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Sverige har världens bästa förskola brukar 
det heta. Det är något vi med rätta ska vara stolta 
över. Vi vet att de uppväxtvillkor som barn har 
i unga år får stor betydelse för resten av livet. 
Negativa livsutfall i vuxen ålder har ofta grund-
lagts i tidig ålder. Förskolan är tillsammans med 
hemmet den viktigaste miljön för nära en halv 
miljon barn, och den är extra viktig för barn i 
utsatta situationer. De första åren som ny i landet 
befinner sig familjer som flytt i en pressad situa-
tion där de slits mellan det man tvingats lämna 
och en ny fungerande tillvaro i Sverige. En väl 
 fungerande förskola med rätt förutsättningar kan 
stå för just den trygghet, omsorg och utveckling 
som barn som flytt har rätt till och behöver. Det 
är en förskola där alla barn ges förutsättningar 
att utvecklas på lika villkor och som lever upp till 
Sveriges åtaganden i barnkonventionen.   

I debatten och politiken fokuseras det mycket 
på de problem och utmaningar som är  sprungna 
ur samhällets svårigheter att kompensera för 
socialt utsatta uppväxtmiljöer. Under hösten 2019, 
när denna rapport skrivs, ligger tonvikten på 
hård are åtgärder mot kriminalitet och våld. Ska 
vi komma till rätta med sociala problem bland 
tonåringar och unga vuxna, så behöver vi också 

Dags att sätta förskolan på agendan
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arbeta långsiktigt och förebyggande, och satsa på 
att ge barn en bra start redan från början, oavsett 
var man bor eller var man  kommer ifrån. Idag 
är inte förskolan likvärdig, det är många aktörer 
inom fältet rörande överens om. Och om vi lyckas 
bryta den negativa utveckling en så bidrar vi inte 
bara till att skapa ett bra sam hälle för barn att 
växa upp och utvecklas i, utan ett socialt hållbart 
samhälle för alla. Det är en god investering. 

Den här rapporten sätter fokus på  förskolans 
roll för barn som flytt. Med hjälp av forskning 
och röster från barn, föräldrar, och yrkesverk-
samma vill vi berätta om vad förskola i ett nytt 
land betyder. Förhoppningsvis kan det bidra till 
att lyfta förskolans förutsättningar att  verka 
socialt utjämnade högre upp på agendan. Jag 
hoppas också att denna rapport kan ge inspira-
tion och goda exempel på hur det går att stödja 
barn med erfarenhet av flykt. Ett gammalt tale-
sätt säger att den bästa tiden att plantera ett träd 
var för tjugo år sedan, men den näst bästa tiden 
är nu. Vi kan inte spola tillbaka tiden, men vi 
kan bryta trenden om vi börjar idag. 

Magnus Jägerskog 
Generalsekreterare Bris 

”Den bästa tiden 
att plantera  

ett träd var för  
tjugo år sedan,  
men den näst 
bästa tiden  

är nu.”

Magnus Jägerskog

förord
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Förskolans roll för barn som flytt 

De yngsta barnen  saknas i stort sett i både den offentliga debatten och inom 
 kun skaps- och forsk nings området om integration.
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Ett socialt hållbart samhälle är ett  samhälle 
där barns rättigheter tillgodoses, ett  samhälle 
där hemmet och socioekonomiska förutsättning-
ar inte står i vägen för barns rätt till trygghet, 
omsorg och utveckling. I takt med att allt färre 
barn på flykt anländer till Sverige, har perspek-
tiven och debatten flyttats från asyl- till integra-
tionsfrågor.

Bris driver mellan 2017 och 2019 ett treårigt 
projekt med fokus på att stärka den psykiska häl-
san hos barn som flytt. En viktig del i projektet 
handlar om att sprida kunskap om förhållanden 
i samhället som påverkar dessa barns och ungas 
rättigheter. Bris har tidigare publicerat två rap-
porter; den första handlade om psykisk  ohälsa 
hos framför allt ensamkommande unga, den 
andra handlade om skolans betydelse för barn 
som flytt.1 Skolan är, förutom hemmet, den vik-
tigaste arenan för alla barn över sex år. I sam-
hällsdebatten har därför skolan varit en viktig 
fråga, inte minst kopplat till segregation och stu-
dieresultat. Under projektets gång har det visat 
sig att de yngsta barnen i stort sett saknas i både 
den offentliga debatten och inom kunskaps- och 
forskningsområdet om integration.

BRISTFÄLLIG FORSKNING
Förskolan är en verksamhet som omfattar en 
mycket stor andel av alla barn i yngre åldrar 
och har därför en nyckelroll för barns hälsa 
och utveckling. Enligt Skolverket finns närapå 
10 000  förskolor i Sverige och drygt 500 000  barn i 
Sverige är inskrivna i förskolan eller annan peda-
gogisk omsorg. 95 procent av barnen i åldrarna 
tre till fem går i förskola eller annan pedagogisk 
omsorg idag. Förskolan regleras i skollagen, och 
den 1 juli 2019 trädde en reviderad läroplan i kraft 
med ytterligare krav på för skolan.

Trots detta är förskolans betydelse för alla 
barn sparsam, och forskningen om förskolans 
roll för barn som flytt krig och konflikter ännu 
mer ovanlig. Det finns dessutom mycket lite 
skrivet inom det här området som tar hänsyn 

1 Bris, 2017:3; Bris, 2018:2.

till de senaste årens utveckling kring migra-
tions- och integrationsfrågan.

Den forskning som finns visar tydligt att tidiga 
insatser hos barn är en god investering, att för-
skolan är extra viktig för barn som  lever i sär-
skild utsatthet, och att förskolan kan bli en viktig 
kompensatorisk åtgärd för barn i  utsatta situa-
tioner. Förskolan kan också bli en brygga till de 
nyanlända föräldrarna. Förskolan har på olika 
sätt en förmåga och en potential att främja inte-
gration, och förebygga utanförskap på lång sikt.

Inledning

Vad händer med de tusentals barn 
som under de senaste åren har anlänt 
till Sverige? Hur bygger vi ett socialt 
hållbart samhälle där även barn  
som förlorat trygghet och sociala  
sammanhang inkluderas?
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DEN PERMANENTA TILLFÄLLIGHETEN
Människor som flytt sina hemländer har lämnat 
och förlorat sin trygghet och sina sociala sam-
manhang och de står inför att skapa sig en ny 
tillvaro i ett nytt land. Flykten är inte över vid 
ankomsten till Sverige; nyanlända familjer går 
igenom en många gånger lång och komplicerad 
asylprocess. Och för de som slutligen  stannar 
och kan etablera sig i Sverige följer ofta en ut-
dragen period av osäkerhet och en påfrestande 
 tillvaro. Inte sällan tvingas barnfamiljer flytta 
många gånger under den första tiden i landet. 
Bris har i tidigare rapporter beskrivit detta som 
en permanent tillfällighet som förlänger och 
 f örsvårar tiden på flykt. Erfarenhet av flykt är 
i sig en riskfaktor för psykisk ohälsa.2 Att leva i 
stark press och stress under många år kan i sin 
tur skapa och förstärka en känsla av  otrygghet 
hos både barn och vuxna. Många föräldrar 
mår dåligt under den första tiden i Sverige, och 
 psykisk ohälsa påverkar förmågan att utöva för-
äldraskapet. Inte minst därför är förskolan så 

2 Bris, 2017:3

viktig och kan spela en extra stor roll för dessa 
familjer. Att lämna sitt barn på förskolan är ett 
stort steg för alla föräldrar. För föräldrar och 
 vårdnadshavare som nyss kommit till Sverige, 
och ofta saknar erfarenhet av förskoleverksam-
het från hemlandet, kan det vara ett stort förtro-
ende att ge. 

Det är viktigt att ha i åtanke att  nyanlända 
barnfamiljer är en heterogen grupp och att vi 
därför behöver ha olika glasögon på oss för att 
förstå de olika utmaningar som föräldrar och 
barn som flytt står inför vid ankomsten till 
Sverige. Det är när olika omständigheter och 
bakgrundsfaktorer samspelar, såsom till exem-
pel erfarenhet av flykt, låg utbildning och avsak-
nad av sociala nätverk som utsattheten blir som 
störst. Många etablerar sig i Sverige efter att den 
första tidens kaos lagt sig, medan andra  aldrig 
riktigt hittar sin hemvist i det svenska samhäl-
let. Inom gruppen finns skillnader i exempelvis 
geografisk, social och kulturell hemvist, språk, 
utbildning, hälsa, och tilltro till myndigheter. 

Inledning

Barn som flytt 
Den här rapporten fokuserar på en grupp som här kal las 
barn som flytt. Det handlar om barn i Sverige som har 
erfarenhet av flykt på något sätt. För att förenkla för 
läsa ren används emellanåt nyanlända barn för att be
skriva samma grupp, trots att detta begrepp i vissa andra 
sammanhang används för att beskriva juridisk status.

Barn som flytt kan vara barn som själva varit med om 
en farofylld resa till Sverige, som kommit via anknytning  
i efterhand, eller barn som har vuxit upp med föräldrar 
som kom hit på flykt. Inom gruppen finns barn i asyl
sökande familjer, familjer med tillfälliga eller perma
nenta uppehållstillstånd och svenska medborgare. Det 
finns barn som är födda i Sverige till nyanlända föräld
rar eller vårdnadshavare. Det finns barn och familjer 
som kommit som kvotflyktingar, barn till föräldrar med 
särskilda asylskäl, barn utan papper och så vidare. 
Gemensamt för denna heterogena grupp är alltså att 
det handlar om barn och barnfamiljer med någon slags 
erfarenhet av flykt från krig, konflikt eller andra svåra 
förhållanden i hemlandet. Och att alla de här barnen 
tillhör målgruppen för förskolan.

Nyanlända barn i förskolan
Det finns ingen  statistik i skola och förskola där 
erfaren het av flykt framgår. Det närmaste vi kan kom
ma är begreppet nyinvandrad: ”Hösten 2018 fanns det 
 unge fär 20 500 nyinvandrade barn och 4 400 barn med 
okänd bakgrund inskrivna i förskolan. Begreppet ny
invandrad innefattar folkbokförda barn som är födda 
utomlands, som har båda föräldrarna födda utom
lands, och som har kommit till landet under de senaste 
fyra åren. Barn med okänd bakgrund saknar person
nummer i regis tren. En anledning till att det saknas 
personnummer kan vara att barnet inte är folkbok
förd i Sverige, men det kan också finnas andra orsaker. 
Nyinvandra de och barn med okänd bakgrund motsva
rar ungefär 4,8 pro  cent av de inskrivna  barnen.”
(Skolverket 2019: Barn och personal i förskolan per 15 oktober 2018) 

Barnkonventionen i Sverige 
Sverige har flera internationella åtagan
den som skyddar barns rättigheter, där 
framför allt FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventio nen, är den 
konvention som  fastslår varje barns 
mänskliga rättigheter. Inför att barnkon
ventionen ska bli svensk lag år 2020 ge
nomförs nu en  översyn för att se över 
alla svenska lagar så att de är i överens
stämmelse med barnkonventionen. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att Sverige 
som stat sedan 1990 har förbundit sig att 
följa barnkonventionen.  

Barnkonventionen vilar på fyra grund
pelare: alla barns lika värde och förbud 
mot diskriminering (artikel 2), att man i 
varje beslut som rör barn i första hand 
ska beakta vad som bedöms vara barnets 

 bästa (artikel 3), varje barns rätt till liv och 
utveckling (artikel 6) och barns rätt att bli 
hörda (artikel 12). 

En viktig utgångspunkt i barnkonventio
nen är just synen på det enskilda barnet 
som en rättighetsbärare, vilket innebär 
att alla barn som just nu till bringar sin 
barndom i Sverige har samma rätt att få 
sina rättigheter tillgodosedda. Det inne
bär också att barn är företrädare för sina 
egna intressen, har rätt att göra sina rös
ter hörda och bli lyssnade på – och att 
de ses som kompetenta individer med 
egen drivkraft och egna strategier. Sam
tidigt är barndomen i sig en utsatt  period 
eftersom barnet är i behov av vuxnas 
skydd och omsorg, för att få sina behov 
tillgodo sedda. 
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”Det är när  olika 
omständig

hete r och b ak
grunds faktorer 
samspelar som 
 utsattheten blir 

som störst.”
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Bris arbete för barn som flytt
För många barn som flytt är behovet av 
såväl professionellt som annat socialt 
stöd stort. För att säkra varje barns rätt 
till bästa uppnåeliga hälsa behövs åtgär
der på ett antal olika områden. Utifrån 
den insikten bedriver Bris ett arbete 
kallat ”Tillsammans för barn som flytt”. 
Verksamheten innebär bland annat att 
Bris erbjuder hälsofrämjande och evi
densbaserade stödgrupper för asylsö
kande och nyanlända barn i samarbete 
med kommuner runtom i landet. Arbe
tet baseras på bred samverkan och dia
log med bland annat skola, socialtjänst, 
boende och civilsamhälle i de kommu
ner som Bris verkar i. Samhället har tyd

liga samverkansbrister i arbetet kring 
barn som flytt och ett prioriterat mål i 
satsningen är att  förstärka just samver
kan. Det finns idag ett kompetensglapp 
i såväl mötet med, som i att ge ett gott 
stöd till, barn med erfarenhet av flykt. 
En central del i arbetet är att med bas i 
forskningen sprida kunskap, erfarenhet
er och metoder som kan användas för att 
 förbättra samhällets stöd till barn som 
flytt, till viktiga vuxna runt barnen, kom
muner, landsting och aktörer på natio
nell nivå. Projektet ”Tillsammans för 
barn som flytt” finansieras av  Familjen 
 ErlingPerssons Stiftelse. För mer infor
mation se Bris.se.

