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Seminarieserie: Små barn som växer upp i utsatta områden 

- Sammanfattning av seminarium 1: Vad säger forskningen?  
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Seminarieserie om små barn som växer upp i utsatta områden 

De första åren i livet är viktiga och påverkar hälsan och utvecklingen under hela livet. Under 

den här perioden är utvecklingen av hjärnan intensiv och barn utvecklar förmågor som bland 

annat har betydelse för språk, lärande och sociala relationer. En trygg och stimulerande miljö 

under den här perioden kan bidra till en positiv utveckling. 

De flesta barn i Sverige har en god hälsa, växer upp i en trygg miljö och ges förutsättningar 

till en positiv utveckling. För barn som växer upp i utsatta områden finns dock en ökad risk 

för att få en sämre start i livet. Utsattheten kan bero på många olika faktorer, till exempel 

social och ekonomisk utsatthet, föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa eller en närmiljö 

som präglas av kriminalitet och otrygghet. För att säkerställa en jämlik hälsa och likvärdiga 

förutsättningar till en positiv utveckling för barn som växer upp i dessa områden måste 

samhället intensifiera och anpassa sitt stöd.  

I syfte att sprida kunskap och bidra till diskussionen om hur samhället kan arbeta med att 

stärka förutsättningarna till en bra start i livet för små barn som växer upp i utsatta områden 

ordnar Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under hösten 

2021 och våren 2022 seminarier på temat Små barn som växer upp i utsatta områden. Det 

första seminariet genomfördes den 17 november 2021 och hade fokus på vad forskning kan 

lära. Fyra forskare inom olika forskningsområden medverkade under tillfället:  

1. Barns hjärnor – en framtidsinvestering, Gunilla Lönnberg PhD, folkhälsovetare vid 

Uppsala universitet,  

2. Språkutveckling hos barn i utsatta områden, Karolina Larsson, doktorand i logopedi 

vid Lunds universitet 

3. Förskolans betydelse för barn som växer upp i utsatta grupper/områden, Sven 

Persson, Professor i pedagogik vid Malmö universitet  

4. Tandhälsan hos barn i utsatta grupper, Gunilla Klingberg, professor barn- och 

ungdomstandvård vid Malmö universitet  

I det här skriften finns en sammanfattning av respektive presentation. Vår förhoppning är att 

även de som inte hade möjlighet att delta vid seminariet i efterhand kan ta del av den kunskap 

och de tankar som presenterades.  

 

 

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa (SKR)  
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"The brain is an important gateway by which 

the social environment impacts on people's 

health through the mind."  

- Michael Marmot 
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1 Barns hjärnor  

– en framtidsinvestering 

Gunilla Lönnberg PhD, Folkhälsovetare vid Uppsala Universitet 

Gunilla Lönnberg är folkhälsovetare vid Uppsala Universitet och tillhör den 

tvärvetenskapliga forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP). Hon har bland 

annat skrivit en avhandling om föräldraskapsstöd under graviditeten.  

 

VAD VET VI?  

 

”Under de första åren sätter sig miljön i våra gener” 

Hälsa och utveckling påverkas både av våra gener och av den miljö vi lever i. Det finns också 

en länk mellan gener och miljö, där miljön påverkar vilka gener som aktiveras och vilka som 

inte aktiveras.  Det kallas för epigenetik. Den allra största påverkan som miljön har på vårt 

livslånga mående, det sker den allra första tiden. Miljön kan bidra både positivt och negativt 

till att aktivera gener som har betydelse för barns inlärning, beteende och hälsa.  

 

”Olika barn påverkas olika mycket av miljön – orkidébarn och maskrosbarn”  

Barn har olika grader av känslighet för hur miljön påverkar deras gener. En lägre grad av 

känslighet kan göra att man trots en svår uppväxt ändå klarar sig bra: det vi kallar 

maskrosbarn. Men intressant nog så är en högre grad av känslighet inte bara en svaghet, det 

går nämligen åt båda håll, så om uppväxtmiljön är svår finns risk för fysisk och psykisk 

sjukdom men om man växer upp under trygga förhållanden, blir känsligheten en styrka. En 

sådan person kan i stället må bättre och utvecklas mer än många andra. Det är det vi kallar 

orkidébarn. 

