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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 
 

ECEC Förskola (Early Childhood Education and Care) 

EU Europeiska unionen 

GDP Bruttonationalprodukt (BNP) 

NRW Nordrhein-Westfalen 

OMC Den öppna samordningsmetoden 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

PISA Internationellt program för bedömning av elever 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Bakgrund 
Alla EU:s medlemsländer, utan undantag, erbjuder någon form av förskoleverksamhet för 
barn under skolpliktig ålder. Traditionellt har detta varit ett sätt att uppmuntra kvinnor att 
komma ut på arbetsmarknaden. I dag ägnar sig EU-länderna i allt högre grad inte bara åt 
förskoleplatsernas antal utan även åt kvaliteten på verksamheten. Förskolan ses alltmer 
som ett viktigt första steg i barnets framtida utbildningsmässiga utveckling. Kvaliteten på 
barns liv innan de börjar den obligatoriska utbildningen har stor betydelse för vilken typ av 
elever de kommer att bli. Utbildningens kvalitet i EU-länderna är avgörande för 
utvecklingen av EU:s konkurrenskraft, och skolorna arbetar med de barn som kommer till 
dem. Europeiska kommissionen anser också att förskolan lägger grunden för barns lärande 
under resten av livet, deras integration i samhället, personliga utveckling och inte minst 
deras anställbarhet1. Den här studien tar tempen på förskoleverksamheten och dess 
kvalitet över hela EU, inte minst mot bakgrund av den process med den öppna 
samordningsmetoden som för närvarande är igång, och kartlägger nya politiska trender i 
medlemsländerna som kan tjäna som exempel på åtgärder ägnade att höja förskolans 
kvalitet. 
 
De större prioriteringar som identifierats av kommissionen och parlamentet utgör fonden 
för analyserna i studien. Dessa prioriteringar ligger i linje med de kvalitetskomponenter 
som tas upp i internationell forskningslitteratur och kan delas in i (1) tillgång/deltagande, 
(2) politiska, rättsliga och finansiella strukturer, (3) personal, (4) läroplan och (5) 
föräldramedverkan. Den här studien tittar på aktuella frågor och utvecklingstendenser i 
dessa bärande kvalitetselement. Till sist innehåller studien några förslag till riktlinjer som 
det kan finnas skäl att ta fasta på för att nå framgång med den öppna 
samordningsprocessen, som för närvarande står i fokus för utvecklingen av EU-politiken. 
 
Deltagande 
I ett europeiskt sammanhang har det tagits fram gemensamma mål för små barns 
deltagande i förskoleverksamhet. För barn mellan fyra år och skolpliktig ålder i respektive 
land strävar medlemsländerna efter minst 95 procents täckning för hela målgruppen. För 
mindre barn (under tre år) vill man uppnå ett 33-procentigt deltagande. När vi studerar de 
här målen är det viktigt att skilja mellan ”tillgång” och ”deltagande”. Även om det genom 
politiska åtgärder är möjligt att skapa allomfattande tillgång genom att öka antalet 
förskoleplatser, är allomfattande deltagande beroende av den faktiska efterfrågan. Att 
”bara” skapa fler förskoleplatser innebär inte nödvändigtvis att fler barn kommer att delta i 
verksamheten i varje medlemsland. 
 
Just nu håller i stort sett alla medlemsländer på att mejsla ut åtgärder för att nå 
Europa 2020-strategins mål om att 95 procent av alla barn från fyra års ålder ska gå i 
förskola. En tydlig uppåtgående trend kan skönjas, och 95-procentsmålet närmar sig. 
Även bland de minsta barnen finns det en tydlig positiv trend. Studien beskriver mer 
specifikt de insatser för att bygga ut förskolekapaciteten som görs i Tysklands folkrikaste 
delstat, Nordrhein-Westfalen, där en särskild arbetsgrupp tillsatts för att avlägsna de mer 
konkreta hindren för samarbete mellan olika förvaltningsnivåer.  
Den rådande ekonomiska och finansiella krisen lär emellertid få en kraftigt dämpande effekt 
på deltagandet under de kommande åren. Särskilt med hänsyn till krisens återverkningar 

