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Ny rapport visar att förskolan inte är likvärdig

Anmäl dig till FSO-dagen 2020!

   1 november 2019

   Bris har publicerat rapporten ”Bra från början – förskolans betydelse för barn som fl ytt” som lyfter förskolans 
förutsättningar att verka socialt utjämnade. Det är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräld-
rar och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt land betyder.
Barns tidiga uppväxtvillkor får stor betydelse för resten av livet, och vi vet att tidiga insatser hos barn är en god 
investering. Förskolan är tillsammans med hemmet den viktigaste miljön för nära en halv miljon barn i utsatta 
situationer. Trots det talas det alldeles för lite om förskolans roll i barns liv.
   Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att förutsättningarna för svensk förskola skiljer sig alldeles för mycket 
i olika delar av landet, mellan olika kommuner och mellan områden och stadsdelar inom kommuner.  
   - Vikten av tidiga insatser för barn kan inte nog betonas. Ändå är det vi ser i rapporten en verksamhet som inte 
prioriteras tillräckligt politiskt och som inte lever upp till målet om likvärdighet, säger Bris generalsekreterare 
Magnus Jägerskog. 
   Rapporten synliggör fl era områden som behöver stärkas för att förskolan ska få förutsättningar för att främja 
jämlika uppväxtvillkor och verka kompensatoriskt. Det handlar om likvärdigheten där boendesegregationen och 
det låga deltagandet för barn i särskild utsatthet spelar stor roll. Det handlar om personalen och arbetsmiljön 
med stora sjuktal och hög personalomsättning. Och det handlar om bristen på kunskap och forskning om den 
svenska förskolans effekter.  
   - Barn och föräldrar vittnar om hur viktig den svenska förskolan och den personal som arbetar där är, men 
också om hur olika det ser ut beroende på var familjen råkar bo. Detta har en direkt påverkan på enskilda barns 
livsvillkor och utveckling, och i förlängningen på samhällsutvecklingen, säger Mikael Drackner på Bris som 
har projektlett rapporten.
   Du kan ladda ned rapporten här:  https://www.fso.se/Filer/PDF/bris_forskolerapport_2019.pdf

Bris-rapporten pekar på brister i likvärdighet. Även om rapporten fokuserar på barn som 
har fl ytt, de kanske mest utsatta barnen, är frågor som trygghet och omsorg viktig för alla 
barn. Rapporten lämnar fem rekommendationer; Likvärdigheten måste stärkas; Personal-
försörjning och arbetsmiljö måste stå i fokus; Satsningar på kunskap och forskning måste 
prioriteras; Deltagandet bland nyanlända barn måste öka; Förskolan måste ses i ett större 
sammanhang. FSO delar rekommendationerna och vill särskilt understryka att första 
steget på likvärdighet måste vara att tillsynen av verksamheten sker på likvärdigt sätt. Det 

är hög tid att Skolinspektionen får hela ansvaret för tillsyn av svenska förskolor. Ett andra steg är att avskaffa 
de oerhört trubbiga socioekonomiska fördelningsmodeller som tillämpas i dag och i stället skapa förutsättningar 
för att rikta stödet till varje enskilt barn. Ska förskolan ses i ett större sammanhang med ett större ansvar för 
samverkan med andra institutioner och utökat fokus på förskolans kompensatoriska roll måste förskolan få mer 
resurser. Detta var också budskapet i Förskoleuppropet som överlämnades till Utbildningsdepartementet 20 juni 
2019 och där FSO stod som en av undertecknarna. 

   Anmälningstiden till FSO-dagen och till Rikskonferensen för rektorer i förskolan har öppnat. För mer infor-
mation och anmälan, se FSO:s hemsida - www.fso.se. (Endast för medlemmar i FSO)