 

”Redan under graviditeten skapas förutsättningar för barns utveckling och hälsa” 

Barns hjärnor börjar växa och utvecklas redan under graviditeten och påverkas av mammans 

mående. Höga nivåer av stress, ångest och depression hos mamman kan till exempel medföra 

ökad risk för att barnet drabbas av psykisk ohälsa längre fram i livet. En bra start i livet för ett 

barn börjar därför redan under graviditeten.    
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”Under de första 1000 dagarna läggs grunden till hjärnan utveckling”  

Under de första 1000 dagarna (= fostertiden till 2 års ålder) i ett barns liv är utvecklingen av 

hjärnan särskilt intensiv och under den här perioden läggs grundmuren för hjärnans fortsatta 

uppbyggnad. I hjärnan finns miljarder hjärnceller som skickar elektiska signaler för att 

kommunicera, det bildas kopplingar som i sin tur bildar kretsar och det är kretsarna som utgör 

grunden för den fortsatta uppbyggnaden av hjärnan. De kopplingar i hjärnan som används 

mer blir starkare och växer sig mer permanenta och de som används mer sällan prioriteras 

bort och kopplas ner. Vilka kopplingar aktiveras respektive prioriteras bort skapar en struktur 

för känslor, motorik, beteende, kontroll, logik, språk och minne.  

 

”Trygg anknytning och samspel” 

Nyckeln för att forma en stark grund i hjärnan handlar om interaktion med vuxna. När en 

vuxen ger närhet, lugnar och tröstar bebisen när hen är upprörd, ja så utvecklas barnets egna 

förmåga till att kunna reglera sina känslor, och även förmågan att kunna fokusera och att 

känna empati.  

Lika viktigt som trygg anknytning är samspel. Att säkerställa att barn har vuxna som ger 

trygghet och konsekvent engagerar sig i samspel under spädbarnstiden bygger grunden i 

hjärnan för allt lärande, beteende och hälsa som följer.  

 

”Brist på stimulans är en utmaning för barn som växer upp i utsatta områden” 

Barn som växer upp i utsatta områden kan lida av brist på stimulans och samspel med vuxna i 

deras närhet under spädbarnstiden, vilket riskerar att påverka deras utveckling negativt. 

Passiv stimulans, som till exempel titta på TV, bidrar inte på samma sätt till att utveckla 

hjärnan vilket medför sämre förutsättningar för framtida lärande och utveckling. Exempelvis 

visar forskning att det finns stora skillnader i ordförrådet hos barn som växer upp i familjer 

med olika socioekonomiskt förutsättningar, där barn som växer upp i socioekonomiska svaga 

familjer har ett sämre ordförråd.  

 

”Otrygg anknytning och Toxisk stress” 

Otrygga miljöer, som präglas av till exempel vanvård eller våld, riskerar att påverka barns 

utveckling negativt. De system som håller på att utvecklas blir överbelastade och över tid blir 

barnets stressrespons system permanent inställt på hög beredskap. Stressen blir toxisk, fokus 

blir på överlevnad och de delar i hjärnan som är till för lärande och resonerande blir svagare 

till den grad att antalet nervkopplingar minskar precis under den tid då de borde utvecklas.  
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Det är klart att våld och missbruk kan finnas i alla samhällsskikt, men i våra utsatta områden 

finns en större sårbarhet eftersom det är vanligare med otrygghet, kriminalitet, utanförskap, 

arbetslöshet, fattigdom och psykisk ohälsa. 

Så en hel del bakomliggande orsaker till ojämlik hälsa över livstiden har att göra med brist på 

stimulans och exponering för toxisk stress i livets början. 

 

VAD BEHÖVS?  

 

”Under graviditeten finns stora möjligheter att ge stöd till blivande föräldrar”  

Forskning har visat att hjärnan förändras och blir mer plastisk under graviditeten (hos både 

kvinnor och män) och det kan bidra till att det under den perioden finns bättre förutsättningar 

för att genomföra förändringar. Under den här perioden behöver samhället därför  

▪ tillgängliggöra ett universellt socioemotionellt stöd som riktar sig till alla blivande 

föräldrar 

▪ säkerställa att det finns stöd som kan bidra till att stärka motståndskraften och 

förmågan till självreglering hos blivande föräldrar 

▪ förbättra screening som kan upptäcka psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och 

▪ öka tillgången till behandling och riktade interventioner till de blivande föräldrar som 

har risk för att drabbas av eller redan lider av psykisk ohälsa. 

 

”Det finns evidens som talar för positiva effekter av föräldragrupper” 

Föräldragrupper bör finnas tillgängliga för nyblivna föräldrar. Att få umgås och byta 

erfarenheter med andra nyblivna föräldrar fungerar för många som ett stöd och bidrar till att 

utöka nätverket kring familjen.  

 

”Mer kunskap om effektiva metoder som bidrar till ökat samspel mellan barn och vuxen 

behövs” 

Det behövs mer kunskap om vilka metoder och arbetssätt som bidrar till att förbättra 

samspelet mellan barn och vuxna. Det behövs också hälsoekonomiska analyser som kan visa 

på vinsten för samhället om man investerar i satsningar på förbättrat samspel mellan barn och 

föräldrar under de första åren.  
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TIPS PÅ FÖRDJUPAD LÄSNING 

▪ Luby et al. The Effects of Poverty on Childhood Brain 

Development: The Mediating Effect of Caregiving and 

Stressful Life Events JAMA Pediatr. 2013 Dec; 

167(12): 1135–1142 

▪ Biglan, A.; Flay, B.R.; Embry, D.D.; Sandler, I.N. The 

critical role of nurturing environments for promoting human well-being. Am. 