Den första tiden i det nya landet innebär för 
många en situation av ekonomisk och  social 
utsatthet. Statistik visar till exempel att nyan-
lända barn i större utsträckning än inrikes födda 
barn lever i hushåll med svaga ekonomiska för-
utsättningar.3 Förskolan har även i denna kontext 
alla förutsättningar för att bli en hörnsten i inte-
grationsprocessen och att kunna stötta nyanlän-
da familjer i att känna tillhörighet med Sverige 
och det svenska samhället. 

RAPPORTENS SYFTE OCH INNEHÅLL
Syftet med den här rapporten är att visa på för-
skolans särskilda betydelse för barn som flytt, på 
förskolans potential att motverka ojämlika upp-
växtvillkor, och på förskolans möjlighet att bidra 
till ett socialt hållbart samhälle. I rapporten sam-
las röster och reflektioner om  förskolans roll, 
från barn, föräldrar och professionella. Varje dag 
möter Bris barn och föräldrar som vittnar om 
hur viktig den svenska förskolan och den perso-
nal som arbetar där är, men också om hur olika 

3 Artikel på scb.se, 2017

det ser ut beroende på var du råkar bo. De struk-
turella förutsättningarna skiljer sig  alldeles för 
 mycket i  olika delar av landet, mellan olika kom-
muner, och mellan områden och stadsdelar inom 
kommuner. Detta har en direkt påverkan på 
 enskilda barns livsvillkor och utveckling, och i 
förlängning en på utvecklingen på samhällsnivå. I 
arbetet med den här rapporten har Bris samman-
ställt forskning, besökt verksamheter, och  pratat 
med människor som exemplifierar just detta. 
Rapporten belyser tre teman. Varje tema inleds 
med en forsknings översikt som har tagits fram 
av Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö 
universitet. 

Det första temat handlar om betydelsen av för-
skolan för barn som flytt. Det andra temat hand-
lar om kompetensen och utbildningen för försko-
lepersonal som avgörande villkor för förskolans 
kvalitet samt för att kunna möta de särskilda 
behov som barn som flytt har. Det tredje temat 
handlar om vikten av nära samverkan mellan 
förskola, familj och samhälle. 

Förskolans uppdrag:  
ny läroplan för förskolan
Kommunerna ska erbjuda förskola till barn över ett år, 
som är bosatta i kommunen – dit räknas folkbokförda 
såväl som asylsökande barn. I Sverige är det skollagen 
som bland annat reglerar förskolans syfte. Där framgår 
att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett 
livslångt lärande, och vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. 

I läroplanen finns förskolans värdegrund beskriven, 
vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och 
vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Förskolans 
grundläggande värden är förståelse och medmänsklig
het, saklighet och allsidighet, samt likvärdighet. 

En likvärdig förskola erbjuder en verksamhet där alla 
barn, på lika villkor, har möjlighet att få tillgång till en 
kvalitativt god lärandemiljö. Alla barn ska kunna använ
da sina resurser och förmågor i en förskolemiljö som 
stimulerar deras lärande och utveckling. Likvärdighet 
innebär inte att alla barn ska erbjudas en likadan 
förskoleverksamhet. Snarare bör förskolans likvärdig
het baseras på en analys av hur barns olika villkor kan 
mötas av en förskoleverksamhet där alla barn kan 
utnyttja sin potential. 

I den nya läroplanen från 2019 står att undervisning 
i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, 
och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Där 
står också att förskolan ska samarbeta med hem men, 
och att det ska vara tydligt för barnen och deras vård
nadshavare vilka mål utbildningen har. 
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”De  strukturella 
förutsättning
arna skiljer sig 

 all deles för  mycket 
i  olika delar av 

 landet, mellan olika 
 k ommuner, och 
mellan  o mråden 
och stadsdelar 

inom kommuner.”

Bris rapport 2019:2  5



 1. 
Förskolans 
betydelse 
 för barn som flytt

En förskola med hög kvalitet har störst betydelse för barn i utsatta 
situationer. Den bidrar med trygghet, omsorg och utveckling.  

Barn som varit i en förskola av hög kvalitet utvecklar en positiv syn  
på sig själva och på sina egna framtidsmöjligheter.  

Forskning visar på långsiktiga positiva effekter som bättre  psykisk 
 hälsa och bättre resultat i skolan. Dessutom syns en högre 

 utbildningsnivå och inkomst som vuxna jämfört med barn som  
inte har deltagit i förskolan. 
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F
orskningen om förskola och barn som flytt 
är begränsad. Det finns ett fåtal svenska 
stu dier om förskolans betydelse för nyan-
lända barn och barn som flytt. De flesta är 
deskriptiva fallstudier med fokus på språk, 
identitet, normer och mål i  förskolemiljöer 

och förskolepersonalens förhållningssätt till 
nyanlända.

Den internationella forskningen är brokig och 
fokuserar främst på förskolans möjlighet att 
 verka för social jämlikhet och använder  olika 
 termer för att beskriva barn från socialt utsatta 
miljöer: till exempel utsatta barn, missgynnade 
barn eller barn i riskzon. Familjer beskrivs som 
att de har låg socioekonomisk status, låginkomst-
familjer, fattiga familjer och så vidare. Ibland 
används termer som resursfattiga miljöer eller 
resurs svaga familjer. En del studier handlar om 
flerspråkiga barn och familjer, några använder 
begrepp som relaterar till migrationsstatus. 

FÖRSKOLAN BETYDER MEST FÖR BARN I 
UTSATTA SITUATIONER
Mottagandet av nyanlända i förskolan är en kom-
plex fråga och det går inte att hitta ett entydigt 
vetenskapligt svar på hur det ska  hanteras. Forsk-
ningen visar däremot entydigt att männi skor 
som har varit på flykt behöver se sammanhang 
och kunna kontrollera sina egna liv.4 Mötet med 
förskolan är en av de första kontakterna med 
det svenska samhället som nyanlända familjer 
har. Att möta barn och familjer som flytt ställer 
därför stora krav på professionell kompetens hos 
förskole personalen. Relationen mellan  föräldrar 
och förskolepersonal är av stor betydelse för fam-
iljers första månader och år i mottagarlandet.5  

Såväl barn från medelklass som barn från  socialt 
utsatta miljöer drar nytta av att få vistas i förskolor 
av hög kvalitet. Men det är barn från låginkomst-
familjer som drar allra störst nytta av förskolans 
tidiga läromiljöer.6 I en  genomgång av förskolans 
likvärdighet och betydelse för  social jämlikhet dras 
slutsatsen att förskolan har störst betydelse för 
barn från missgynnade förhållanden, för minori-
tetsgrupper och barn från migrant familjer.7 

I studier som följt barn från socialt utsatta miljö-
er, från förskoleålder till grundskola,  konstate ras 
att det finns långsiktiga effekter för barn från 

sådana miljöer av att gå i förskolan i  jämförelse 
med de som inte går i förskolan. Förskolor av hög 
kvalitet bidrar allra mest för de barn som lever i 
fattigdom eller i miljöer som är nära  fattig dom. 
Särskilt positivt är det för den språkliga och 
matematiska utvecklingen.8 Liknande  resultat 
 uppvisas för utvecklingen av flerspråkighet för 
barn från immigranter. I studier som specifikt 
 studerat hur olika etniska grupper tillgodogör sig 
tidiga lärandemiljöer i förskola konstateras att de 
gynnas  socialt och kognitivt av att vistas i en för-
skola där personalen är känslomässigt involve-
ra d och visar en emotionell lyhördhet gentemot 
barnen.9 De barn som klarar sig bäst från  svåra 
förhållanden (exempelvis flykt från krig och kon-
flikt), är de som har minst en trygg relation till 
vuxna utanför familjen, de som får hjälp med att 
bearbeta sina smärtsamma upplevelser och han-
tera sin aktuella situation så bra som möjligt, 
samt de som upplever sammanhang och konti-
nuitet i livet.10 För yngre barn är det framför allt 
förskolepersonal som har potential att vara just 
den trygga relationen. Få vuxna utanför familjen 
tillbringar lika mycket tid och lär känna barnen 
lika djupt som personalen på förskolan.11 

KAN BIDRA TILL BÄTTRE LIV OCH HÄLSA 
I en kartläggning av forskning om förskola för de 
yngsta barnen i de nordiska länderna samman-
fattar man att en förskola med hög kvalitet får 
flera positiva effekter på barns utveckling och 
lärande.12 Det syns i barnens språkliga kompe-
tenser, deras kognitiva och sociala utveckling 
samt skolmognad. Barnen som varit i en försko-
la av hög kvalitet utvecklar en positiv syn på sig 
själva och på sina egna framtidsmöjligheter. 

Liknande slutsatser drar Folkhälsomyndig het-
en i en forskningsöversikt som summerar sam-
banden mellan barns vistelse i förskola, hälsa och 
utveckling.13 Även här är slutsatsen att det finns 
positiva effekter på lång sikt för barn som gått i 
förskola. De har en bättre psykisk hälsa, och bätt-
re resultat i skolan. Dessutom har barn som gått i 
förskola högre utbildningsnivå och inkomst som 
vuxna än barn som inte gått i förskola. En förut-
sättning är att förskolan håller hög kvalitet. Den 
sparsamma forskningen gör dock att resultaten 
bör tolkas med försiktighet. 

Vad säger forskningen? 

”Att möta barn  
och familjer  

som flytt  ställer 
stora krav på  
profes sionell 
 kompetens 

hos förskole
personalen.”

4 Lunneblad, 2017
5 Hurley m.fl., 2013
6 Yoshikawa m.fl., 2013
7 Persson, 2015b
8 Burchinal, Vandergrift, Pianta, och Mashburn, 2010
9 Burchinal & Cryer 2003; Magnusson & Waldfogel, 2005
10 Cederblad, 2003 & Kihlbom, 2004
11 Hellberg, 2017
12 Bjørnestad & Pramling Samuelsson, 2012
13 Folkhälsomyndigheten, 2017
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Reflektioner från en psykolog:

”Det viktigaste för barnen är  
trygghet och omsorg”

Anna Hellberg

Möt Anna Hellberg, legitimerad psykolog och författare till flera böcker som handlar om förskolan. 
Hon berättar om hur viktigt det är med trygga vuxna kring barn med erfarenhet av flykt och hur 
förskolan kan bli en skyddsfaktor för barn som nyligen kommit till Sverige. 

Under krig, katastrofer och förföljelser 
är det barnen som befinner sig i allra störst 
utsatthet. Barn är också särskilt utsatta 
när de befinner sig på flykt, med eller utan 
sin familj. Det kan till exempel handla om 
att barn får uppleva eller bevittna tortyr, 
våldtäkter och förluster av nära och kära. 
Traumatiska upplevelser och minnen har 
stor betydelse för hur barn som har flytt mår 
under de första åren i Sverige. Även efter att 
de har landat i Sverige kan många barn upp-
leva traumarelaterade tillstånd. Små barn 
upplever hotfulla eller stressande händel-
ser genom vuxnas reaktioner och stöd. Det 
betyder inte att alla barn som varit på flykt är 
traumatiserade, även om flykten för de allra 
flesta familjer är mycket påfrestande. 

– Flykten varierar mycket mellan  familjer 
och upplevs väldigt olika hos olika barn. De 
vuxnas sätt och beteenden spelar jättestor 
roll. Barn upp till sex år (men även  senare) 
kan inte se objektivt på faror utan  avläser 
situationer genom de vuxnas reaktioner, 
om något är farligt eller inte. När föräldrar-
na är otrygga, rädda eller inte kan ta hand 
om barnen, så blir barnens upplevelser alltså 
 värre, säger Anna Hellberg som är  legitimerad 
psykolog och blivande specialistpsykolog i 
pedagogisk psykologi med inriktning mot 
förskole  psykologi. 

Hon har skrivit flera böcker om  förskolan, de 
senaste är När krisen drabbar  förskolan (2018) och 
Traumamedvetenhet i förskolan (2017). 

