolechefer och huvudmän ska kunna driva minoritetsuppdraget. 

Om studien hade utgått från teoretikern Karl Marx teori hade resultatet enligt Börjesson och 

Rehn (2009) analyserats med en materialistisk syn där till exempel ekonomiska medel hade 

kunnat vara ett ledande maktperspektiv. Om enbart vissa personer eller organisationer i 

samhället ansetts besitta makt hade förskolans organisatoriska förutsättningar kanske sett 

annorlunda ut. Staten och huvudmännen hade utifrån Marx teori beslutat hur ekonomiska 

medel ska förvaltas i systemet och förskolechefen hade utifrån detta teoretiska ramverk inte 

haft möjlighet att påverka besluten (ibid.).    

6.2.3 Informationsskyldighet 

Informationsskyldighet gällande minoritetsspråksuppdraget är i dagsläget inte en obligatorisk 

rättighet. En förskolechef har enligt lag SFS (2009:724), 3 § ett ansvar att informera 

vårdnadshavare i ett förvaltningsområde gällande rättigheter till minoritetsspråket i vissa 

specifika fall. Förskolecheferna framhåller dock i resultatet att efterfrågan av meänkieli främst 

uppstår efter vårdnadshavare informerats om tillgången till språket. Förskolecheferna 

framhåller att samordnaren tilldelar dem information som de förmedlar till vårdnadshavare. De 

betyder att maktperspektivet förflyttas från huvudmannen till vårdnadshavarna, då de i sin tur 

besitter makt att påverka i vilken utsträckning barnet ska erbjudas ett minoritetsspråk i 

förskolan. Wellros (1998) beskriver att människor tilldelas sociala identiteter i samhället och 

att de inte kan uppleva grupptillhörighet förrän de skapat både sin egna objektiva och 

subjektiva sociala identitet. Detta innebär att vårdnadshavarna besitter en högre makt än lagar 

och styrdokument i beslutsfattanden som rör kulturellt identitetsskapande. 

Länsstyrelsen (2018:5) redogör för att de flesta kommuner informerar om nationella 

minoriteters rättigheter via olika hemsidor på internet. I denna studie framhålls en variation av 

olika metoder att informera om rättigheter och dessa besitter både för och nackdelar. Fördelen 

med att informera vårdnadshavare via en ansökningsblankett är att informationen då förmedlas 

skriftligt och skickas till hemmet i samband med ansökan om plats på förskolan. Nackdelen 

med ansökningsblanketter är att de kan vara svåra att förstå för de vårdnadshavare som inte 

talar svenska. Andra vanliga metoder för att tilldela information om rättigheter gällande 

minoritetsspråk är bland annat via blogg och föräldramöten. Dessa är mer moderna metoder 

för att tilldela information, men nackdelen är att de till stor del baseras på vårdnadshavarens 

egna engagemang och intresse. För att enkelt kunna ta del av rättigheter och skyldigheter 

förutsätts en lättillgänglig information enligt Länsstyrelsen (2018:5), vilket Foucault benämner 

i relation till begreppen kunskap är makt (Börjesson & Rehn, 2009). Det betyder att en 

vårdnadshavare i relation till ovan ska ha tilldelats information för att besitta makt. 

6.2.4 Makt i lagar och styrdokument 

Läroplanens maktposition i förskolans kan också i viss utsträckning sammankopplas till det 

som Foucault benämner disciplinärmakt, eftersom alla som verkar i förskolan ska arbeta utifrån 

de mål och riktlinjer som framhålls (Nilsson, 2008). I den aktuella läroplanen framgår att barn 
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som tillhör de nationella minoriteterna ska ges möjlighet att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet (Skolverket, 2016). Detta är det enda som framgår gällande nationella 

minoriteternas rättigheter i styrdokumentet vilket kan skapa en missvisande förståelse av 

ämnets betydelse bland pedagogerna. Däremot framhålls det mer tydligt att förskolan ska 

medverka till att barn utvecklar sitt modersmål, vilket Skolverket (2016) även refererar till 

skollagen. I resultatet klargör förskolecheferna att det finns bristande kunskaper gällande 

modersmål och minoritetsspråksrättigheter ute i verksamheten samt att många pedagoger 

blandar ihop dessa eller tror att all form av språk tillhör kategorin modersmål. Därmed 

synliggörs läroplanens maktposition i förhållande till verksamheten i helhet eftersom det som 

tydligt framgår i styrdokumentet oftast tilldelas större inflytande i verksamheten. När den 

kommande läroplanen träder i kraft kommer de nationella minoriteterna ges en annan position 

i verksamheten eftersom det tydligt framgår att alla de fem minoritetsgrupperna ska lyftas, 

oavsett om det finns barn i gruppen som tillhör dessa eller inte (SKOLFS, 2018:50). 

Förskolecheferna framhåller att denna information redan finns beskriven i skollagen, men att 

revideringen trots detta kommer att skapa ett lyft i verksamheten då ämnet förtydligas i 

läroplanen. Det synliggör än en gång läroplanens position som disciplinärmakt i förskolan, det 

är inte en makt som kan bortses från utan ett krav.  