Psychol. 2012, 67, 257–271  

▪ Beaver, K.M.; Belsky, J. Gene-environment interaction and the 

intergenerational transmission of parenting: Testing the differential-

susceptibility hypothesis. Psychiatry Q. 2012, 83, 29–40. [CrossRef] 

[PubMed]  

▪ Shonkoff JP. Protecting Brains, Not Simply Stimulating Minds. Science 

(New York, NY) 2011; 333: 982-983. DOI: 10.1126/science.1206014. 

▪ Entringer, S., Buss, C., Wadhwa, P.D., 2015. Prenatal stress, development, 

health and disease risk: A psychobiological perspective—2015 Curt Richter 

Award Paper. Psychoneuroendocrinology 62, 366-375. 

▪ Stein, A., Pearson, R.M., Goodman, S.H., Rapa, E., Rahman, A., 

McCallum, M., Howard, L.M., Pariante, C.M., 2014. Effects of perinatal 

mental disorders on the fetus and child. Lancet 384, 1800-1819. 
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Alla barn har gnistan inom sig, det enda som 

behövs är att lyckas tända den 

- Roald Dahl   
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Språkutveckling hos barn i utsatta 

områden  

Karolina Larsson, Doktorand i logopedi vid Lunds universitet 

Karolina Larsson är leg. logoped, författare 1 och språk-, läs- och skrivutvecklare i 

Halmstads kommun och sedan 2020 även doktorand i logopedi vid Lunds Universitet. 

Karolinas forskningsområde är språkmiljöer i förskolan och hur dessa bidrar till barns 

språkutveckling. Karolina har erfarenhet av språkutvecklingen hos barn som växer upp i 

utsatta områden från sitt arbete i Halmstads kommun, och studerar även språkmiljöer i 

förskolor i utsatta områden i sitt avhandlingsprojekt. 

 

VAD VET VI?  

”Språket har visat sig vara avgörande för att kunna nå framgång i skolan” 

Kunskap i undervisningsspråket, dvs svenska, har visat sig ha stor betydelse för hur elever 

klarar av att ta till sig kunskaper i skolan. Barn som börjar skolan med välutvecklade 

språkförmågor utvecklar sin läsförmåga bättre men har även ett försprång i andra ämne som 

till exempel matematik. Elever som har språksvårigheter har svårare att nå målen i skolan.  

Alla språk är viktiga men svenskan har en särställning som redskap för kunskapsinhämtning 

och kunskapsredovisning. Svenska är det språk som kunskaper i förskola och skola förmedlas 

genom. För att kunna ta till sig undervisningen är det därför avgörande att alla barn, oavsett 

språklig bakgrund, har kunskaper i det svenska språket. 

 

”Socioekonomisk utsatthet är en riskfaktor för både enspråkiga och flerspråkiga barn”  

Socioekonomisk utsatthet är en riskfaktor oavsett hur många språk ett barn talar. Både 

enspråkiga och flerspråkiga barn som lever i en socioekonomisk utsatthet löper en ökad risk 

att hamna i språksvårigheter. Barns språkutveckling påverkas av hur nervsystemet och 

hjärnan utvecklas under barnens första år. Socioekonomisk utsatthet kan på olika sätt påverka 

barns utveckling negativt och därigenom även riskera att påverka språkutvecklingen negativt. 

Till exempel kan socioekonomisk utsatthet bidra till stress under graviditeten, vilket ökar 

risken för att barnet har låg födelsevikt och föds prematurt. Det kan också begränsa tillgången 

till näringsrik mat, vilket kan ge upphov till exempelvis järnbrist. Den socioekonomiska 

 
1 Att få barnets språk att växa (2016) Stefan Hertz utbildning AB 
  Språklig förebild i förskolan (2019) Gothia kompetens 
  (Barnböcker: Mini hjälper alla små (2019), Mira och lilla Mini (2019), Tuva mitt emellan (2021), Tuva och 
  knölgrisen (2021), Mini och snögubben (2021) 
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utsattheten kan även begränsa kognitiv och språklig stimulans till exempel i form av 

begränsad tillgång till böcker. Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet löper även 

ökad risk att bli exponerade för miljögifter, exempelvis cigarettrök och bly. Detta kan i sin tur 

påverka barns språkutveckling negativt. Alla dessa olika faktorer samspelar på ett 

komplicerat sätt.  