 
REGLERINGSSYSTEMET FUNGERAR INTE
Små barn som är traumatiserade när de kom-
mer till Sverige har ofta regleringssvårigheter 
förklarar Anna Hellberg: 

– Det som händer i hjärnan när vi utsätts 
för något hotfullt eller läskigt, är att vårt sys-
tem för att söka trygghet och säkerhet triggas 
igång. Sen, om det visar sig vara falskt alarm, 
har vi ett annat system som reglerar ner stres-
spåslaget. För små barn fungerar oftast föräld-
rarna som deras regleringssystem.

För barn som är traumatiserade fungerar 
inte det här systemet som det ska. Uttrycken 
och symptomen varierar men det kan hand-
la om barn som gör sig osynliga, är  konstant 
vaksamma på allt som händer, hamnar i kon-
flikter och känslosamma utbrott, gestaltar 
traumatiska erfarenheter i leken eller inte 
leker alls. Ofta kan det också finnas mat- och 
sömnbekymmer; som att de antingen äter 
eller sover jättemycket, eller inte alls. Det 
sociala samspelet påverkas ofta och det är 
bland annat svårt att läsa signaler eller att ta 
sig in i leken. I praktiken kan det innebära att 
de försvinner i mängden. Eller att de tar jätte-
mycket plats, berättar Anna Hellberg. 

Trygga vuxna i barnets närhet är den  allra 
viktigaste faktorn för att barnet ska  kunna 
återhämta sig. Att barnet har möjlighet att 
ty sig till vuxna som får barnet att känna 
sig tryggt. I sina relationer och i sina rutiner 
behöver barnet om och om igen känna trygg-
het, omsorg och tillit. Men många gånger är 
det svårt för föräldrar, som själva utsatts för 
stark stress, att stå för den här viktiga trygg-
heten och stabiliteten som barn behöver. För 
vuxna som flytt finns kanske egna trauman 
och känslor av oro, fruktan och maktlöshet, 
som påverkar en när man kommer till Sverige, 
fastän man objektivt sett ska vara trygg. 
Bland annat därför ser behoven olika ut när 
barnen kommer till förskolan. 

 
EN ARENA MED POTENTIAL ATT STÖDJA 
LÄKNINGSPROCESSEN
Förskolornas arbete handlar bland annat om 
att ta emot och ge en god grund för varje barn 
och familj i förskolan. Och kärnan för dessa 
barn som flytt krig och katastrof är att för-
skolan verkligen kan vara en plats där barnen 
kan landa tryggt. Förskolan är en arena med 
stor potential att stödja läkningsprocessen 
hos barn som upplevt trauma. Anna Hellberg 
utvecklar resonemanget:

– Förskolan kan bli en viktig skyddsfaktor 
för barn som nyss kommit till Sverige. När vi 

1. Förskolans betydelse för barn som flytt
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Förskolan kan bli en plats där barnen kan landa tryggt. 

i förskolan har en förståelse för hur trauma 
påverkar individen och vilka behov vi behöver 
möta, har vi stora möjligheter att  skapa goda 
förutsättningar för läkning och återhämtning.

Men då måste det finnas förutsättningar 
som handlar om både kunskap och medve-
tenhet. Att kunna möta barns behov kan vara 
avgörande för ett barns mående, utveckling 
och lärande i förskolan. Det handlar om basa-
la saker som att skapa en god relation till ett 
barn som varit med om svåra påfrestningar. 

Anna Hellberg tycker att alla på förskollärar-
programmet borde få tillgång till ökad kun-
skap och medvetenhet om trauma hos barn. 

– Det är oerhört viktigt att förskolepersona-
len har kompetens, ett medvetet förhållnings-
sätt och ett bra bemötande. Du måste känna 
till vikten av trygga relationer om du ska  jobba 
i förskolan och ges förutsättningar att skapa 
sådana i verksamheten. Detta borde inte vara 
förhandlingsbart, säger Anna Hellberg. 

 
FÖRSKOLEPERSONALEN OFTA DEN 
 VIKTIGASTE VUXENRELATIONEN
Om dessutom familjen befinner sig i stark 
press, med många förluster och med oro för 
framtiden, blir ofta förskolepersonalen den 
mest betydelsefulla relationen för att barnen 
ska återhämta sig.

– Då är det bekymmersamt om det  kommer 
en massa nya människor, som exempelvis 

”Du måste  känna 
till vikten av 

 trygga relationer 
om du ska jobba i 
förskolan och ges 

förutsättningar 
att skapa sådana 
i verksamheten. 
Detta borde inte 

vara förhandlings
bart.”

många olika vikarier, in i förskoleverksam-
heten. Stabilitet, förutsägbarhet och rutiner är 
A och O för de här barnen.

Anna Hellberg ser med oro på den stora skill-
naden i kommuners förhållningssätt till de 
här frågorna och hävdar att kunskapsnivån 
och medvetenheten varierar ute på förskolor-
na. Hon menar att vissa rektorer är intresse-
rade, och då får personalen mer kunskap och 
blir mer rustade för att kunna ta hand om bar-
nen med behov av traumamedveten omsorg. 
Hon säger att lärandeuppdraget har fått ett 
väldigt stort fokus under de senaste åren, 
och menar att det kan bli på bekostnad av 
trygghetsverksamhet en för de barn som behö-
ver det mest. 

– Pedagoger kan ha mer eller mindre 
kunskap, men ökade barngruppsstorlekar, 
åtstramning ar och dåliga förutsättningar gör 
det helt enkelt svårare att vara lyhörd och 
närvarande här och nu. 

I sitt arbete med att sprida kunskap om 
 trauma och förskolans roll för små barn har 
Anna Hellberg märkt hur  kunskapsnivåerna 
och riktlinjerna på förskolorna skiljer sig åt 
mellan kommunerna. Detta bidrar till att för-
skolan i Sverige inte kan kallas likvärdig. Sam-
tidigt framhåller hon hur långt vi kan  komma 
när de basala behoven är tillfredsställda: en 
god organisation, en lugn arbetsplats, tillitsful-
la relationer. Då blir det allra bäst för barnen. 
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Barns röster : 
”Om vi inte gick på förskolan  

så skulle vi missa allt”
Hur ser barnen själva på sin förskola? Tre  pojkar 
och fyra flickor, alla fyra eller fem år gamla, tar 
emot ute på gården på en förskola i stadsdelen 
Skäggetorp i Linköping. 

Efter en stund går vi in och sätter oss i ett rum 
för att prata.

– Varför finns det förskolor? undrar vi. Och tror ni 
att alla barn går på förskola?

– De finns för att föräldrarna ska kunna jobba och 
få pengar, säger en pojke. Det har pappa berättat 
för mig.

– Va?! säger en annan, det visste jag inte.
– För att man ska få lära sig saker, läxor och sånt, 

säger en flicka. Och för att få leka.
Och ja, alla barn går nog på förskolan, det tror 

barnen. Om de inte är så stora att de har börjat i 
skolan förstås.

– Jag ska börja i skolan om tre månader, berättar 
en pojke ivrigt och håller upp tre fingrar.

– Vi med, säger ett par andra.
– Vad brukar ni göra här på förskolan? frågar vi.
Barnen berättar att de leker med kompisar och 

spelar på paddorna, gräver i sandlådan och går till 
lekparken.

– Ibland gör vi utflykter till skogen och grillar och 
dricker juice, berättar en pojke. Och på sommaren får 
vi ha vatten på gården och hälla det på oss. Det är kul!

Vi är nyfikna på vad barnen tycker är det bästa 
med att gå på förskolan.

– Att man får lära sig saker, svarar en flicka.
– Ja! Det håller flera av barnen med om.
– Vad får ni lära er, undrar vi.
– Att prata.
– Och så lär vi oss bokstäver och siffror ock-

så, säger en flicka och räknar snabbt till 32. Sedan 
sjunger hon en alfabetssång.

En annan sak som barnen tycker är bra på försko-
lan är att de får leka med andra barn.

– Jag vill leka med min pappa hemma, men han 
orkar inte, vill bara spela på sin telefon, berättar en 
flicka. Men på förskolan, säger hon, har hon många 
att leka med.

– Vi två är kompisar, säger en pojke och pekar på 
en annan. Vi leker hemma också.

– Finns det något här som inte är bra på föris? 
undrade vi.

– Om man ramlar och slår sig, säger en flicka.
– Om någon skriker och inte lyssnar när fröknarna 

säger till dem, säger en annan.
– När någon slår en, fyller en pojke i. Och 

när man måste ha regnkläder. Jag hatar att ha 
regnkläder!

Vi frågar vad barnen gör om de blir ledsna.
– Går till en fröken, de tröstar oss. Vi har snälla 

fröknar.
Och så undrar vi vem de tycker bestämmer på 

förskolan.
– Det är fröknarna, säger en pojke. Särskilt en, 

hon bestämmer mest.
– Nä, alla fröknar bestämmer ju lika mycket, tyck-

er de andra.
- Men vi vill också bestämma ibland, säger en 

pojke.
– Vad skulle du bestämma då?
– Då skulle jag bestämma att vi fick gå hem när vi 

ville.
Slutligen frågar vi hur barnen tror det skulle vara 

om de inte gick på förskolan.
– Om vi inte gick på förskolan så skulle vi missa 

allt, lekar och fröknar och allt, säger en flicka be-
stämt. Det skulle vara dåligt! 

De barn vi träffar beskriver förskolan som trygg, rolig 
och lärorik (det som enligt läroplanen ingår i försko
lans uppdrag). De berättar att de trivs i sin förskola, 
känner tillhörighet och upplever sig vara en självklar 
del i ett tydligt sammanhang med både barn och 
vuxna. Barnen på förskolan tycker att mycket där är 
roligt och uppskattar särskilt möjligheten att få leka 
med jämnåriga. De ger också uttryck för att de kän
ner mening med sitt lärande och är nöjda med och 

stolta över att själva klara av saker de lärt sig. Flera 
av barnen vi träffar ska börja i skolan till hösten, och 
ser fram emot det. Flera av barnen pratar om språ
ket, att kunna prata svenska, som något viktigt. De 
flesta barnen på den här förskolan har föräldrar som 
kommer från andra länder och som pratar andra 
språk hemma. Barnen berättar för oss att ingen av 
dem talade svenska innan de började på förskolan, 
att det är något de lärt sig här.

1. Förskolans betydelse för barn som flytt
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med de äldre för att lära sig bättre svenska. 
Svenska är jätteviktigt för hans framtid, det är 
språket som kommer att göra att han klarar sig i 
samhället.

Mary har tagit upp frågan med förskolan och 
fått till svar att de ska försöka prata svenska 
 hemma.

– Men mitt språk är inte bra, säger hon, han 
kanske lär sig fel.

Enligt läroplanen har förskolan en viktig upp-
gift i att samarbeta med föräldrarna. Relationen 
till pedagogerna på förskolan är ganska bra, 
 menar Mary. 

– Jag tycker att jag kan rådfråga dem. Men 
ibland, som när vi hade mötet om hans språk 
och var överens om att förskolan skulle ta större 
ansvar, kunde jag inte märka någon skillnad. Och 
jag fick inte heller någon återkoppling. 

Hon önskar också att hon fick mer information 
om vad de gör med hennes son på förskolan och 
hur de jobbar, berättar hon.

Ett sätt skulle kunna vara att besöka förskolan 
oftare, för att få en bättre insyn. Men det,  menar 
hon, förutsätter att förskolan tar initiativet och 
bjuder in. 

Ett annat sätt skulle kunna vara att ha fler 
möten med pedagogerna där de kan berätta om 
hur de jobbar. Ett problem är att förskolan ofta 
lägger möten på tider när barnen inte kan vara 
där. Mary kan ha svårt att hitta en barnvakt och 
det gör att hon missar en del information. 

– Då blir jag besviken, säger hon. Och ännu mer 
när jag inte får informationen efteråt  istället.

Ibland kan också språket vara ett hinder i dia-
logen med förskolan.

– Jag förstår inte allting. Jag ber dem ofta att 
upprepa, men jag förstår ändå inte alltid. I början 
kunde en personal tolka, men nu får jag försöka 
själv, berättar Mary.

När hon får frågan om vilken utmaning som 
varit den största för henne som förskoleförälder i 
Sverige svarar hon: 

– Det svåraste var nog att lämna ifrån mig ett så 
litet barn till förskolan, att separera från honom. 
Det hade varit lättare om jag känt mig säkrare på 
språket och kulturen.

Överlag känner Mary ändå ett stort förtroende 
för sonens förskola och för de som arbetar där idag. 

Ryan är trygg och trivs, det är det viktigaste. 

Vi ringer upp Mary som kom till Sverige från 
Marocko för fyra år sedan. Idag lever Mary som 
ensamstående mamma med sin treårige son Ryan 
och hans två äldre halvbröder som kom hit från 
Marocko för ett år sedan. När Ryan var ett år bör-
jade han på en förskola i Skäggetorp. Mary hade 
fått information om att hon hade rätt att välja för-
skola och hon valde den som låg närmast.

Innan hon kom i kontakt med förskolan för 
första gången hade hon en vag bild av verksam-
heten.

– Det enda jag visste var att de tar hand om 
barnen och att maten ingår, berättar hon.

