
Överenskommelse med regeringen: Öppen 
förskola för språk och integration (2018-2020)

Syfte: Undersöka öppna förskolans betydelse 
för utrikes födda kvinnors etablering och ökat 
deltagande i förskolan för barn med utrikes 
födda föräldrar.
Arbetet har bland annat omfattat att:

• Kartlägga befintliga verksamheter
• Ta fram och sprida stöd samt lärande 

exempel
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− Dit kommer kvinnorna! Låga trösklar in
− En mötesplats som redan finns i över 

200 kommuner, med kompetenta 
medarbetare och nätverk att nå 
målgruppen

− Erbjuder en mångfald av insatser, som 
på olika sätt främjar integration

− En mötesplats för alla föräldrar

Varför är öppna förskolan en lämplig arena?



Vad erbjuds för aktiviteter?

• Språkstöd och 
språkundervisning

• Främja deltagande i 
förskola

• Hälsa och egenmakt
• Stärkt 

arbetsmarknadsdeltagande



Sammanfattningsvis

−Målgruppen är stor – och kvinnorna 
kommer dit

−Öppna förskolan fyller ett glapp 
−Frivilligheten en framgångsfaktor och en 

utmaning
−Etableringsprogrammet kan anpassas 

bättre



Material för fördjupning och inspiration
− Verktygslådan, stödmaterial med tips, filmer och 

förslag på diskussionsfrågor 
− SKR: Öppen förskola för språk och integration 
− Slutrapport: Öppen förskola för språk och 

integration
− Kunskapsöversikt om öppen förskola för 

integration (om kvinnors etablering och förskolans 
betydelse)

− Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som 
besöker öppna förskolor

−Utvärdering av fem kommuners arbete med öppen 
förskola

https://rapporter.skr.se/verktygsladan-med-tips-for-sprak-och-integration-i-oppen-forskola.html
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/oppenforskolaforsprakochintegration.46558.html
https://skr.se/download/18.2052aa85179360c61861a1e/1620129251107/slutrapport%20_%C3%B6ppen%20f%C3%B6rskola%20(00000002).pdf
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/oppen-forskola-oppnar-manga-dorrar.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/for-mig-och-mitt-barn.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/ett-steg-in-.html


Lärande exempel och inspiration
− Film om språkundervisning (Uppsala, Malmö)
− Film om förskolans betydelse (Malmö, Stockholm)
− Film om egenmakt och hälsa (Uppsala, Linköping)
− Film om stärkt arbetsmarknadsanknytning (Trelleborg, Stockholm)
− Film ur ett deltagarperspektiv (Göteborg)
− Film ur ett chefsperspektiv (förskolan) (Malmö)
− Film om hur man kan arbeta (Stockholm)
− Kort infografikfilm om öppna förskolan som arena för integration
− Kort infografikfilm Öppna förskolan ger tidiga insatser för integration

https://skrplay.screen9.tv/media/eZK2rnGTQo6Z-1iPFQGt5A/sprakstod-och-sprakundervisning
https://skrplay.screen9.tv/media/NTjm6juub3czddqTjgkr6A/framja-deltagande-i-forskolan
https://skrplay.screen9.tv/media/87VfjK2NtTeciekdmIlvNQ/egenmakt-och-halsa
https://skrplay.screen9.tv/media/SCE--O38gNBRgU8aWP96Lw/starkt-arbetsmarknadsanknytning
https://api.screen9.com/preview/ziXeyt7KwuyKGTsDoC4Qtxwl-xn0YQZ66d-xAqucYTm33Fh9vThTs_rEwJ1PvfZk
https://api.screen9.com/preview/oeZhpDshqyk5U-Yq9K-WvRSX70SGM9f6sWLTD-Zs9HoAwo1zbAp2PlsUJlQkmyFE
https://api.screen9.com/preview/YA_1YuIuCDt3BQPzen4UyTaGvOsp96d--ip69TE2ZOdhCINu2Wa-8CeilOztUd9X
https://www.youtube.com/watch?v=2eAB1OgNthM&feature=youtu.be
https://skrplay.screen9.tv/media/AoX0dDvA0Fk-ut-_7l_cDg/oppen-forskola-ger-tidiga-insatser-for-integration
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