 

”Bostadsområden kan antingen möjliggöra eller begränsa språkutvecklingen” 

Det finns forskare som menar på att bostadsområden kan organiseras som ett slags sociala 

scener, som antingen möjliggör eller begränsar barnens språkutveckling utifrån de mönster 

som finns i området. I utsatta områden är det en större sannolikhet att barn undervisas av 

lärare som har sämre kvalifikationer. Det finns ofta fler obehöriga lärare som jobbar i de här 

områdena än i mer välbärgade områden. Flera studier har dessutom visat att det finns en 

tendens att de som arbetar i utsatta områden sänker sin egen språknivå, sannolikt för att 

underlätta för barn med språksvårigheter. För att barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt 

språk behöver de vuxna som arbetar med barnen upprätthålla en språklig komplexitet och ett 

rikt ordförråd.   

 

”Att barnens vistelse på förskolan är beroende av föräldrars position på arbetsmarknaden är 

något som verkligen missgynnar barn som växer upp i utsatta områden” 

Förskolan är viktig för språkutvecklingen hos de flesta barn men är särskilt viktig för barn 

som växer upp i utsatta områden. Förskolans kompensatoriska uppdrag, både när det gäller 

socioekonomisk utsatthet och begränsade kunskaper i det svenska språket, är särskilt viktig i 

dessa områden. Att barnens rätt till förskola utgår från föräldrarnas position på 

arbetsmarknaden missgynnar särskilt barn som växer upp i utsatta områden, där arbetslöshet 

och sjukskrivningar är vanligare än i andra områden. Om föräldrarna inte arbetar eller om de 

är sjukskrivna har barnen begränsad rätt att vara på förskolan. Rektor kan besluta om att 

erbjuda utökad tid, men detta är då förenat med en kostnad som i praktiken utgör ett hinder 

som gör att många familjer tackar nej till mer tid i förskolan.  

 

”Vi måste vara medvetna om att det västerländska sättet att socialisera barn är det som vi 

använder oss av i förskolan och vi kan inte förvänta oss att barn ska fungera utifrån det 

socialisationsmönstret om de inte har fått chansen att öva” 

Socialisationsmönster kan skilja sig åt mellan olika kulturer. Kultur är ett brett begrepp och 

handlar inte enbart om språk, etnicitet, kultur eller religion. Hemkulturen kan se väldigt olika 

ut även för barn med svensk bakgrund. Språket används helt enkelt på olika sätt i olika 

kulturer och familjer, exempelvis kan rutinerna vid nattning och måltider skilja sig väsentligt 

åt, liksom rutinerna för högläsning och berättande. Det betyder att barns 

kommunikationsmönster kan se olika ut när de kommer till förskolan. Det finns inget som 
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säger att ett sätt att socialisera barn är bättre än andra sätt, men de barn som växer upp i hem 

där språket används på ett sätt som liknar sättet som man inom förskolan och skolan använder 

sig av har ofta ett försprång. Förskolan har därför en viktig uppgift i att ge barn som växer 

upp i utsatta områden möjlighet att lära sig och öva på de socialisationsmönster som används 

i skolan, exempelvis att svara på olika typer av frågor och hantera skriftspråket.  

 

”Hur föräldrar stöttar och stimulerar barns språk i hemmet är avgörande för barns 

utvecklande av kognitiva och språkliga förmågor”  

Föräldrars grad av utbildning påverkar barns språkutveckling. Föräldrar stöttar och stimulerar 

barns lärande i hemmet på olika sätt, och skillnader finns exempelvis i hur man samtalar med 

och undervisar eller stimulerar barn via gemensam lek. Dessa socialiseringsprocesser skiljer 

sig åt väsentligt mellan familjer från olika socioekonomiska bakgrunder, och vissa forskare 

menar att det utgör den viktigaste orsaken till skillnader mellan barn vad gäller kognitiv och 

språklig utveckling, intelligens och skolresultat.  

 

”Flerspråkighet är inte en nackdel men exponering är nyckeln till språkutveckling i 

utbildningsspråket” 

Många barn som växer upp i utsatta områden är flerspråkiga. Att tala flera språk är ingen 

nackdel och utgör ingen risk för språkutvecklingen. Däremot är bristande exponering för 

utbildningsspråket en risk för barn som talar andra modersmål i hemmet. Barn som talar flera 

språk behöver få möjlighet att öva och utvecklas i utbildningsspråket, annars får de sämre 

möjligheter att ta till sig utbildningen när de börjar skolan.  