Inför starten fick hon lite mer information, 
hon fick bland annat veta att hon förväntades 
vara med på förskolan under inskolningen i tre 
dagar och att hon måste se till att Ryan alltid 
hade ordentligt med kläder med sig, som overall 
på vintern. 

– Men jag visste ingenting om vad de skulle 
göra med mitt barn, säger hon. Jag vet egentli-
gen inte hur jag vågade besluta mig för att läm-
na honom där. Men jag behövde ju jobba, det var 
viktigt för min och barnens framtid.

Mary berättar att hon sedan tidigare visste att 
barn i Sverige har rättigheter. Att barns rättig-
heter är en stor och viktig sak i det svenska sam-
hället, det hade hon hört och läst om. När hon väl 
kom till förskolan gjorde den vetskapen, samt att 
förskolan var ren och fin och att hon fick intryck 
av att personalen tog väl hand om barnen, att 
hon ändå kände sig trygg.

Idag trivs Ryan väldigt bra i sin förskola, säger 
Mary. Han går gärna dit, tycker mycket om sina 
fröknar och att få leka med de andra barnen. 
Hon kan också se att Ryan har utvecklats under 
tiden på förskolan.

– Han har lärt sig språket, pratar bra  svenska 
nu. Han har blivit mer social av att få vara till-
sammans med andra barn. Och så har han 
lärt sig sådant som att tvätta händerna och att 
slänga skräp i papperskorgen… Han visar mig 
när han kommer hem, skrattar Mary.

Det där med språket är något hon skulle önska 
att de jobbade ännu mer med på förskolan. Att 
lära barnen bokstäver och att skriva.

– Han fyller snart fyra år, säger hon, och jag 
undrar varför han fortfarande går med så små 
barn. Han skulle behöva vara mer tillsammans 

Reflektioner från en mamma:
”Det enda jag visste var att de tar 
hand om barnen och att maten  ingår”

” Han har lärt sig 
språket, pratar 
bra svenska nu. 

Han har blivit mer 
social av att få 

vara tillsammans 
med andra barn.”
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 2.
Kvalitet och 
förutsättningar
hos förskolepersonalen

Personalens utbildningsnivå och möjlighet till  
kompetensutveckling är viktiga faktorer för förskolans kvalitet  

och likvärdighet. Under de senaste tio åren har andelen utbildade  
förskollärare sjunkit kraftigt, med stora geografiska skillnader. 
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V
ilka är då de mest betydande villkoren 
för att förskolans personal ska kunna 
erbjuda en likvärdig verksamhet för alla 
barn? Forskning pekar på att personalens 
utbildning och kompetens är de viktigas-
te förutsättningarna för att kunna hålla 

en hög kvalitet.14 Skandinavisk forskning pekar på 
att förskolan ägnar sig mindre åt barnen och mer 
åt övergripande och administrativa uppgifter om 
andelen utbildade förskollärare är låg.15 Utbildad 
personal är en förutsättning för att ge barnen det 
emotionella och kognitiva stöd som de behöver för 
att utveckla självreglering, kogni tiva färdigheter 
och känsla av självkompetens.16 Speciellt viktigt är 
detta för de allra yngsta barnen i förskolan.17 

Att kunna utveckla och behålla goda pedago gis-
ka relationer förutsätter stor kunskap om vad som 
ska läras, om barns  läroprocesser och en  förmåga 
att föra dialogiska samtal. Förskole personalens 
utbildning har också betydelse för förmågan att 
inkludera alla barn i lärandeakti viteter. 18

En hög utbildningsnivå ger vidare en ökad 
pedagogisk medvetenhet, förmåga till komplex 
reflektion över pedagogiska situationer samt 
ett ökat engagemang och förståelse för sitt upp-
drag. Dessa aspekter är kritiska områden för 
förskolans kvalitet.19 Den bilden speglas även i 
Skolinspektionens slutrapport för det  treåriga 
uppdraget att granska förskolans kvalitet och 
måluppfyllelse. Där konstateras att de förskolor 
som bedömts ha hög kvalitet har färre barn per 
anställd och en högre andel förskollärare.20 

BEHOVET AV KOMPETENSUTVECKLING  
OCH FORTBILDNING 
Formell utbildning är inte den enda betydelse-
fulla faktorn – möjligheten till kompetensutveck-
ling är också av stor vikt. En systematisk 

forsk ningsöversikt drar slutsatsen att persona-
lens utbildningsnivå och möjlighet till kontinuer-
lig kompetensutveckling till viss del kan  förklara 
positiva effekter av interaktionen mellan försko-
lepersonal och barn. Speciellt poängteras att 
kontinuerlig kompetensutveckling ökar förskole-
personalens aktiva lyssnande på barnen och 
stöder dem att utgå från barnens lek, spontana 
initiativ och nyfikenhet.21  

UTBILDADE FÖRSKOLLÄRARE – FÅ OCH 
OJÄMNT FÖRDELADE
Andelen utbildade förskollärare har  minskat 
kraftigt under en tioårsperiod.22 År 2010 hade 
49  procent av årsarbetarna i förskolan en 
pedagogisk utbildning. Andelen personal med 
förskollärar examen har minskat med knappt tre 
procentenheter i Sverige sedan 2014. I dag har 
40 procent av de anställda i förskolan en förskol-
lärarexamen.23

Den låga andelen utbildad personal inom för-
skolan bidrar också till att fler av de som  faktiskt 
är utbildade vill lämna yrket, eftersom man sak-
nar kollegor med samma utbildning och förståel-
se för förskolans uppdrag. Problematiken med en 
allt större outbildad personalstyrka tenderar att 
bli en ond spiral och bidrar alltså dessutom till en 
hög personalomsättning.24

Fördelningen av förskollärare i relation till 
befolkningsgruppernas socioekonomiska  status 
nationellt, i kommunerna och i upptagningsom-
rådet är viktiga indikatorer för förskolans likvär-
dighet.25 Andelen med förskollärarexamen  skiljer 
sig åt mellan olika kommungrupper. Högst andel 
har gruppen mindre stad/tätort med 48  procent. 
4  av 10 barn i åldern 3–5 år bor i kommungrup-
perna storstäder och pendlingskommun nära 
storstad där andelen utbildade förskol lärare är 

Förskolor som bedömts ha hög kvalitet har färre barn per anställd och en högre 
andel förskollärare.
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Vad säger forskningen? 

”Fyra av tio barn i 
åldern 3–5 år bor 
i kommungrup

perna storstäder 
och pendlings
kommun nära 
storstad där 

andelen  utbildade 
förskollärare är 

som allra lägst.”

14  Persson, 2015b
15  Myrvold, 2014; Steinnes, 2014
16  Bub, 2009; Spritz m.fl., 2010; Raver, 2011
17  Thomason & LaParo, 2009
18  Jensen, 2009; Ishimine, 2011
19   Bauchmüller, Gørtz & Rasmussens, 2011; Albæk Nielsen  

& Nygård Christoffersen, 2009; Bjørnestad &   
Samuelsson, 2012; Degotardi, 2010; Guo m.fl., 2011

20  Skolinspektionen, 2018
21  Eurofound, 2015
22  Tallberg Broman & Persson, 2019
23  Skolverket, 2018
24  Myrvold, 2014; Steinnes, 2014
25  Persson, 2015b
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som allra lägst. Här har endast 31 respektive 
33  procent en förskollärarexamen. Samtidigt är 
det också här som störst andel förskolepersonal 
som helt saknar utbildning för arbete med barn 
finns – 38 procent. Det finns även skillnader mel-
lan kommunala och fristående förskolor när det 
gäller andelen med förskollärarexamen, 43 mot 
28 procent.26  

Hur fördelningen av utbildad personal ser ut 
inom kommuner finns det inga tillgängliga natio-
nella data på. Det går därför inte att fastslå att 
den situation som råder i grundskolan, med  stora 
skillnader mellan områden med olika socio eko-
nomiska förutsättningar, också gäller för försko-
lan. Det finns dock lokala studier från bland 
annat Stockholm och Malmö som pekar på lägre 
andel utbildade förskollärare i socioekonomiskt 
utsatta stadsdelar med en hög andel invånare 
med utländsk bakgrund.27

SKILLNADER I RESURSFÖRDELNING
Enligt skollagen ska kommuner fördela sina 
resurser inom förskolan efter barns och elevers 
olika förutsättningar och behov. För att kompen-
sera för förskolors olika förutsättningar används 

ibland en modell för resursomfördelning som 
baseras på socioekonomiska villkor. Oftast 
används variabler som utländsk bakgrund och 
föräldrarnas utbildningsnivå som underlag i 
modellerna. Färre än hälften av kommunerna 
har en sådan modell enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL. 

Det är också vanligare med omfördelnings  -
mo deller för grundskola än för förskola, samt att 
en lägre andel av totala medel omfördelas i för-
skolan jämfört med grundskolan. Närmare tre 
fjärdedelar av kommunerna omfördelar fem pro-
cent eller mindre av de totala resurserna till 
 för skolan.28 

Förskolepersonalens utbildning har betydelse för förmågan att inkludera alla barn i lärandeaktiviteter .

2. Kvalitet och förutsättningar hos förskolepersonalen 
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statsbidrag
Kommuner kan också söka 
olika statsbidrag. Stats
bidraget för minskade 
barngrupper fördelas, 
enligt nya direktiv, med 
hänsyn till förskolornas 
förutsättningar med hjälp 
av ett index beräknat på 
andel barn med utländsk 
bakgrund och föräldrar 
med låg utbildning, samt 
andelen personal med 
förskollärarexamen. Det 
index som räknats ut av 
skolverket finns bara för 
förskolor som omfattas 
av ansökan, inte för alla 
förskolor. Ansökningarna 
för 2019 omfattade unge
fär en tredjedel av landets 
förskolor. Däremot finns 
ett sådant index för alla 
grundskoleenheter. 

26 Skolverket, 2018
27 Stockholms stad, 2017; Persson, 2012
28 SKL, 2018
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I Malmö och Göteborg har  ansvaret för 
kommunens förskolor flyttats från stads dels - 
 förvaltningarna till en egen f örvaltning. För -
skoledirektören är högsta chef för för skole  - 
för valtningen. I Malmö, en stad med  stora 
ut ma ningar och där endast en tredjedel av 
personalen är utbildade förskollärare, heter 
förskoledirektören Peter Lindberg. Hur påver-
kar förutsättningarna förskolans likvärdighet 
i Malmö? 

Peter Lindberg vill först och främst  lyfta 
fram förskolans medarbetare som gör ett fan-
tastiskt arbete. 

– Den verksamhet som bedrivs varje dag ute 
på våra förskolor gör en enorm nytta för alla 
barn och inte minst för de barn som varit på 
flykt eller inte varit i Sverige så länge. Vikten 
av detta arbete är av oerhörd betydelse för en 
jämlik hälsa och ett socialt hållbart samhälle, 
understryker han. 

Peter kommer därefter in på frågan om 
kvaliteten som en av de viktigaste frågorna i 
diskussionen om förskolans likvärdighet.

– Kvalitén i förskolorna är helt  avgörande 
för om förskolan ska kunna ge alla barn 
samma förutsättningar. Och i socioekono-
miskt utsatta områden är kvalitén ännu mer 
avgörande. Utbildade förskollärare är ännu 
 viktigare för de barn som behöver det mest, 
säger Peter Lindberg.

Han menar att det är i de socioekonomiskt 
utsatta stadsdelarna som behovet av förskolor 
är som allra störst och att förskolorna behöver 
ligga så nära familjerna som möjligt i dessa 
områden.

– Vi har lyckats med en hyfsad spridning 
av kompetensen i Malmö. Vi har ett nära stöd 
till verksamheten, med  pedagogiska team och 
nära ledarskap som är en viktig del i mötet 
med barnen.

Peter är kritisk till att förskolans  egentliga 
uppdrag är ganska vagt; förskolan är en 
egen skolform men den är samtidigt både en 
arbetsmarknadsåtgärd och en jämställdhets-
arena. Och förskolan har dessutom ett kom-
pensatoriskt uppdrag. Förskolepersonalen 
slits varje dag från halv sju på morgonen till 
halv sju på kvällen mellan det kompensatoris-
ka uppdraget och undervisningen. 

– Jag menar att det är en tuff uppgift. En 

särskild utmaning är införandet av en ny läro-
plan där förskola som skolform förtydligas sam-
tidigt som andelen förskollärare har sjunkit.

ÄR FLER YRKESKATEGORIER EN 
LÖSNING?
Peter efterlyser fler yrkeskategorier i försko-
lan som kan stötta professionen för att möj-
liggöra en bra utbildning. Det kan handla om 
specialpedagoger, logopeder, psykologer och 
socio nomer.

Dessutom behövs fler familjecentraler och 
fler förebyggande insatser för att skapa en 
social hållbarhet. Peter är även tydlig med att 
politiker och myndigheter måste börja disku-
tera hur detta stöd kan öka.

