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Förskolans betydelse och kvalitet

Förskolor (av hög kvalitet) har störst betydelse 
för barn från missgynnade förhållanden, för 
minoritetsgrupper och barn från 
migrantfamiljer. 

De viktigaste aspekterna av kvalitet är de 
emotionella, sociala och kognitiva stöd som
personalen ger barnen.



Vilka är de viktigaste strukturella
förutsättningarna?
Förskolepersonalens
utbildningsnivå och kompetens

Förskolepersonalens villkor –
personaltäthet, barngruppernas
storlek, lön, planeringstid

Förskolans tillgänglighet – vilka
barn går inte i förskolan



Förskolan - stödjande pedagogiska relationer

Jag vill förstå kognitivt, socialt
och emotionellt.

Jag vill bli förstådd kognitivt, 
socialt och emotionellt

Resilience och motståndskraft

Omsorg och kompletterande
anknytning



Varför har vi betydelse för hur barn ser
på sig själva?
Då förskolepersonal betonar 
delaktighet, inflytande, 
kommunikation och 
engagemang så kan 
barn/elever utveckla 
uppfattningar om sig själva 
som delaktiga, engagerade 
och dugliga. 



Förskolans tillgänglighet och barns 
närvaro
Barn som kontinuerligt befinner 
sig i goda språkliga miljöer har  
större förutsättningar att 
utvecklas språkligt än de som har 
en sparsam närvaro. 

Barn som är födda utomlands 
börjar senare i förskolan än barn 
som är födda i Sverige. 



Omsorg och motståndskraft*
Ge barnet en hemhörighet i världen
och en självmedvetenhet.

Inte att barnet alltid kan skyddas från
smärta och svårigheter men...

Göra det möjligt för barnet att klara av
att leva i världen med de prövningar
det innebär.

Gunilla Halldén 2016



Utmaningar: Svensk förskola har gott förtroende och är högt värderad 
men visar ökande problematik

Förskollärare utgör ett nationellt bristyrke

Andelen förskollärare minskar och är ojämnt fördelad

Personalomsättningen ökar

Andelen outbildad personal ökar

Bristande likvärdighet



”Praktiska åtgärder”:
Förskolorna i utsatta områden ska ha de bästa förutsättningarna, då 
kommer resurserna att användas på bästa sätt

Nära samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och andra 
faktorer/aktörer i barns närmiljö

Få in barnen i förskolan

En socialekologisk modell: Mobilisering av samhället.



Avslutningsvis: Förskolan har stor 
potential

Det gäller att ge tillräckliga förutsättningar