Det är också viktigt hur förskolan bemöter flerspråkiga barn och att personalen är lyhörda för 

hur de samspelar med de här barnen. Barn som är flerspråkiga kan ha svårare att bli delaktiga 

och engagerade i förskolans aktiviteter, och därför behöver pedagogerna säkerställa att man 

erbjuder stöd och fångar barnens initiativ. Att barnen känner sig sedda och delaktiga är en 

viktig grund för hur barnen sedan närmar sig skolarbetet.  

 

”Bostadssegregationen påverkar barns språkutveckling” 

Barns tidiga språk- och läsförmåga påverkas av samverkan mellan olika faktorer, och 

bostadsområdet är en sådan påverkande faktor. Vilket område små barn växer upp i kan 

antingen gynna eller begränsa barns språkutveckling och lärande. Att växa upp i ett utsatt 

område är ofta förknippat med sämre förutsättningar på flera olika plan. I dessa områden kan 

en större andel av barnen som kommer till förskolan vara i behov av mer omfattande stöd i 

sin språkutveckling och sitt lärande. Samtidigt begränsas förskolans kompensatoriska 

uppdrag av att förskolor i utsatta områden ofta har personal med mindre omfattande 

utbildning och högre personalomsättning, samt att barnen vistas mindre tid i verksamheten. 
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Vissa forskare beskriver det som att barn i utsatta områden växer upp med ”a double dose of 

disadvantage” alltså en ”dubbel dos av nackdelar” eller ”ett dubbelt underläge”.  

 

VAD BEHÖVS?  

 

Det finns mycket vi kan göra för att främja språkutvecklingen för barn i utsatta områden. Det 

vi skulle behöva satsa på är  

▪ en förskola som håller hög kvalitet  

▪ att förskolan fungerar som en socialt utjämnande verksamhet som bidrar till ökad 

jämlikhet mellan barn som växer upp i olika områden  

▪ tidiga interventionsprogram som främjar små barns lärande och utveckling  

▪ högre exponering för utbildningsspråket, det vill säga svenska  

 

”En förskola som håller en hög kvalité kan bidra till att barn får en god start i livet” 

Forskning visar att förskolan kan bidra till att barn får en god start i livet, det gäller både 

utbildning och utveckling av kognitiva och språkliga förmågor. En förskola som håller hög 

kvalitet kan också bidra till att barns kapacitet att lära ökar, vilket underlättar det framtida 

lärandet i skolan. De positiva effekterna av förskolan kan kvarstå under hela skoltiden. 

Förskolan kan också utgöra ett positivt komplement till hemmet, särskilt för de barn som inte 

talar svenska hemma.  

 

”Huvudmännen behöver ta ansvar för att säkerställa tillgång till socialt utjämnande 

verksamhet” 

Huvudmännen behöver skapa förutsättningar på en strukturell nivå för att förskolan ska hålla 

hög kvalitet. Det handlar bland annat om att strukturella kvalitetsfaktorer såsom pedagogers 

utbildningsnivå, personalomsättning och barngruppernas sammansättning ska stödja 

pedagogiska processer av hög kvalitet. Strukturella kvalitetsfaktorer kan bidra till att skapa 

ökad jämlikhet mellan förskolor, och mellan olika barns lärande och utveckling. Generellt 

sett behöver andelen förskollärare vara större, barngrupperna mindre och personaltätheten 

högre i socioekonomiskt svaga områden.  

 

”Barn och unga är särskilt mottagliga för tidiga interventionsprogram ” 

Små barn är särskilt sårbara men de är också särskilt mottagliga för tidiga interventioner som 

kan främja deras lärande och utveckling. Förskolan är en viktig främjande och förebyggande 

arena för att främja barns språkutveckling men det finns också andra satsningar som har visar 
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sig bidra till en positiv språkutveckling. Till exempel Bokstart som är en satsning på att 

utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola där syftet bland annat 

är att stärka föräldrars förmåga att bidra till barnens språkutveckling.  

 

”Verksamheter behöver anpassa sina insatser utifrån socioekonomiska skillnader” 

Samhällets stöd till små barn och deras familjer behöver i högre grad anpassas utifrån 

socioekonomiska skillnader. Det handlar dels om resursfördelning men det handlar också om 

att fundera över om det kan behövas insatser som är särskilt utformade för att möta behoven 

hos olika grupper av barn och familjer. Det gäller förskolan men också andra verksamheter 

som har uppdrag kring små barn och deras familjer, till exempel barnhälsovården.  

 

”Receptet för att ge barn ett gott språk är faktiskt språk” 

För att ge barn ett gott språk behöver de exponeras för språk. Genom en förskola med god 

kvalitet kan barn ges möjlighet att höra språket talas, men också ges många möjlighet till att 

öva i lek och interaktion med andra barn. Eftersom hemmiljön påverkar barnets 

språkutveckling bör man också ge stöd till föräldrar att utveckla sitt språk samt ge föräldrar 

kunskap om hur de kan bidra till en bra språkutveckling hos barnen.   