– Förskolan har all potential att vara en 
 arena för integration och det  k  ontinuerliga 
arbetet med att bygga ett socialt hållbart sam-
hälle. Men det är inte förskolans personal som 
ensamma ska dra hela lasset. Det krävs en 
 samverkan mellan olika aktörer och en mobi-
lisering av samhället.

Peter berättar att olika föreningar och 
intresseorganisationer inom idéburen  sektor 
samverkar för att nå nyanlända föräldrar i 
Malmö – för att informera och ge kunskap om 
förskolan och familjecentraler. 

– Informationen är avgörande för att få in 
barnen i förskolan så fort som möjligt. Barnens 
rättighet att gå i förskolan måste vara i fokus. Ju 
äldre de blir, desto viktigare blir varje månad 
som de kan vara i förskolan, hävdar Peter. 

VILL SE ETT NATIONELLT GREPP
På frågan om varför han tror att förskolan inte 
hamnar särskilt högt upp på den politiska dag-
ordningen svarar Peter att den allmänna bild-
en är att Sverige fortfarande har världens bästa 
förskola. Den bilden håller nu på att ifrågasät-
tas, och det är tydligt att det behövs en politisk 
diskussion på nationell nivå. Exempelvis fanns 
inte förskolan som skolform med i den natio-
nella skolkommissionens arbete. 

–  Familjecentraler och öppna förskolor 
 spelar en viktig roll i Malmö för nyanlända. 
Där kan barnen tillsammans med sina vård-
nadshavare leka, lära sig och utveckla svenska 
språket. Det krävs ett nationellt grepp kring de 
här frågorna, säger Peter Lindberg.  

”Det är inte 
 skolans  personal 

som ensamma 
ska dra hela 

 lasset. Det krävs 
en samverkan 
mellan olika 

aktörer och en 
mobilisering av 

samhället.”

Peter Lindberg

Reflektioner från en förskoledirektör:
”Jag vill öka kvaliteten för  
större  likvärdighet”
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Reflektioner från en mamma :
”Stor skillnad på olika förskolor”

Fatima och sonen Asif, snart sex år, kom 
till Sverige 2016, från provinsen Ghazni i 
Afghanistan.  

– Likt en Marco Polo har jag i fem år varit upp-
täcktsresande i Sverige och på Migrationsverkets 
anläggningar. Vi har blivit flyttade så många 
gånger: från Boden dit vi först kom, till Gävle, till 
Uppsala, till Telefonplan, till Huddinge, till Bromma 
och slutligen hit till Skärholmen i vintras, säger 
Fatima och låter ganska trött men också mycket 
lättad över att äntligen fått en egen lägenhet och 
inte minst uppehållstillstånd till både henne och 
till sin son. 

Asif har hunnit med att gå i fyra  förskolor: i 
Boden, i Uppsala, i Bromma och nu i Skärholmen.  

Fatima är jättenöjd med förskolan och säger att 
den också var bra i Uppsala. Däremot tyckte hon 
att det var stor skillnad på de andra förskolorna. 

– De var jättehårda mot Asif om jag kom försent 
till hämtning. Då fick Asif vara ensam i ett rum, inte 
med de andra barnen som hade längre dagar. På 
en av förskolorna var de väldigt hårdhänta mot Asif 
också. Det kändes inte tryggt. Och det var många 
unga och oerfarna utan utbildning som jobbade där. 
Det kändes som om dom inte visste hur de skulle ta 
hand om barnen. 

Fatima visste ingenting om förskolan när hon kom 
till Sverige. 

– Jag fick tips från Migrationsverket att dagis skul-
le vara bra för Asif. Sen var det en kvinna som hjälp-
te mig och fixade in honom på en förskola i Boden.  
I början var det svårt. Asif var rädd och orolig. 

– Här i Skärholmen tar personalen hand om 
 barnen på ett fint sätt. När Asif kommer hem och 

berättar om vad som hänt under dagen så förstår 
jag att det är bra, fortsätter hon. 

Asif berättar för henne om vad de leker, att de 
har varit ute i skogen, vad fröknarna gör och vad de 
säger. Vad dom äter, och vad de pratar om.

– Det är också mycket lättare nu att kommuni-
cera med personalen när jag kan prata svenska. 
Språket är jätteviktigt. Innan kunde jag inte säga 
någonting. Nu förstår jag också veckobreven lite 
bättre. 

Asif har utvecklats massor på förskolan enligt 
Fatima – framför allt svenska språket som numera 
rinner ur honom som vatten, och även den sociala 
kontakten med kompisar. 

Själv säger han: 
– Jag har lärt mig matematik och  bokstäverna. 

Allting är roligt här på förskolan. Jag älskar 
gympa salen. 

Hans mamma skrattar lite och säger att hon ock-
så skulle vilja att Asif lärde sig att läsa och skriva här 
i förskolan, istället för att behöva vänta till skolan. 

– Jag har lärt honom det hemma istället, så 
nu kan han alfabetet och vi tränar mycket på att 
 skriva. Det är viktigt. 

För hennes egen del skulle hon gärna vilja att 
förskolan hade fler gemensamma aktiviteter och 
träffpunkter med andra föräldrar, där föräldrarna 
får vara med i verksamheten. 

– Jag har inga vänner här än så länge, men här-
omdagen när jag lämnade Asif började jag prata 
med en mamma som har en dotter i samma grupp. 
Vi gick en promenad och jag hoppas att vi ska träf-
fas igen. Hon har precis kommit till Sverige, från 
Kina, så vi pratar via google translate än så länge. 
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I mångkulturella Skäggetorp i Linköping 
har i princip alla familjer med barn i  förskola 
utomnordisk bakgrund. Många av barnen 
har kommit hit på flykt från sina hemländer, 
eller fötts av föräldrar som flytt till Sverige. 
En stor andel av de boende i stadsdelen lever 
i  socioekonomisk utsatthet. Linda Östergaard 
Hansen är chef för Skäggetorps nio förskolor, 
med totalt 650 barn. Hon tar emot i ett konfe-
rensrum i kommunens korridorer med utsikt 
över Skäggetorp Centrum.

– Förskolan är en oerhört viktig väg in i sam-
hället för barnen som bor här. Och vårt absolut 
största fokus är att lära ut det svenska språket. 
Språket är det allra viktigaste för de här barnen 
och ingångsporten för all annan kunskap, säger 
Linda Östergaard Hansen som ett svar på hur 
förskolan fungerar som integrationsarena. 

Förutsättningarna att bedriva en likvärdig för-
skola är svåra och otillräckliga. I sin personal-
grupp har Linda endast 35 utbildade förskolelära-
re av totalt 185 medarbetare. Det finns ett tydligt 
samband mellan den låga andelen utbildad för-
skolepersonal och svårigheterna att rekrytera 
personal, konstaterar Linda. Trots det lyckas för-
skolorna i Skäggetorp hålla en god verksamhet, 
enligt de kontinuerliga insynsbesök som görs för 
att säkerställa kvaliteten. Linda framhåller att 
det är bland annat tack vare en tydlig struktur 
och planering, en tydlig organisation och ett tyd-
ligt kvalitetsarbete. 

– Men det räcker inte! Vi räcker inte till, säger 
hon. 

Många av barnen är på förskolan endast fyra 
timmar per dag. Det är för lite, enligt Linda 
Östergaard Hansen, som menar att ur ett integra-
tionsperspektiv skulle barnen behöva vara i för-
skolan 30 timmar i veckan. 

– Det är bara i förskolan som de pratar och hör 
det svenska språket. I Skäggetorp märker vi inte 
hur resten av Sverige ser ut. Det är en helt egen 
segregerad del av Sverige, säger hon.

Linda anser att området skulle behöva bli mer 
uppblandat och hon efterlyser fler utbildade lära-
re för att lyckas med det kompensatoriska upp-
draget. 

– Vi saknar både resurser och kunskap. Kon-
sekvensen blir en avsaknad av likvärdighet 
här. Många i personalen har inte svenska som 
modersmål. De saknar svenska  referensramar 
och det kan uppstå språkliga missförstånd. 
Samtidigt är det såklart väldigt positivt utifrån 
vårt interkulturella förhållningssätt. 

– Vi har många barn i behov av särskilt stöd, 
vi hanterar både diagnoser och trauman. Med 
en enda specialpedagog klarar vi idag inte av att 
möta alla 650 barn utifrån deras egna förutsätt-
ningar. Det blir för tungt att dra hela lasset, kon-
staterar Linda Östergaard Hansen. 

SAMVERKAN MED FAMILJER
Som rektor är hon väl medveten om att familje-
samverkan är en grundpelare för att få verksam-
heten att fungera bra. Hon berättar att det är 
mycket mer givande att göra föräldrarna delak-
tiga på föräldramöten, än att hon ska stå med en 
powerpointpresentation och dra teoretiska rikt-
linjer och likvärdighetsplaner för föräldrarna. 

– Vi håller workshops och har aktiviteter där 
föräldrarna får delta i exempelvis olika matte- 
eller språkövningar. Vi har en årlig familjefest 
som är otroligt uppskattad. På så sätt skapar vi 
en dialog, snarare än att ge ensidig information. 

Linda Östergaard Hansen berättar att före 
GDPR kommunicerade personalen via sms med 
föräldrarna. Det var lyckat, och de försöker nu 
hitta alternativ som funkar lika bra. Att jobba 
med digitala plattformar är svårt, och veckobrev 
via e-post är inte heller framgångsrikt. Men 
bland sina medarbetare har Linda tre stycken så 
kallade brobyggare som bland annat stöttar med 
kommunikation och information till föräldrar. 

– Det viktigaste är nog att vi på förskolan kan 
fånga upp familjerna tidigt. Vi behöver förmedla 
vad som förväntas av föräldrar i Sverige och vad 
samhället förväntar sig av de här barnen, säger 
hon avslutningsvis. 

   Reflektioner från en rektor:
” Barnen skulle behöva fler timmar  

i  förskolan”

Linda Östergaard 
 Hansen

2. Kvalitet och förutsättningar hos förskolepersonalen 
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Språket är  
inkörsporten  
för all kunskap. 
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 3.
Samverkan 
mellan förskola, 
familj och samhälle

Förskolan kan ha större möjlighet att verka socialt utjämnande  
om den sätts i ett vidare sammanhang. För förskolan  

handlar det konkret om att utveckla föräldrasamverkan och  
föräldraengagemang, undanröja hinder för deltagande  

samt att samverka med andra familjestödjande verksamheter.
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S
tudier visar att förskolans möjligheter att 
verka för social jämlikhet ökar om verk-
samheten är inkluderande också för för-
äldrar och vårdnadshavare.29 Forskning 
från flera olika länder pekar på hur län-
ken mellan förskolan och hemmet är 

väsentlig för att hjälpa familjer som varit på flykt 
att bosätta sig och erbjuda dem det stöd som de 
behöver för att etablera sig.30 Om föräldrar invol-
verar sig i förskolan så har det utjämnande effek-
ter eftersom det även bidrar till att barn presterar 
bättre i den framtida skolgången. Och  förskolan 
får en ännu viktigare funktion och betydelse om 
den kan utvidga omsorgsåtgärderna för barn i 
utsatthet, och samtidigt skapa möjligheter för 
föräldrars deltagande och engagemang. 

SKYDDANDE FAKTORER FÖR SOCIALT 
UTJÄMNANDE
I en undersökning om förskolans möjlighet att 
verka socialt utjämnande, framkom att det finns 
två huvudsakliga faktorer som verkar skyddan-
de för så kallade missgynnade barn.31 Den första 
faktorn är familjen och vårdnadshavarnas väl-
mående samt deras sociala och kulturella kapital. 
Den andra skyddande faktorn är en välfunge-
rande förskoleverksamhet av god kvalitet, med 

välutbildad personal och ett innehåll som base-
ras på barnets intressen och behov. Studier visar 
också att hög kvalitet i förskolan är kopplat till 
högt föräldradeltagande.32 Barnets två viktigas-
te lärandemiljöer (hem och förskola) har  olika 
påverkan på barnets utveckling. Samverkan 
 mellan föräldrar och förskola kan ha positiva 
effekter på barnets lärande. Några studier indi-
kerar att förskolans kvalitet har störst positiv 
påverkan på barn vars föräldrar talar ett annat 
språk än majoritets språket,33 vilket pekar på 
betydelsen av uppsökande verksamhet för nyan-
lända och barn som flytt. 