Utredning om obligatorisk språkförskola tillsätts snart

Flerspråkighet är en resurs

   Både mammor och pappor ska arbeta, säger utbildningsminister Anna Ekström efter Ekots rapportering om att 
tusentals barn och en högre andel i särskilt i utsatta områden, inte går i förskolan.
   - Jag tycker att det är väldig synd. Det är faktiskt så att i Sverige utgår vi från att både kvinnor och män, mam-
mor och pappor arbetar samtidigt som man har barn. Det fi nns så mycket studier som visar hur viktigt det är för 
barnen att gå i förskolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.
   De allra fl esta små barn i Sverige går i förskolan, men enligt siffror som Ekot tagit fram rör det sig i år om 
5.400 barn mellan två och fem år i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö som inte går i försko-
lan. Totalt i hela landet visar siffror från Skolverket från förra året att 17.600 barn mellan tre och fem år inte går 
i förskolan. I socioekonomiskt utsatta områden är andelen högre som är hemma med sina barn.
   - Dels tror jag att vi inte når ut med informationen om förskolans betydelse, dels är det kulturella aspekter. 
Det gör att man kanske väljer bort förskolan och tycker att det är viktigt att börja skolan i stället, säger Connie 
Ståhlhäll Wallin, avdelningschef för förskolan i Spånga/Tensta i Stockholm.
   Anna Ekström pekar på att regeringen avsatt 100 miljoner kronor i år bland annat för att främja språkutveck-
lingen i förskolan. Det är bättre att öka möjligheterna i förskolan än att införa en obligatorisk förskola för alla 
barn, anser hon och säger också att regeringen snart kommer att tillsätta en utredning om rätt till obligatorisk 
språkförskola för nyanlända barn som är en av punkterna i det 73-punktsprogram som regeringen har kommit 
överens med Liberalerna och Centerpartiet om. Frågan är vad formuleringen i överenskommelsen om "rätt till 
obligatorisk språkförskola" betyder?
   - Vi kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska sätta lite kött på benen om vad en rätt till obligatorisk 
språkförskola skulle innebära.
   En av de frågor som utredaren kommer att titta på är exakt hur gruppen ska defi nieras som ska omfattas av
obligatoriet. Inför valet 2018 drev allianspartierna kravet på en obligatorisk språkförskola, ett krav som förnya-
des på Moderaternas partistämma.
   - Det är därför vi säger att det är nyanländas barn som ska omfattas av det här obligatoriet. De barnen träffar 
inte på svenska språket. Det är ingen som läser svenska böcker, Astrid Lindgrens böcker för de barnen.
   Tycker ni att det är bra att regeringen tillsätter den här utredningen?
   - Det är bra och det är bra om den kommer igång så fort som möjligt. Vi ser att små barn som har kommit till 
Sverige nyligen behöver lära sig svenska språket, säger Moderaternas vice ordförande Elisabeth Svantesson,
   (Sveriges Radio)

   - Förskolan måste ställa om till ett interkulturellt förhållningssätt där barn och föräldrars olika bakgrund och 
språk ses som en resurs istället för en brist. Då kan förskolan bidra till att lägga en grund för det livslånga läran-
det. Det säger Pirjo Lahdenperä, professor emerita i interkulturell pedagogik vid Mälardalens högskola.
   Förskolan har en nyckelroll om Göteborg ska kunna bli en jämlik stad. Det är i förskolan grunden för språk-
utveckling och ett livslångt lärande grundläggs. Den politiska ledningen har därför slagit fast att förskolor i 
socioekonomiskt utsatta områden ska få mer resurser för att kunna kompensera för barns olika förutsättningar.  
Men Pirjo Lahdenperä menar att tanken om förskolans kompensatoriska uppgift leder fel.
   - Kompensatorisk innebär att man letar efter fel och brister i barnens uppväxt, som förskolan sedan ska kom-
pensera för. Istället bör vi prata om förskolan som komplementär. Det innebär att vi lyfter fram de positiva sa-
ker som barnen i mångkulturella miljöer har med sig och att förskolans uppgift är att ge den svenska kulturen 
och det svenska språket som ett nödvändigt komplement, säger hon och fortsätter:
   - I förskolan sker det en process där barn med annan bakgrund ska bli svenska. Om det görs på fel sätt diskva-
lifi cerar man barnens och föräldrarnas kulturella bakgrund.
För att undvika det behöver personalen ha kompentens att bemöta barn från olika kulturer och ha ett så kallat 
interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att man har en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer 
som kan fi nnas i en barngrupp och att man ser fl erspråkighet som en kompetens som ska bevaras och utvecklas, 
menar Pirjo Lahdenperä.
   Läs hela artikeln här:  https://pedagog.goteborg.se/artikel/fl ersprakighet-ar-en-resurs/
   (Pedagog Göteborg)



All kompetens i förskolan måste tas tillvara
Debattartikel i Dagens Samhälle:

Ny ramavtalspartner

   Antalet barn i landets förskolor ökar snabbare än det utbildas förskollärare och barnskötare. Men många som 
saknar fullständig barnskötarutbildning har både lång erfarenhet och är långt ifrån outbildade. Det behöver vi ta 
tillvara och bygga vidare på. Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet, 
skriver SKL och Kommunal i den bedattartikel i Dagens Samhälle.
   SKL och Kommunal arbetar för att lyfta fram behovet av barnskötarkompetens i förskolan. Att vi gör det till-
sammans är ett viktigt första steg. När vi som arbetslivets företrädare kan peka på hur kompetensbehoven ser 
ut kan vi också vara med och bidra till bättre utbildningar som fl er vill gå. Vi är också överens om att rekryte-
ringsbehoven behöver mötas på fl era olika sätt samtidigt.
   I en växande förskola behövs det utöver förskollärare också utbildade barnskötare. Behoven har dessutom 
ökat och förra året uppgav 6 av 10 arbetsgivare att det är brist på barnskötare med barn- och fritidsutbildning. 
Precis som när det gäller förskollärare varierar tillgången på barnskötarkompetens stort över landet och mellan 
förskolor. Dessa skillnader står i vägen för både likvärdighet och kvalitet i en situation där det inom överskådlig 
tid inte kommer att fi nns tillräckligt många utbildade att rekrytera.
   Dagens Samhälle rapporterade nyligen om hur olika förutsättningar kommunerna har att rekrytera medarbe-
tare till förskolan. De stora rekryteringsbehoven beror på att antalet barn i förskolan har ökat i snabbare takt än 
det utbildats förskollärare och barnskötare. Trots detta är personaltätheten i förskolan i princip oförändrad. Det 
innebär att det idag är fl er anställda i förskolan som saknar fullständig förskollärar- eller barnskötarutbildning.
   I artikeln nämns att 35 000 personer ”saknar utbildning för arbete med barn”. Siffran säger dock mycket lite 
om vilken utbildning de faktiskt har. Ny statistik som SKL beställt från SCB visar att de allra fl esta i gruppen, 
86 procent, har minst gymnasieutbildning. Totalt är det endast 4 procent av samtliga årsarbetare i förskolan som 
inte har någon form av gymnasieutbildning, enligt SKL:s rapport Förskolans kompetensförsörjning. Bilden av
de ”outbildade” behöver alltså nyanseras. Det handlar om kompetens som vi behöver ta tillvara och bygga 
vidare på.
   Barnskötarutbildning fi nns idag inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. För att utbildningarna ska 
vara attraktiva och förbereda eleverna för att jobba i förskolan behövs en nära koppling till arbetslivet. I lokala 
programråd kan representanter från både fack och arbetsgivare vara med och säkerställa ett relevant utbild-
ningsinnehåll och tillgång till verksamhetsförlagd utbildning.
   Det är också viktigt att utbildning och kompetensutveckling av redan anställda barnskötare utgår från den 
kompetens de redan har. Validering och komplettering inom komvux är en möjlighet för de barnskötare som 
inte har en formell barnskötarutbildning. Den nya statistiken visar att det utöver lång erfarenhet av förskolan 
även handlar om medarbetare med högst relevant formell utbildning, bland annat från just vuxenutbildningen.
   Vi kommer också att fortsätta arbeta för att kön inte ska vara ett hinder för att bli barnskötare. Det är fortfa-
rande mycket få killar som väljer barn- och fritidsprogrammet, trots att var femte kille mellan 15 och 24 år 
säger att de kan tänka sig att jobba i förskolan. Detta är inte långsiktigt hållbart.
   Förskolans kompetensförsörjning är en angelägenhet för såväl staten och huvudmännen som för arbetsmark-
nadens parter. Barnskötare och förskollärare med rätt utbildning och kompetens är en förutsättning för att alla 
barn som går i förskola ska få en god utbildning och omsorg.

   Caroline Olsson,   Maria Caryll   Chamilla Bohman
   Sektionschef, SKL   Sektionschef, SKL  Enhetschef, Kommunal

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med Advokatfi rman Styrks.
   Styrks tillhandahåller affärsjuridik. Genom lång erfarenhet som 
affärsjuridisk rådgivare till börsbolag, privata bolag och offentliga 
aktörer sedan 1990-talet har Styrks en mycket bred kunskap inom 
de affärsjuridiska verksamhetsområdena. Härutöver har man ett 
samarbete med de allra duktigaste rådgivarna, allt för att ge sina 
klienter den juridiska styrka som krävs i varje enskilt fall.
      Logga in på de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida så kan du läsa mer om Styrks erbjudande till 
FSO:s medlemmar.



