
Öppen förskola för språk och 
integration

Syftet med överenskommelsen: Inventera den öppna förskolans 

betydelse för utrikes födda kvinnors etablering och deltagandet i 

förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Arbetet omfattar att:

• Kartlägga befintliga verksamheter samt behov och förutsättningar 

generellt

• Ta fram och sprida stöd samt lärande exempel

• Informera om statsbidrag § 37a



Film från Malmö



Vad har vi gjort 2018?

Kartläggning:

− Enkät

− Kommunbesök

−Utvärdering och kunskapsöversikt 

− Kontakt Länsstyrelsen

Spridning

−Webbsida, webbsändning

− Erfarenhetsutbyte

− Konferens 6 december (filmades)

− Filmer

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/forskolafritidshem/oppenforskolaforsprakochintegration/studiebesokikommuner.16222.html
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskolafritidshem/oppenforskolasomarenaforintegration.15273.html
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskolafritidshem/oppenforskolasomarenaforintegration.15273.html


Kommuner där 

riktade insatser finns 

(105) eller där 

uppstart diskuterats 

(33)
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Undervisning i svenska/språkstöd

Besök från hälso- och sjukvården

Besök av studie- och yrkesvägledare

Arbetslivsorientering

Samhällsinformation

Nätverkande med inrikes födda

Studiebesök i/besök från förskola

Studiebesök och rundturer i kommunen

Anställd kulturtolk, brobyggare eller liknande funktion

Andra, ge gärna exempel:

Riktade insatser som erbjuds på öppna
förskolor



Resultat från enkäten kopplat till förskola

− 45 kommuner uppger att de aktivt använder öppna förskolan som 

ett sätt att främja deltagandet i den reguljära förskolan för barn med 

utländsk bakgrund.

− 93 kommuner uppger att det finns ett ganska stort eller mycket 

stort behov av att i kommunen öka deltagandet i förskolan för barn 

med utländsk bakgrund. 



Utvärderingens resultat kopplat till deltagande i 
förskola

−Öppna förskolan kan bidra till att öka deltagandet i förskolan.

−Öppna förskolan kan förbättra inskolningen i förskolan.

Metoder för detta är att:

- skapa kontakt mellan besökarna och förskolan.

- den öppna förskolan efterliknar en förskola (miljö, aktiviteter).

- skapa ömsesidig informationsöverföring mellan verksamheterna.

- ge information om förskolans betydelse och funktion.



Lärdomar från kartläggning

−Öppna förskolan är en lämplig arena för att 

nå målgruppen.

−Öppna förskolan erbjuder en mångfald av 

insatser.

−Utvecklingsområden: Utvärdering, 

styrkedjan, samverkan och 

arbetsmarknadsperspektiv.

− Statsbidraget är uppskattat – och översökt.



Strategin framåt

− Fortsatt kartläggning med fokus på 

styrning, samverkan och 

arbetsmarknad.

− Stöd till utveckling och utvärdering.

− Fortsatta erfarenhetsutbyten – nå 

relevanta beslutsfattare.



Språkundervisning för föräldralediga, aktuellt:

Ur regeringsförklaringen:

Vi höjer ambitionerna och ansträngningarna för att alla ska lära sig 

svenska, genom språkplikt, genom stärkt SFI, genom språkförskola 

och språkundervisning för föräldralediga

Ur överenskommelsen mellan S, L, C och Mp:

Pt. 40. Det måste gå snabbare för fler att lära sig svenska. (…) Även 

föräldralediga måste få lära sig svenska.



Frågor?