LÄGST DELTAGANDE I FÖRSKOLA BLAND 
BARN SOM FLYTT
Barn som flytt tillhör de grupper barn som deltar 
i lägst utsträckning i förskolan. En kartläggning 
från Skolverket visar att bland barn med utländsk 
bakgrund, det vill säga utrikes födda barn eller 
barn med två utrikes födda föräldrar, är knappt 
79  procent av 1–5-åringarna inskrivna. Var  femte 
barn som var så kallad nyinvandrad i åldern 
3–5  år var varken inskriven i förskola eller peda-
gogisk omsorg.34 Resultat från nordiska och inter-
nationella studier pekar också på att migrant-
familjer använder förskolan i lägre utsträckning 

Vad säger forskningen? 
En inkluderande förskola 
kan jämna ut sociala 
skillnader. 
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29  Vesely och Ginsberg, 2011
30   De Gioia 2015; AbreuLima m.fl., 2013; Pinto, Pessanha & Aguiars, 2013; Pugh, 2010; Crosnoe, March & Huston; 2012
31  Pugh, 2010
32  BulotskyShearer m.fl., 2012
33  Anders m.fl., 2012
34 Skolverket, 2018b
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än de vårdnadshavare som är födda i landet.35 

En svensk forskningsöversikt visar att barn som 
är födda utomlands börjar senare i förskolan än 
barn som är födda i Sverige.36  

Ju mer tid som barnen tillbringar i förskolan, 
desto fler positiva samband med deras lärande 
och språkliga utveckling. Det gäller speciellt barn 
som är i riskzonen för dålig språklig utveckling.37  
Förskolans tillgänglighet för alla barn handlar 
mycket om vilken kunskap föräldrar och vård-
nadshavare har om förskolan i kommunerna. 
Språkliga hinder, en komplicerad byråkrati och 
ibland en misstro mot myndigheter kan hindra 
nyanlända från att utnyttja sin förskoleplats. 

SOCIAL HÅLLBARHET OCH  
FÖRSKOLANS ROLL
Förskolans betydelse för barns lärande och 
utveckling har starkt samband med den kvalitet 
som erbjuds barnen och föräldrarna, men för att 
förstå hur socialt ojämlika villkor påverkar barns 
lärande och utveckling är det inte tillräckligt att 
studera en enda plats.

Förskolan kan ha större möjlighet att  verka 
socialt utjämnande om den sätts i ett  vidare soci-
alt och samhälleligt sammanhang.38 Från en poli-
tisk synvinkel kan ett sådant  perspektiv leda till 
mer effektiva åtgärder. Förskolan kan inte på 
egen hand kompensera fullt ut för barn från miss-
gynnade uppväxtmiljöer. Även  yngre barn rör 
sig mellan olika samverkande miljöer och sam-
manhang, varav familj och förskola är de vikti-
gaste. För barn i socioekonomiskt utsatta områ-
den spelar även grannskapet en betydande roll 
för barnets uppväxt och inte minst för de skolför-
beredande färdigheterna.39 Förskolans möjlighet 
att kompensera måste i detta perspektiv ställas i 
relation till barnets uppväxtmiljö som helhet.40  

Samverkan mellan förskola och vårdnads-
havare har nämnts, men det är även viktigt att 
påpeka förskolans förhållande till andra utbild-
ningsinsatser och de sociala insatser som görs för 
att motverka ojämlika uppväxtvillkor och främ-
ja social hållbarhet. Här kan till exempel nämnas 
föräldraskapsstödjande verksamheter inom både 
offentlig verksamhet och civilsamhället. 

Länken mellan förskolan och hemmet är väsentlig för att stötta familjer som varit på flykt.

”Språkliga  hinder, 
en komplicerad 
byråkrati och 

ibland en misstro 
mot myndigheter 

kan hindra  
nyanlända från att  

utnyttja sin  
förskoleplats.”

3. Samverkan mellan förskola, familj och samhälle
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35  Karoly & Gonzalez, 2011; Wright, 2011; Bekkhus m.fl.,2011; Zachrisson m.fl., 2013
36  Lunneblad & Garvis, 2018
37  Anders m.fl., 2012; Logan m.fl., 2011; Dearing m.fl., 2009
38  Persson, 2015b; 2017
39  Crosnoe m.fl., 2010; Crosnoe, March & Huston, 2012; Doyle, McEntee & McNamara, 2012
40  Burger, 2010
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Inom ramen för Göteborgs Stads satsning 
Jämlik stad finns ett målområde som  kallas 
Skapa god start i livet och goda  uppväxt villkor. 
Nina Åkeson leder processen kring  samarbet et 
mellan verksamheter som möter barn i 
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen 
och inom civilsamhälle. Arbetet utgår från ett 
familje centrerat arbetssätt där förskolan är en 
central arena. 

 Målet med det familjecentrerade  arbetssättet 
är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och 
unga med utgångspunkt i familjens levnadsvill-
kor och frågor. En viktig del är att stärka vård-
nadshavare och andra viktiga vuxna i barnets 
omgivning. Det handlar bland annat om sam-
verkan mellan olika professioner som möter 
barn och familj och att erbjuda ett samordnat 
föräldra skapsstöd gemensamt över hela staden. 

– Det är ett arbetssätt och ett förhållningssätt 
som går ut på att stötta barn genom att stärka 
människorna runtomkring dem. Vi har en tydlig 
strategi och väg att följa, förklarar Nina Åkeson. 

FAMILJECENTRALER FUNGERAR SOM  
ETT NAV
För ungefär 10 år sedan bestämdes att staden 
skulle satsa på familjecentraler och det familje-
centrerade arbetssättet. Dessa fungerar som en 
hälsofrämjande arena: en förälder eller vård-
nadshavare kan vända sig hit med alla sorters 
frågor och funderingar. Familjecentralen består 

Helhetssyn för  
jämlika uppväxtvillkor

Nina Åkeson

Möt processledaren Nina Åkeson som berättar om ett samverkansarbete 
som pågår mellan olika verksamheter som möter barn i Göteborg.  
Här spelar förskolan en viktig roll.

av flera verksamheter som möter barn och familj 
och som är samlokaliserade. De vanligaste 
basverksamheterna är barnhälsovård, barn-
morskemottagning, förebyggande socialtjänst 
och öppen förskola. Här kan föräldrar träffa 
andra föräldrar och få stöd direkt eller bli lotsade 
vidare till annan instans, exempelvis förskolan. 
En familjecentral är ett sätt att organisera det 
familjecentrerade arbetssättet. Det är viktigt att 
de lokala strukturerna i stadsdelarna där både 
föräldrar och barn träffar personalen regelbun-
det samarbetar och fångar upp frågor på både 
individ- och gruppnivå.

– Det kan till exempel handla om att fånga 
upp att många barn i ett område kommer in med 
karies. Då kan vi göra något riktat mot föräldrar-
na och tidigt ta itu med problemet innan det blir 
för stort. Och vi kan göra det gemensamt. Det är 
ett förebyggande och främjande arbete utifrån 
föräldrarnas behov, det är de som ska driva en 
förändring när det behövs, säger Nina Åkeson.  

Personal som jobbar med det familjecentrerade 
arbetssättet har områdeskunskap om vilka behov 
som finns i just det området. Det är en mycket 
viktig del i arbetet för att anpassa aktiviteter och 
insatser utifrån vad boende i området behöver. 

SPECIELLA INSATSER FÖR NYANLÄNDA 
Förskolan är en viktig resurs då personalen dag-
ligen möter både barn och vuxna med deras frå-
gor. Detta skapar möjligheter till tidiga insatser 

Jämlik stad i Göteborg
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Jämlik Stad
Göteborg Stad bedriver 
sedan 2014 satsningen 
Jämlik Stad. Förskolan är 
en av flera aktörer inom 
näringsliv, offentlig sektor 
och civilsamhälle som 
arbetar i tät samverkan för 
att ge alla barn en god start 
i livet och lika uppväxtvill
kor. Förskolan är en viktig 
 resurs eftersom persona
len dagligen möter både 
barn och vårdnadshavare 
med deras frågor kring 
barns utveckling, föräld
raskap och vardagsbekym
mer. Det jämlikhetsarbete 
som bedrivs lägger en 
grund för lyckad integra
tion av nyanlända barn och 
föräldrar.

3. Samverkan mellan förskola, familj och samhälle

och tillfälle att informera och inspirera vuxna till 
föräldraskapsstödjande aktiviteter. Förskolan blir 
en viktig aktör och ambassadör för det familje-
centrerade arbetssättet.

– Vi jobbar även med frivilligorganisationer för 
att nå de målgrupper som kanske inte tagit sig till 
förskolan och öppna förskolan än. I vissa stads-
delar finns exempelvis kulturtolkar som kan följa 
med till öppna förskolan. Föräldrarna kan  också 
delta i gruppträffar kring föräldraskap, med stöd 
av tolk, säger Nina Åkeson. Vi arbetar just nu 
med att ta fram informationsfilmer om Alla Barn 
i Centrum, ett föräldraskapsstödjande program, 
på flera språk, fortsätter hon. 

Det kan vara öppna förskolan som ser behov 
och önskemål hos barn eller förälder och som 
fångar upp individer som behöver extra stöd. På 
en familjecentral är det lätt att lotsa vidare när 
det stöd som behövs finns på plats. 

– Det är en neutral arena. Om någon behöver 
prata med en socionom kan vi bara kila över till 
dennas rum, det blir inte en stor grej, förklarar 
Nina Åkeson. Och detta arbetssättet med samver-
kan kring barn och familj är detsamma även när 
alla instanser inte finns i samma hus, säger hon. 

SPRÅK VIKTIGT FÖR ALLA 
Språkutveckling är viktigt för alla barn. Inom det 
familjecentrerade arbetssättet arbetar flera verk-
samheter aktivt med läsfrämjande och språk-
främjande aktiviteter, som till exempel språk-
grupper för föräldrar på öppna förskolan. De 
samverkar också med SFI, språkföreningar och 
folkhögskolor. 

–  Vi arbetar med olika satsningar för att stimu-
lera språk och läsning, för att stärka både barn 
och vuxna, framhåller Nina Åkeson. 

DET POLITISKA ANSVARET
Sedan 2018 finns ett program som pekar ut rikt-
ningen för Jämlik Stad. Det är ett viktigt politiskt 
verktyg som alla partier står bakom och stödjer. 

– Det är så oerhört viktigt för att få  kontinuitet 
i arbetet över tid, påpekar Nina Åkeson. Vi har 
goda förutsättningar att jobba mot målet om att 
skapa en god start i livet och goda uppväxtvillkor, 
förklarar hon.  

Programmet lyfter fram de tidiga  insatserna, 
hur viktigt det är att få hjälp innan problemet 
blir för stort. Delaktighet och inflytande är led-
ord i programmet, att stärka vårdnadshavare och 
andra viktiga vuxna är nyckeln till att ge barnet 
goda förutsättningar. 

Sedan juli förra året finns också en förskoleför-
valtning i Göteborg. I en stor omorganisering lyf-
tes alla förskolor som låg i stadens tio stadsdels-
förvaltningar in till en enda förvaltning. En stor 
vinst blev möjligheten att jämföra hur lika eller 
olika förutsättningar barn har i förskolan och att 
förstärka arbetet med likvärdighet. Tre områden 
skulle prioriteras när förvaltningen skapades: 
•   Ökad kvalitet i undervisning och särskilt barn 

och vårdnadshavares involvering.
•  Tydligt ansvar och styrning av uppdrag och 

 roller samt ett systematiskt kvalitetsarbete.
•  Ökad likvärdighet mellan förskolorna för att 

kunna kompensera för ojämlikheter, särskilt 
kring integration och mångfald. 

Nina Åkeson menar att förskolans tre förstärk-
ningsområden fungerar väl ihop med det familje-
centrerade arbetssättet och arbetet med att bli en 
jämlik stad. 

– Det blir lättare för staden att driva den ge men-
samma utvecklingen och det borde ge  bättre för-
utsättningar för ett mer likvärdigt arbete, avslu-
tar Nina Åkeson.  
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Barns röster :
”Jag förstår svenska eftersom  

jag går på föris”
Reza har gått på förskola i Skärholmen i ett 
halvår. Han var bara bebis när han kom till Sverige 
från krigets Syrien, tillsammans med sin  mamma 
och pappa. Idag är han fem år och har bott på fler 
ställen runt om i Sverige än de flesta svenskar. Först 
i Malung, sen fick familjen flytta till Norrland, och 
så till Täby ett par månader innan de kunde  landa 
i en egen lägenhet i Skärholmen. När de kom till 
Migrationsverkets boende i Täby 2017 fick Reza 
börja på en tillfällig förskola. Då pratade han ingen 
svenska. Hans mamma berättar att han brukade 
gå fram till de andra barnen på lekplatsen och ville 
leka med dem, men att det var väldigt svårt efter-
som han inte kunde språket. Själv säger Reza:

– När jag kom till förskolan hörde jag hur de andra 
barnen pratade, sen började jag prata också.

Rezas mamma Sara pratar fortfarande inte så bra 
svenska. Hon gick fyra månader på SFI, innan hon 
födde Rezas lillasyster, Thea, som nu är ett år. Efter 
sommaren ska Thea börja på samma förskola som 
sin bror och Sara ska återuppta sina SFI-studier i 
svenska. Hon berättar att hon lärde sig några svens-
ka sånger i början när de kom till Sverige och att 
hon via sångerna försökte lära Reza lite svenska 
 innan han fick börja på förskolan.