Nästa FSO-Nytt kommer den 15 november!

Lek kommer före ord

Borgarråd utreder ökat deltagande och språkutveckling i förskolan

Finsk förskola saknade bygglov i 92 år - måste stänga

Särskild FSO-utbildning i Karlstad

   Barn som är nya för det svenska språket interagerar med andra barn i leken långt innan de behärskar språket. 
Det konstaterar Robin Samuelsson vid Södertörns högskola i sin avhandling Play, Culture and Learning: Stu-
dies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools.
   - Den handlar om tvåspråkiga barn för vilka svenskan är ny. Jag har studerat hur barnen närmar sig språket i 
svensk förskola genom lek och rutiner. Dessutom har jag tittat på hur barn börjar lära sig mer abstrakta begrepp.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Svensk förskola har en lång tradition av att arbeta med lek och lekfulla undervisande moment. Mina obser-
vationer visar att barn som är nya för det svenska språket kan interagera med andra barn i leken långt innan de 
behärskar språket. Innan de använder ord använder de kroppen och gester för att skapa förståelse. Leken blir en 
arena där de kan börja agera i den svenska kulturen för att sedan successivt börja sätta ord på vad de leker om. 
   (Skolporten)

   Lotta Edholm, skolborgarråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad, har utsetts till regeringens 
särskilda utredare. Hon ska lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan och föreslå hur försko-
lans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas.
   - Jag är glad att Lotta Edholm tar sig an det här viktiga uppdraget. Hon är en erfaren och kunnig skolpolitiker 
som kan området väl. Alla barn behöver utveckla sitt språk under förskoleåren för att vara väl rustade inför 
skolstarten. En förskola av god kvalitet har positiva effekter för barn, och särskilt gynnsam är förskolan för barn 
som inte pratar svenska hemma, säger utbildningsminister Anna Ekström.
   I uppdraget ingår bland annat att föreslå åtgärder som kan öka deltagandet i förskolan för fl ickor och pojkar i 
åldern 3–5 år, särskilt när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioeko-
nomiskt utsatta grupper, samt att undersöka hur nyanländas barn ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola 
från tre års ålder med minst 15 timmar i veckan.

   Sedan 1927 har förskolan B.É. von Schantz legat på samma adress i södra Helsingfors. Men när fastigheten 
skulle byggas för 92 år sedan nämndes ingenting i bygglovsansökan om att det skulle bli en förskola i huset, 
och så har det förblivit. Missen uppdagades först när en översyn av byggloven för huvudstadens förskolor ge-
nomfördes nyligen, och nu kommer förskolan med största sannolikhet att tvingas stänga.
   Barnavårdsföreningen som driver förskolan har begärt en nådatid, men något defi nitvt beslut har ännu inte 
fattats. Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion, som sannolikt behandlar ärendet den 21 november, 
kan med hot om vite kräva att förskolan slutar ha verksamhet i en lokal som saknar bygglov. Alternativen är då 
att fl ytta ut eller att ansöka om bygglov.
   Enligt Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell är det inte möjligt att få bygglov för förskole-
verksamhet för lokalen.
   - För att få ett bygglov för förskoleverksamhet krävs förändringar som är omöjliga eller väldigt svåra att ge-
nomföra eftersom förskolan fi nns i ett våningshus med bostäder, säger Sundell till svenska Yle.
   Ett av kraven är maskinell luftkonditionering, vilket husbolaget enligt Sundell inte går med på att bygga.
   - Kvadratmetermässigt är lokalen för liten, vilket vi har varit medvetna om i fl era år. Men eftersom det råder 
brist på förskoleplatser i södra Helsingfors anser vi att det här är bättre än ingenting.
   (Svenska Yle)

   Ur innehållet denna heldag: (Ny) lagstiftning; Ägar- och ledningsprövning; Vad innebär det för huvudman-
nen? Vilka krav ställs och hur kan huvudmannen säkerställa att kunskapen fi nns och är tillräcklig? Rektor i för-
skolan - Är uppdraget detsamma som förskolechefens? Krävs det en rektorsutbildning? Vem kan vara skolchef?
   Torsdag 16 januari 2020 kl 8.30-17.00 - Läs mer här:  https://www.fso.se/utbildning_karlstad.html