 

 

TIPS PÅ FÖRDJUPAD LÄSNING 

 

▪ Johnson SB, Riis JL, Noble KG. State of the Art Review: Poverty 

and the Developing Brain. Pediatrics. 2016;137(4):e20153075 

▪ Perkins SC, Finegood ED, Swain JE. Poverty and Language Development: Roles of 

Parenting and Stress. Innov Clin Neurosci. 2013;10(4):10–19 

▪ Justice LM, Jiang H, Purtell KM, Schmeer K, Boone K, Bates R, Salsberry PJ. 

Conditions of Poverty, Parent-Child Interactions, and Toddlers’ Early Language 

Skills in Low-Income Families. Matern Child Health J. 2019 July ; 23(7): 971–978. 

doi:10.1007/s10995-018-02726-9. 

▪ Tonér S. Language and executive functions in Swedish preschoolers. 

Doktorsavhandling. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-192110 

▪ Edholm L. Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska SOU 

2020:67  

▪ Larsson K. & Björk-Willén P. (2020) Att leda språkutvecklande och flerspråkigt 

arbete i förskolan – en huvudmans arbete med att skapa förutsättningar för alla 

barns språkutveckling. Halmstads kommun.  

▪ Larsson K. & Björk-Willén P (2020) Språkutvecklande och flerspråkigt arbete i 

förskolan. Halmstads kommun  

  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-192110
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Social interaktion är ursprunget till och 

inlärningens motor.  

- Lev Vygotskij  
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3 
Förskolans betydelse för barn som växer 

upp i utsatta grupper/områden 

Sven Persson, Professor i pedagogik vid Malmö Universitet  

Sven Person är professor i pedagogik och har forskat på förskolor sedan i slutet av 80-talet. 

Hans forskning inkluderar både makro- och mikroperspektiv på förskolan och på senare tid 

har hans forskning haft ett särskilt fokus på att studera vad som händer i mötet mellan barn 

och personal på förskolan. Sven har skrivit flera forskningsöversikter som bland annat 

behandlar förskolans likvärdighet och förskolans betydelse för barns lärande och 

utveckling.  

 

VAD VET VI? 

 

”Förskolan har kanske allra störst betydelse för barn från svåra hemförhållanden, barn som 

tillhör minoritetsgrupper, barn till migranterna och för barn som är flerspråkiga” 

Förskolan kan bidra till alla barns utveckling och lärande men har störst betydelse för de barn 

som växer upp under sociala och eller ekonomiska svårigheter, barn som tillhör 

minoritetsgrupper, barn till migranterna eller barn som är flerspråkiga.  

 

”För att förskolan ska få betydelse för lärande och utveckling måste den hålla hög kvalitet” 

Det är inte tillräckligt att bara befinna sig i förskola, för att de ska bidra till lärande och 

utveckling på ett bra sätt måste verksamheten hålla en hög kvalitet. En förskola med hög 

kvalitet kännetecknas bland annat av det emotionella, sociala och kognitiva stöd som 

personalen ger barnen. Förskolans kvalitet avgörs i de konkreta mötena mellan pedagoger 

och barnen.  

De viktigaste strukturella förutsättningarna för att förskolan ska hålla en hög kvalitet är de 

som möjliggör en gynnsam interaktion mellan förskolans personal och barnen. Det handlar 

bland annat om  

▪ personalens utbildningsnivå och kompetens, där tillgång till välutbildad personal 

bidrar positivt till förskolans kvalitet. Även tillgång till kontinuerlig 

kompetensutvecklings bidrar till en hög kvalitet.  

▪ förskolepersonalens villkor, till exempel personaltäthet, barngruppens storlek, 

lönenivå och tid för planering av verksamhetens innehåll.  
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”Stödjande pedagogiska relationer mellan personal och barn kan bidra till att skapa 

motståndskraft hos barn som varit med om svåra händelser” 

Stödjande pedagogiska relationer, där lyhörd och duktig personal hjälper barn att både förstå 

och göra sig förstådda, hjälper barn som lever under svåra förhållanden eller som varit med 

och traumatiska händelser att utveckla en motståndskraft. Stödjande pedagogiska relationer 

handlar om förmågan att kommunicera men också om personalens förmåga och möjlighet till 

omsorg och vid behov fungera som kompletterande anknytningspersoner.   

Att visa omsorg och bidra till motståndskraften hos barn handlar inte om att ta bort det som är 

svårt i barns värld utan snarare göra det möjligt för barn att hantera prövningar. Det handlar 

mycket om att ge barn förhoppningar och en tilltro till sin egen förmåga genom att stärka 

deras känsla av hemhörighet i världen och stärka deras självmedvetenhet.  