– Jag ville verkligen att Reza skulle börja tidigt på 
föris på grund av språket. Han fick vänta i tre år, det 
var en väldigt jobbig väntan. Nu efter fem månader 
har han lärt sig jättesnabbt. Han pratar hela tiden! 
Jag och min man tränar oss på att prata svenska 
hemma, och då kommer Reza och rättar oss.

När familjen kom till Sverige var de väldigt isole-
rade berättar Sara. 

– Reza mådde inte bra, han kunde inte språket 
och han träffade inga barn. Men direkt efter att 
han började på förskolan blev han väldigt social. 
Jag tycker att förskolan är väldigt viktig för det so-
ciala samspelet och för sociala regler i samhället. 

Sara frågar alltid Reza när han kommer hem om 
vad de har gjort på föris idag. Då berättar han om 
samlingen, att de har varit ute i skogen och vad han 
har lärt sig. Varje dag pratar Sara också en stund 
med pedagogerna om hur dagen har varit. Hon 
 säger att hon känner sig väldigt trygg med förskolan 
och att hon tycker att de som jobbar här är väldigt 
bra. Hon pratar både svenska och arabiska med 
personalen. Reza avbryter:

– Jag pratar arabiska och svenska med barnen. 
Jag pratar bara svenska med fröknarna. Jag förstår 
svenska eftersom jag går i föris.

Sara har ganska mycket tankar om integration för 
nyanlända familjer. Hon menar att barnen blir inte-
grerade, men inte föräldrarna. 

– Det skulle vara jättebra om vi föräldrar får kom-
ma med på gemensamma aktiviteter tillsammans 
med de andra föräldrarna och barnen. Istället för 
att ha aktiviteter bara på högtider, skulle man kun-
na ha en aktivitet i månaden. Det är särskilt viktigt 
för helt nyanlända. Förskolan skulle kunna vara en 
slags plattform som garanterar att vi får en gemen-
sam grund. Den skulle kunna bli en träffpunkt för 
föräldrarna, säger Sara avslutningsvis.  
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Alla barnfamiljer som kommer nyanlända till 
Kristianstad välkomnas till mottagnings enheten 
Slussen. Familjerna kommer till det stora  bruna 
tegelhuset som ligger lite utanför stan och sjuder 
av verksamhet. Petra Lindborg är kurator och 
arbetar med föräldrar och barn i alla åldrar. 
Hon och hennes kollegor gör kartläggningar av 
familj ernas bakgrund och livssituation. 

– Vi tar helt enkelt reda på hur barnets liv såg 
ut före flykten och hur livet ser ut idag. Våra 
kuratorer träffar föräldrarna för tre kartlägg-
ningssamtal kring barnen. Vi pratar bland annat 
om hur familjebilden och det sociala nätverket 
ser ut, säger Petra Lindborg. 

PEDAGOGISKA, MEDICINSKA OCH  
SOCIALA KARTLÄGGNINGAR
Hon berättar att de börjar med att ta reda på om 
barnet har behov av stödinsatser och initierar 
i så fall dessa direkt. Stödinsatserna kan bestå 
av stöd i kontakt med exempelvis sjukvård, BVC 
eller socialtjänst. Petra Lindborg betonar att ett 
av målen med kartläggningarna är att alla nyan-
lända barn ska få en likvärdig och trygg intro-
duktion till förskolan och skolan. 

– Vi strävar efter att förskolorna ska kunna 
jobba med varje barn utifrån dess förutsättning-
ar. Det är jätteviktigt att pedagogerna har möjlig-
het att individanpassa starten i förskolorna, säger 
Petra Lindborg. Inte minst för att främja den psy-
kiska hälsan hos yngre barn med grundläggande 
omsorgsbehov.

Idag finns det en lagstadgad skyldighet att 
pedagogiskt kartlägga nyanlända barn i grund-
skolan. I Kristianstads kommun har man dock 
valt att göra både en pedagogisk och  social 
kartlägg ning för barn och elever i alla åldrar, 
från förskola till gymnasiet. Den  pedagogiska 
kartläggningen av förskolebarn genomförs på 

förskolan i samband med in skolningen. Där-
utöver görs även en medicinsk kartläggning för 
barn i grundskola och gymnasium. 

Under tiden på Slussen får  vårdnadshavarna 
information om det svenska samhället. De får 
information om sjukvård, stress och trauma, för-
skola och skola, barnuppfostran, ungdomstid, 
socialtjänst, barnaga och våld i hemmet. 

Efter tiden på Slussen börjar barnen i förskolan. 
Tillsammans med föräldrar, tolk och förskole-
personal genomförs den pedagogiska kartlägg-
ningen av förskolebarnet. Här går man  igenom 
rutiner, språk och barnets behov. Förskolan 
erbjuds inskolningsstöd av Slussens förskolepeda-
gog. Inskolningsstödet innebär att Slussens peda-
gog deltar med tolk under en del av inskolningen 
tillsammans med barnets vårdnadshavare. 

LUGN, TRYGGHET OCH STRUKTUR
På Slussen jobbar många olika professioner som 
har olika perspektiv. Det finns bland annat en 
skolsköterska, pedagoger, tolkar och socio nomer. 

Charlotte Fundin är förskollärare och jobbar i 
verksamheten. Hon berättar att Slussen först och 
främst kan erbjuda de nyanlända familjerna och 
barnen en struktur i vardagen. 

– Hela familjen lär sig olika delar här. Vi ger dem 
lugn, trygghet och struktur. Då kan vi motverka 
stress- och traumarelaterade symptom. En  central 
del är att visa barnen att föräldrarna är trygga med 
oss. Om föräldrarna mår bra, så har barnen större 
chans att också bli trygga och må bra. 

HELHETSTÄNK RUNT FAMILJERNA
Det som är särskilt utmärkande för Slussen är 
helhetstänket runt familjerna, berättar Charlotte 
Fundin: 

– Vi har med hela familjens perspektiv. Det 
kan ofta vara ganska otryggt och kaotiskt för 

3. Samverkan mellan förskola, familj och samhälle

Petra Lindborg

Charlotte Fundin

Möt enhetschefen och kuratorn Petra Lindborg, som tillsammans med  
förskoleläraren Charlotte Fundin berättar om hur kartläggningar och  
strukturer kan skapa trygghet. 

Mottagningsenheten i Kristianstad

På Slussen får hela 
familjen plats
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de som nyss kommit till Sverige efter att ha flytt 
sitt hemland. Vi ger dem viktig information och 
ibland hjälper vi till med ganska basala saker till 
en början. 

Charlotte betonar att samverkan med föräld-
rarna är helt avgörande för en lyckad inte gration.

– Alla förskolor i Sverige behöver definitivt 
involvera nyanlända föräldrar om varför försko-
lan är så viktig för barnen. Det behövs mer infor-
mation om detta än vad som finns idag. Jag skulle 
vilja se mer info, fler träffar och fler samtal med 
föräldrar! 

– Jag för många samtal med vårdnadshavare 
kring vikten av att ha barnen i förskolan, fortsät-
ter Charlotte Fundin. För många innebär flykten 
en helt ny livssituation för hela familjen, som gör 
att föräldrarna väljer bort förskolan, bland annat 
på grund av stress och press efter den stora livs-
förändringen. Men de flesta är väldigt nöjda med 
konceptet när barnen väl har börjat i förskolan. 
Det handlar mycket om att ge familjerna tid och 
en chans till förståelse, berättar hon. 

Både Charlotte och Petra tycker att det vore 
bra om den allmänna förskolan blev  obligatorisk 
för barn över tre år. I Kristianstads kommun 
är den allmänna förskolan 15 timmar/vecka. 
Charlotte Fundin menar att forskning visar att 
barn har lättare att klara av förskoleklass och 
skolan om de tidigare har varit i ett förskole-
sammanhang. 

ARBETE SOM GER MENING
I Kristianstad gäller närhetsprincipen för för-
skoleplacering. Det innebär att barn som flytt 
ofta bor i socioekonomiskt utsatta områden. På 
frågan om detta påverkar det kompensatoriska 
uppdraget och förskolepersonalens kompetens, 
svarar Charlotte Fundin: 

– Vi lider brist på förskollärare, men vi är bra 
på att utbyta kunskaper med varandra. Jag job-
bar mycket med stöd och rådgivning för perso-
nalen i förskolorna. De allra flesta tycker att det 
är väldigt meningsfullt att jobba med de nyan-
lända barnen.  

Vad är Slussen?
Slussen är Kristianstad 
kommuns mottagnings
enhet för nyanlända 
familjer med barn. När en 
nyanländ familj flyttat in till 
kommunen meddelar Mig
rationsverket, Arbetsför
medlingen, god man eller 
socialtjänst Slussen. Familj
er som själva tar kontakt 
med en förskola eller skola 
hänvisas till Slussen. 

Syftet med verksamhet
en är att ge nyanlända 
barn och elever som inte 
varit i skolan i Sverige 
 tidigare en likvärdig och 
trygg introduktion. Det 
görs en kartläggning av 
elever för att ge förskolor 
och skolor förutsättningar 
till en individuellt anpassad 
start. Kartläggningen har en 
pedagogisk och en social 
del som kompletteras med 
ett hälsobesök hos skol
sköterska. Slussen samver
kar med andra verksamhet
er och myndigheter för 
att ge de nyanlända bästa 
möjliga förutsättning för en 
god integration. 

Målgruppen är barn och 
ungdomar mellan 1 och 
19 år. Om vårdnadshavare 
finns deltar minst en av dem 
under tiden på Slussen. 
Familjerna är asylsökande, 
nyanlända med uppehålls
tillstånd, inflyttade från 
annat EUland, ensamkom
mande barn och ungdomar 
eller övriga invandrare. 

Målet är att förskolorna ska kunna jobba med varje barn utifrån dess förutsättningar. 
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De lär sig navigera 
i ett nytt land
Föräldraskap i Sverige är ett 
nytt samhällsorienterande 
 grupprogram som Länsstyrelsen 
och Stockholms stad tagit fram 
och som nu sprids nationellt 
i samarbete med Bris. Jessica 
 Edbacken är psykolog och  
verksam på Framtid Stockholm, 
en av utveck larna bakom  
programmet. 

Föräldraskap i Sverige

Jessica Edbacken

– Att vara förälder kan vara utmanande på 
många sätt. Och att vara förälder i ett nytt land 
förstärker ofta den utmaningen. Samhället läg-
ger ett stort ansvar på nyanlända föräldrar att 
navigera i ett komplext mottagnings- och väl-
färdssystem, säger Jessica Edbacken.

Hon berättar att det i föräldragrupperna all-
tid finns en stark önskan hos föräldrarna att på 
bästa sätt stötta sina barn i det svenska samhäl-
let. En av de viktigaste frågorna brukar  handla 
om förskolan, som de allra flesta föräldrar ver-
kar positiva till och gärna pratar om. Praktiska 
frågor är vanliga, såsom kostnad för  barnomsorg 
och språksvårigheter i samtal, där rätten till tolk 
blir viktig information. En annan diskussion 
handlar om det allmänna vaccinationsprogram-
met som erbjuds på BVC. 

Föräldraskap i Sverige fokuserar främst på 
relationen mellan samhälle och familj, och 
Jessica menar att kunskap om samhället är en 

3. Samverkan mellan förskola, familj och samhälle
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viktig pusselbit för att kunna känna sig delak-
tig i det. Föräldrarna får under träffarna hjälp 
med vart de kan vända sig för att få svar på frå-
gor de har. 

– Föräldraskapet är för många det  viktigaste 
i livet, och vi hoppas att information om  vissa 
delar som rör familjelivet i Sverige leder till 
stärkta föräldrar, och därmed tryggare barn, 
säger Jessica Edbacken.

För att gruppträffarna ska bli lättillgäng-
liga gäller det att erbjuda dem på platser som 
 föräldrarna tycker att det är naturligt att   
träffas på. 

– Vi har därför utbildat personal som jobbar 
inom många olika verksamheter, som på BVC, 
i förskolan, på SFI, förebyggande enheter inom 
socialtjänsten och Medborgarkontor. Vi har även 
utbildat gruppledare inom  civilsamhället, efter-
som de också når målgruppen, berättar Jessica 
Edbacken. 

”Att vara  
förälder kan vara 

utmanande på 
många sätt. Och 
att vara förälder  

i ett nytt land  
förstärker ofta 

den  utmaningen.”

På gruppträffarna handlar många frågor och samtal om förskolan. 

Om Föräldraskap i Sverige
Föräldraskap i Sverige består av fem samhällsorienterande 
gruppträffar, två och en halv timme långa, för föräldrar 
med barn 0–18 år. Programmet har tagits fram av Stock
holms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med 
programmet är att föräldrarna ska få mer information om 
vissa områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och 
möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på 
barnkonventionen, forskning och lagstiftning och kartlag
da behov hos nyanlända föräldrar. Diskussionerna tar upp 
hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter 
och skyldigheter, jämställdhet, och hur förskola, skola och 
vård fungerar. Gruppledarna kommer från en rad olika 
verksamheter där de kommer i kontakt med utrikesfödda 
föräldrar.