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Studien har gett oss kunskap och nya insikter om de nationella minoriteternas rättigheter och 

hur dessa tillhandahålls i förskolan. Begreppet makt har inom ramen för denna studie medfört 

nya perspektiv och en medvetenhet om att vi ständigt utövar makt i alla sociala relationer vi 

ingår i. Detta har i sin tur också gett oss en inblick i hur viss kunskap kan resultera i olika 

maktpositioner, som förklaras power/knowledge. Arbetet har synliggjort hur viktig det är med 

en god kommunikation mellan olika parter i hierarkin samt att en bristande dialog kan medföra 

en begränsad måluppfyllelse. Alla har ett ansvar, oavsett om en pedagog besitter kunskaper i 

minoritetsspråket eller inte. Det kommer aldrig att finnas lika förutsättningar på alla förskolor 

och därför gäller det att en förskollärare är lyhörd, engagerad och villig att ta stöd av olika 

hjälpmedel för att på bästa sätt främja minoritetsarbetet. Ansvarsfördelning kan också vara 

fördelaktigt i verksamheten för att inte “glömma bort” minoritetsarbetet i det mångfacetterade 

uppdraget. Läroplanen som varit ett framträdande riktmärke under hela vår utbildning har i 

denna studie bevisat en tydlig maktposition i relation till förskollärarens uppdrag. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förskolecheferna i studien lyfter att generationsfrågan kommer påverka minoritetsspråkens 

överlevnad. Kommunerna i det Norra området uppvisar i dagsläget goda förutsättningar att 

leva upp till de riktlinjer som finns. Men förskolecheferna lyfter trots detta en oro gällande att 

många som besitter kunskaper i meänkieli är av den äldre generationen. Det kan medföra en 

utmaning att bevara språket i framtiden. Utifrån detta hade det varit intressant att undersöka i 

vilken grad generationsväxlingen kommer att påverka minoritetspråksarbetet i förskolan i 

framtiden.  

I denna studie undersöks förskolechefernas förutsättningar inom förvaltningsområdet för 

meänkieli, där det finns ett speciellt ansvar i förhållande till lagar och riktlinjer. Det hade därför 

varit intressant att ställa denna studie mot förskolechefers förutsättningar i andra områden i 

Sverige (delar som inte ingår i förvaltningsområdet). 

Under arbetets gång har det även framgått att det efterfrågas andra minoritetsspråk i förskolan 

än meänkieli, bland annat samiska. Därav hade det varit intressant att undersöka vilka 

förutsättningar andra minoritetsspråk tillhandahålls i förskolan. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på LTU som alldeles 

snart ska starta vårt examensarbete. Vi är båda uppvuxna i Tornedalen och har därför 

intresserat oss för minoritetsspråket meänkieli och hur det förvaltas i relation till 

styrdokumenten.  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur förskolechefer inom förvaltningsområdet för 

meänkieli ser på sitt ansvar för att bevara de nationella minoriteternas kulturarv. En fråga 

som vi ser som central är: Vilka förutsättningar ges för att en förskolechef ska kunna utforma 

och organisera en verksamhet som ser till varje barns rättigheter? 

I början av november kommer vi att utföra intervjuer via telefon (ett intervjutillfälle/person) 

där vi utgår ifrån några specifika frågeställningar. 

Vår förhoppning är att du är intresserad av att delta i studien. I så fall svara gärna direkt med 

vändande mail. Om du är intresserad av att delta i studien så kan du svara på detta mail.  

Ser fram emot ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Boman & Amelie Funck Harnesk 
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 

 

1. Har du erfarenhet av att vårdnadshavare efterfrågar meänkieli i förskolan?  

Har ni någon handlingsplan eller riktlinjer att följa från kommunen gällande hur ni ska arbeta 

med nationella minoritetsspråk? 

 

2. Vilka förutsättningar och resurser erbjuder kommunen för att möjliggöra uppdraget 

med nationella minoritetsspråket meänkieli? (Till exempel tid, ekonomiskt stöd, 

information, kompetensutveckling) 

 

3. Upplever du att det finns en god och “kontinuerlig” dialog mellan dig som 

förskolechef och huvudmannen gällande uppdraget med nationella minoritetsspråk i 

förskolan?  

Upplever du att du kan ställa frågor till huvudmannen eller består dialogen enbart av 

information? 

 

Vi har läst om att staten skickar ut statsbidrag till kommunerna och att kommunernas ansvar 

är att fördela ut resurserna utifrån de lokala förutsättningarna. Men vi har också läst om att 

förskolechefen har ett ekonomiskt ansvar och därför undrar vi om du... 

4. Har någon insikt/påverkan på hur ekonomiska medel gällande arbetet med de 

nationella minoritetsspråken ska förvaltas i förskolan?  

Om ja... På vilket sätt får du vara med och påverka i samråd med kommunen (möten, mail, 

enkäter)?  

Om nej… Upplever du att de nationella minoritetsspråken får tillräckligt med ekonomiskt 

stöd i förskolan?  

 

5. På vilket sätt är det viktigt att en förskolechef har kunskap om vilka språk de 

anställda besitter (kulturell bakgrund)?  

 

6. Det kommer en ny läroplan år 2019 med utökade riktlinjer gällande de nationella 

minoritetsspråken. Hur tror du att dessa riktlinjer kommer att påverka dina 

förutsättningar? 
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