 

”Då förskolepersonalen betonar delaktighet, inflytande, kommunikation och engagemang 

kan barn utveckla positiva uppfattningar om sig själva som delaktiga, engagerade och 

dugliga”   

Barns generiska förmåga, det vill förmågor som säga som ligger bortom sådant som handlar 

om lärande och utveckling, påverkar barns syn på sig själva och deras välbefinnande. Om 

förskolepersonalen har förmågan och möjligheten att betona barns delaktighet, inflytande, 

kommunikation och engagemang så bidrar det till att barnen utveckla en positiv uppfattning 

om sig själva som delaktig, engagerade, dugliga. Att bidra till barns känsla av att vara 

delaktiga, engagerade och dugliga är en viktig del av förskolans uppdrag.  

 

VAD BEHÖVS? 

 

”Svensk förskola har gott förtroende och är högt värderad men visar en ökande problematik 

som behöver lyftas fram och diskuteras” 

Svensk förskola har ett gott förtroende bland föräldrar och ett ganska gott internationellt 

anseende. Det finns dock en ökad problematik som bör uppmärksammas. Strukturella 

utmaningar som behöver lyftas fram och diskuteras är bland annat att 

▪ förskollärare ett bristyrke  

▪ tillgång till förskolelärare är ojämnt fördelad mellan förskolor i olika områden  

▪ personalomsättningen ökar 

▪ andelen outbildad personal ökar 

▪ bristande likvärdighet när det gäller förutsättningarna att bidra till utveckling och 

lärande samt förmågan att stärka barns generiska förmågor.  
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Förslag på åtgärder som skulle bidra till att förstärka förutsättningarna för förskolor i utsatta 

områden är till exempel 

▪ Ökade resurser. Behoven och utmaningarna är ofta större på förskolor i utsatta 

områden. För att de ska kunna bedriva en likvärdig verksamhet som förskolor som 

inte ligger i utsatta områden behöver de mer resurser.  

▪ Utredning av den fysiska miljön. Den fysiska inne- och utemiljön på förskolor som 

ligger i utsatta områden behöver utredas och vid behov åtgärdas.  

▪ Ökad samverkan med föräldrar. Förskolor i utsatta områden behöver hitta bra sätt att 

samverka med föräldrar och samhällsaktörer som finns i närområdet. Det behövs 

bland annat för att skapa förtroende och förståelse för den svenska förskolan bland 

grupper som inte har sitt ursprung i Sverige. 

▪ Ökad tillgänglighet. Man behöver aktivt arbeta med att fler barn som växer upp i 

utsatta områden får tillgång till förskolans verksamhet från tidig ålder och 

kontinuerligt under barndomen. Det handlar bland annat om att säkerställa att 

föräldrar i utsatta områden känner till erbjudandet om att låta barnen gå på förskolan 

men också om att öka förståelsen av hur förskolan kan bidra till barns lärande och 

utveckling på ett sätt som gynnar även deras skolgång.  

▪ Ökad samverkan med andra aktörer. Förskola i utsatta områden behöver i ökad 

utsträckning betraktas som en aktör i ett sammanhang, där man tillsammans med 

andra aktörer ska ge barn förutsättningar till utveckling och välmående. Förskolans 

behöver samverka med andra samhällsaktörer och med aktörer i civilsamhället. Hela 

samhället behöver gemensamt mobilisera för att motverka social ojämlikhet.  

 

TIPS PÅ FÖRDJUPAD LÄSNING  

▪ Persson, S. (2015). En likvärdig förskola för alla barn − 

innebörder och indikatorer. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

▪ Persson, S. (2020). Hur likvärdig är svensk förskola? I G. 

Åsén (red). Vad säger forskningen om svensk förskola. Stockholm: Liber 

AB. 

▪ Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M.R., Espinosa, 

L. M., Gormley, W. T. & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our Future: The 

Evidence Base on Preschool Education. Society for Research on Child 

Development. 
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The literature shows that making greater 

investments in children’s health results in better 

educated and more productive adults. 

- World Health Organization  
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4 Tandhälsan hos barn i  

utsatta grupper  

Gunilla Klingberg, professor barn- och ungdomstandvård vid Malmö Universitet  

Gunilla Klingberg är professor i barn- och ungdomstandvård vid Malmö universitet. 

Hon har i sin forskning studerat barn med speciella behov av tandvård, bland annat 

barn med  tandvårdsrädsla, smärta vid tandbehandling, barn i social utsatthet och unga 

med funktionsnedsättning. 

 

VAD VET VI?  

 

”1 av 20 treåringar och 1 av 4 sexåringar behöver vård för hål i tänderna” 

Andelen barn som behöver vård på grund av hål i tänderna har minskat sedan 80-talet. Trots 

det är det fortfarande många barn som behöver vård. År 2019 hade 1 av 20 treåringar och 1 

av 4 sexåringar så stora skador i tänderna att de behövde vård. Sverige når därmed inte 

WHOs mål för Europa, som anger att 80 procent av sexåringarna ska vara fria från Karries.  