Under 2018 var det främst kommuner i Stockholms län 
som genomförde gruppstöds verksamheten, och under 
2019 och 2020 kommer gruppledare i andra län utbildas i 
samarbete med Bris. 
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E
n likvärdig förskola av hög kvalitet är inte 
bara en rättighet för barn här och nu, det 
är på många sätt en avgörande samhälls-
fråga. Ojämlika förutsättningar i tidig ålder 
hänger på olika sätt med livet ut och får 

betydelse för hälsa och utveckling. Och omvänt, 
tidiga insatser i förskolan är en av de viktigaste 
investeringarna som samhället kan göra för att 
motverka ojämlika uppväxtvillkor och bygga ett 
socialt hållbart samhälle. 

FÖRSKOLAN HAR MÅNGA FUNKTIONER
En förskola av hög kvalitet har positiva effekter 
för varje barn, men är extra gynnsam för barn 
i utsatta situationer, där trygga relationer med 
vuxna utanför familjen kan spela en stor roll. I 
förskolan finns det cirka 25  000 nyanlända barn, 
många med erfarenhet av flykt. Familjer som 
flytt befinner sig ofta i en situation av social och 
ekonomisk utsatthet, där behovet av trygghet 
och omsorg är stort. 

Få vuxna utanför familjen tillbringar lika 
mycket tid och lär känna barnen lika djupt som 
personalen på förskolan. Förskolan är inte bara 
en viktig plats där barn som flytt kan landa och 
känna trygghet, den är även en viktig skydds-
faktor mot psykisk ohälsa. Utöver detta har för-
skolan en potential att främja integration.

FEM NYCKELUTMANINGAR
Bris har i den här rapporten redogjort för tillgäng-
lig forskning samt lyft röster från barn, föräldrar 
och yrkesverksamma inom verksamheter som 
arbetar med familjer och yngre barn med erfaren-
het av flykt. Det är tydligt att förskolan är en viktig 
samhällsinstitution som spelar stor roll i barns liv. 

Samtidigt framträder bilden av en underprio-
riterad verksamhet som inte lever upp till 
målet om likvärdighet. Förskolan dras med 
 stora kvalitetsskillnader, en ökande brist på 
utbildad personal, stora arbetsmiljöproblem 
och ökade krav.

Utvecklingen i förskolan har länge varit i nega-
tiv trend och inget tyder på förändring. En del 
av problemet är att förskolan inte prioriteras 
 politiskt. De som riskerar att drabbas hårdast är 
barn i utsatta situationer, inte minst barn som 
flytt. Att stärka förskolans förutsättningar att 
verka kompensatoriskt borde vara centralt för en 
politik som tillgodoser barns rättigheter.

På nästa sida presenteras fem nyckelutmaning-
ar för en förskola som främjar jämlika uppväxt-
villkor.  
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Varje dag möter Bris barn och föräldrar som vittnar om hur viktig den  svenska 
förskolan och den personal som arbetar där är, särskilt för barn som flytt. 
Samtidigt framträder bilden av en verksamhet som inte prioriteras politiskt och 
som inte lever upp till målet om likvärdighet. 
   I arbetet med den här rapporten har Bris sammanställt forskning, besökt  
verksamheter och pratat med människor som exemplifierar just detta.  
Här presenteras slutsatser och rekommendationer för en förskola som främjar 
jämlika uppväxtvillkor.
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Tidiga insatser är en viktig samhällsinvestering. 

”Att stärka förskolans  
förutsättningar att verka  

kompensatoriskt borde vara  
centralt för en politik som  

tillgodoser barns rättigheter.”
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1 
Likvärdigheten måste stärkas  
Boendesegregation får ett starkt genomslag 
i förskolan, eftersom de allra flesta föräldrar 
prioriterar närhet för att få vardagen att gå 
ihop. Forskning visar att förskolan har störst 

betydelse för socioekonomiskt svaga grupper. Det 
är alltså i de områden med störst socioekonomiska 
utmaningar som det borde finnas resurser och 
förutsättningar för förskolan att spela en extra 
viktig roll. 

Det finns dock anledning att misstänka att för-
skolor där det kompensatoriska uppdraget är 
stort har svårare att rekrytera och behålla per-
sonal i en situation med hög konkurrens om per-
sonal, bristande resurser och betydande arbets-
miljöproblem.

Förskolor och tidiga lärmiljöer som inte är lik-
värdiga leder till ojämlika  uppväxtförhållanden. 
Detta får i sin tur betydelse för barns hälsa, ut-
veckling och för likvärdiga förutsättningar inför 
skolstarten.

2
Personalförsörjning och  
arbets miljö måste stå i fokus 
En av de största utmaningarna för en 
likvärdig förskola handlar om försörjning-
en av kompetent personal och kontinuitet 

i bemanningen. Det handlar dels om att få fler att 
välja att arbeta inom förskolan, dels att behålla be-
fintlig personal. Det handlar också om att minska 
sjuktalen och personalomsättningen bland annat 
genom att förbättra arbetsmiljön. 

Andelen utbildade förskolelärare är nere på 
40  procent och andelen personal utan utbildning 
för arbete med barn uppe i 30 procent. I vissa 
storstäder som Stockholm och Malmö är situatio-
nen värre. Men det räcker inte med att öka ande-
len grundutbildad personal. Att möta barn och 
föräldrar med erfarenhet av flykt kräver också 
en satsning på kompetensutveckling.

3
Satsningar på kunskap och  
forskning måste prioriteras
Det finns ytterst lite forskning om den 
svenska förskolans effekter för nyanlän-
da och utrikesfödda barn och familjer. 

Det finns inga större studier av effekter på lång 
sikt, och inte heller något nationellt uppföljnings-
system för mätning av förskolans likvärdighet. 
Bland de strukturella faktorer som skulle kunna 
mätas finns exempelvis skillnader i personalens 
utbildningsnivå, personaltäthet och barngrup-
pers storlek mellan områden med olika socio-
ekonomiska förutsättningar. 

Det finns utmärkta förutsättningar för rege-
ringen att ge någon eller några myndigheter i 
uppdrag att sammanställa och analysera sådan 
information och göra en större nationell kart-
läggning. Avsaknaden av kunskap gör det svårt 
att jämföra förskolans förutsättningar  mellan 
 olika kommuner i landet, och att genomföra 
träffsäkra reformer för jämlika uppväxtvillkor.
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4 
Deltagandet bland nyanlända  
barn måste öka 
Den grupp som har lägst inskrivnings-
grad i förskolan är de som Skolverket 
kallar nyinvandrade barn. Andra grupper 

är barn i hushåll med låg ekonomisk standard 
och barn till lågutbildade föräldrar. Deltagandet i 
förskolan är alltså lägst för de grupper som har de 
tuffaste socioekonomiska villkoren. 

För föräldrar och vårdnadshavare som nyss 
kommit till Sverige, och ofta saknar erfarenhet 
av förskoleverksamhet från hemlandet, och där 
relationen till myndigheter kan präglas av miss-
tänksamhet, kan det vara ett stort förtroende 
att lämna sitt barn till förskolan. Förskolans till-
gänglighet för alla barn handlar därför mycket 
om vilken kunskap som föräldrar och vårdnads-
havare har om förskolan i kommunerna. 

En stor utmaning är att nå föräldrarna och öka 
kännedomen om förskolan. Detta kan kräva att 
man går utanför sin egen organisation och exem-
pelvis samverkar med civilsamhället. Det hand-
lar också om att undanröja hinder för de som har 
störst nytta av förskola och som inte väljer bort 
det av fri vilja. Ett sådant hinder kan till exempel 
vara tillgången till en förskoleplats i närområdet. 

5
Förskolan måste ses i ett större 
sammanhang
Förskolan kan aldrig kompensera fullt ut 
för ogynnsamma uppväxtmiljöer, utan 
förskolans likvärdighet behöver ses som 

en del i ett vidare resonemang om social hållbar-
het. Det behövs viktiga vuxna, både privatperso-
ner, i myndigheter och i civilsamhället, som ser 
och agerar för barnets bästa i lokalsamhället. 

För förskolan handlar det konkret om att 
utveckla föräldrasamverkan och föräldraenga-
gemang. Nyanlända barn kan snabbt  hitta ett 
sammanhang och en plats i förskolan, samti-
digt som nyanlända föräldrar kan känna sig 
ensamma och isolerade. Förskolan har alla 
möjligheter att bygga en nära relation med för-
äldrar och samverka med andra aktörer och 
insatser som har familje- och föräldraskaps-
stärkande uppdrag. 

Som institution har förskolan flera  fördelar, 
inte minst för att personalen  upprätthåller 
en kontinuerlig relation med föräldrar och 
 vårdnadshavare. Förskolan kan därmed vara 
en brobyggare eller arena för annan verk-
samhet. 

Det finns flera exempel på lokala initiativ 
där förskolan framgångsrikt samverkar med 
exempelvis familjecentraler och ideella fören-
ingar för att skapa ett helhetsfokus på barnets 
behov.

Bris kan inte annat än att sälla sig till de krav 
som tidigare framförts av personal, forskare, 
fackföreningar, branschorganisationer och 
lärosäten. Barnkonventionen blir lag 2020 
och för yngre barn är förskolans likvärdighet 
en central fråga. Bris vill särskilt se:

• En satsning på forskning med särskilt fokus 
på förskolans betydelse för barns hälsa och 
utveckling på lång sikt.

• En nationell kartläggning av hur resurser 
fördelas mellan förskolor i områden med 
olika socioekonomiska förutsättningar. 

• Ett nationellt uppföljningssystem för 
 förskolans likvärdighet.

• En nationell utredning om förskolan, liknan
de Skolkommissionen 2015–2017, som bör 
se över och lämna förslag för en likvärdig 
förskola, för en tryggad personalförsörjning 
och för förskolans framtida finansiering.
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Bris och de globala målen 
för hållbar utveckling
Genom det dagliga arbetet för ett bättre samhälle för barn bidrar 
Bris till  måluppfyllelsen av de globala målen för hållbar utveckling 
i Agenda 2030. Att barns rättigheter  tillgodoses är avgörande för 
hållbara och fredliga samhällen.

På ett toppmöte i FN i New York i 
 september 2015 antog världens stats 
och regerings chefer överenskommel-
sen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”. Agendan  gäller 
från januari 2016 till 2030 och innehåll-
er en handlingsplan med 17 mål och 
169 delmål som ska leda världen mot 
en hållbar framtid. Agendans mål är 
universella och gäller alla länder, även 
Sverige. 

Målen är odelbara och utgår från tre 
dimensioner av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, socia la och miljömässi-
ga. Under de kommande 15 åren kom-
mer Agenda 2030 bidra till handlingar 
och politik som får en avgörande bety-
delse för mänskligheten. Flera av målen 
och delmålen rör barns rättigheter direkt 
och kompletterar barnkonventionen. De 
är därför särskilt angelägna för Bris. Bris 
bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen 
av Agenda 2030 både i Sverige och glo-
balt. Vi stödjer barn som har det svårt 
på olika sätt och vars rättigheter kränks, 
vi gör barns röster hörda i samhället 
och vi påverkar politiker och besluts-
fattare i Sverige, och globalt genom vår 

internationella paraplyorganisation 
Child Helpline International (CHI), för 
att säkerställa att varje barn får sina rät-
tigheter tillgodosedda. 

Mellan 2017 och 2021 kommer Bris sär-
skilt att fokusera på att bryta trenden 
med den ökande psykiska ohälsan hos 
barn och unga, vi kommer på olika sätt 
att stödja barn som flytt och  arbeta för 
alla barns rätt att slippa våld. Bris foku-
serar därför i första hand på agendans 
mål 3 om att säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar, mål 5 som handlar om jämställd-
het samt mål 16 om fredliga och inklude-
rande samhällen. 

Agenda 2030
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Utgångspunkten för denna rapport är Sveriges 
åtagande enligt barnkonventionen. Rapporten  
baseras på inter vjuer med barn och vuxna, samt  
på forskning och myndighetsrapporter. 

Redaktör: Lovisa Göransdotter, Identx

Projektledare: Mikael Drackner, Bris

Skribenter:
Lovisa Göransdotter, Identx
Mikael Drackner, Bris
Anna Holmqvist, Bris
Marie Angsell, Bris 
Sven Persson, Malmö universitet

Formgivning: Kajsen Burell, Printempo

Omslagsfoto: Maskot/Johnér Bildbyrå

Tryck: BrandFactory

Barnen på bilderna har ingen koppling till  
innehållet i rapporten.



BRA FRÅN BÖRJAN
Förskolans betydelse för barn som flytt

OM BRIS
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges  ledande 
 barnrättsorganisationer som varje dag  kämpar för ett 
 bättre  samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 
och  bidrog till att Sverige fick världens första förbud 
mot barnaga. Med  barnkonventionen som grund stöttar 
Bris barn i utsatta  situationer, mobiliserar  samhället för 
 barnets rättigheter och  påverkar beslutsfattare för ett 
samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och 
där barnets  rättigheter tillgodoses.
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