 

”Att behandla barn vid sjukdomar i tänderna är svårt ”  

Att ge tandvård till små barn är ofta mer komplicerat än vid behandling av äldre barn och 

vuxna. Det är svårt för barnet att förstå varför de måste ligga stilla. Ofta behövs därför mer 

omfattande ingrepp, som att söva barn för att vård ska kunna ges. I Skåne sövs ca 800 barn 

varje år för att de ska få tillgång till tandvård. 450 av dessa är under 7 år.  

 

”Det finns ett starkt samband mellan tandhälsa och socioekonomiska förhållanden” 

Det finns mycket forskning som visar på sambandet mellan tandhälsa och socioekonomisk 

status. En studie från Göteborg visade bland annat att förskolebarn som bor i utsatta områden 

har tre gånger högre risk för hål i tänderna än barn som bor i andra områden.  

En stor studie genomförd 2013 av Socialstyrelsen visar att det finns en ökad risk för ohälsa i 

tänderna hos barn till föräldrar som  

▪ själva har sämre tandhälsa 

▪ invandrat till Sverige från länder utanför Norden och Västeuropa 

▪ får ekonomisk bistånd 
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▪ har en låg utbildningsnivå  

▪ är unga  

 

”Det behövs mer kunskap om andra riskgrupper, till exempel barn med 

funktionsnedsättningar, samhällsplacerade barn och barn med medicinska sjukdomar” 

Det finns grupper av barn där man kan anta att det finns en ökad risk för ohälsa i tänderna 

men där kunskapen är bristfällig. Till exempel kan man anta att barn med 

funktionsnedsättningar och barn som är samhällsplacerade har en ökad sårbarhet som kan 

bidra till en ökad risk för ohälsa i tänderna. Det finns mycket som tyder på att den här 

gruppen barn har en ökad risk men att de inte alltid har tillgång till tandvård. Även barn med 

visa somatiska sjukdomar kan antas ha en förhöjd risk. Det finns sannolikt också en grupp 

barn som inte har tillgång till tandvård, till exempel barn som lever som papperslösa i 

Sverige. Mer kunskap om tandhälsan hos barn i riskgrupper behövs.  

 

”Om man har ont i tänderna så kommer det att påverka livskvalitén” 

Tandvärk påverkar livskvalitén. Att ha ont i tänderna gör ont och smärta påverkar barn i deras 

vardag. Barn som har ont i tänderna har till ofta också svårt att äta, vilket bland annat kan 

påverka barns ork, koncentration, lärande och utveckling. Synliga tecken på dålig tandhälsa 

kan också bidra till att barn upplever stigma och känner skam.  

 

”Undvika småätande, borsta tänder och regelbunden tandvård förebygga hål i tänderna” 

Det finns en hel del som föräldrar och samhälle kan göra för att undvika att barn får hål i 

tänderna. Det handlar bland annat om att barn  

▪ inte småäta mellan måltider 

▪ får tillgång till bra mat i hem och skola, där man undviker socker  

▪ får hjälp vid tandborstning  

▪ besöker tandvården regelbundet  

 

VAD BEHÖVS?  

 

För att förbättra tandhälsan hos barn i alla grupper behövs  

▪ kunskap och resurser som gör att föräldrar har rutiner för regelbunden tandborstning 

med tandkräm 
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▪ fler populationsbaserade studier av promotiva och preventiva strategier kombinerade 

med individuella åtgärder som ger oss bättre kunskap om vilka interventioner som 

fungerar  

▪ aktörer som arbetar med barn och/eller föräldrar behöver arbeta tillsammans och ta 

ansvar för barnen hela hälsa och välmående, inklusive tandhälsan 

▪ genomförda interventioner behöver i ökad utsträckning följas upp och utvärderas 

▪ tandvården behöver ökade resurser för att  möte behovet av tandvård hos små barn  

 

TIPS PÅ FÖRDJUPAD LÄSNING  

▪ Klingberg mfl Oral hälsa hos barn i socialt utsatta områden – en 

utmaning https://www.tandlakartidningen.se/wp-

content/uploads/2021/03/Klingberg-etal.Pdf 

▪ Socialstyrelsen Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2

013-5-34.pdf 

▪ Folkhälsomyndigheten Jämlik tandhälsa (vuxna) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/j/jamlik-

tandhalsa/?pub=59629 

▪ A-C André Kramer. On dental caries and socioeconomy in Swedish children and 

adolescents - Clinical and register-based studies 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/54528 

 

 

 

  

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/54528
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