                                                 
1  Europeiska kommissionen, Förskola – en bättre grund för framtiden (COM(2011)0066). 
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är det av avgörande betydelse att medlemsländerna inte bara fokuserar på att öka 
deltagandet bland små barn utan även på att vidga det. De grupper som är svårast att nå 
ut till är ofta barn med missgynnad bakgrund eller från särskilda (missgynnade) regioner. 
De här barnen behöver extra stöd genom tidiga insatser i form av högkvalitativ 
förskoleverksamhet för att undvika utvecklingsrelaterade problem senare i livet. Som ett 
framgångsexempel tar studien upp Finland, där man för närvarande håller på med en 
kartläggning av den del av befolkningen som förskolan inte når ut till. Att vidga deltagandet 
innebär också att medlemsländerna fäster större vikt vid regionala skillnader i 
förskoledeltagandet. Lika möjligheter bör även garanteras för barn i EU-ländernas 
glesbygdsområden.  
  
Politiska, rättsliga och finansiella system 
Medlemsländerna arbetar alltmer i riktning mot att integrera ledningsstrukturerna för 
förskoleverksamheten i alla åldersgrupper. Det här är en positiv utveckling sprungen ur det 
internationella samförståndet att integrerade förskolesystem ger bättre resultat än 
splittrade eller separerade. Ett helhetsgrepp på barns utveckling, både inom politiken och 
bland förskoleinrättningarna, har visat sig leda till bättre utbildningsresultat. Därför 
rekommenderas att beslutsfattare med ansvar för de yngsta barnen samarbetar nära med 
sina kolleger med ansvar för de äldre barnen. 
 
Ofta är systemen också uppdelade på olika förvaltningsnivåer, med varierande grad av 
självständighet för de lokala myndigheterna. Nationella och lokala kvalitetskrav för 
förskolor har i regel ganska låga kvalitetsgränser. På så vis får förskolorna inga incitament 
att utveckla kvaliteten ytterligare. Framför allt i tider med strama budgetar har de en 
benägenhet att hålla sig till minimikraven i stället för att höja kvaliteten. En intressant 
kvalitetsram har införts i Irland (Síolta), där syftet är att hela tiden ge personalen 
incitament att reflektera över sitt arbete och därigenom utveckla kvaliteten på den 
erbjudna förskoleverksamheten. Även i detta initiativ är dock tillräcklig finansiering ett 
avgörande krav för att dess gynnsamma effekter ska kunna frigöras.  
 
Även om behörigheten på förskoleområdet är uppdelad mellan flera olika förvaltningsnivåer 
har den nationella nivån ofta åtminstone någon form av bestämmanderätt om hur medlen 
ska spenderas. En granskning av hur stor del av BNP som läggs på förskolan vittnar om 
stora skillnader mellan medlemsländerna. I och för sig innebär mer pengar till förskolan 
inte automatiskt högre kvalitet, men det finns ändå ett tydligt positivt samband mellan 
medlemsländer med betydligt större förskolesatsningar och deras utbildningsresultat i 
internationella tester, exempelvis Pisa. Dagens globala ekonomiska och finansiella kris är 
därför en enorm utmaning som måste tas i beaktande, eftersom den har betydande 
inverkan på budgetarna. Samtidigt är ett kraftfullt finansiellt åtagande avgörande för att 
utveckla kvaliteten inom alla parametrar. 
 

Personal 
Kompetent personal är en nyckelfaktor för en god förskoleverksamhet. Några enhetliga 
standarder i EU för hur en personalkvalitetspolitik ska se ut finns dock knappast. 
Minimikraven för personalens kvalifikationer skiljer sig rejält runtom i EU, allt från inga krav 
alls till krav på universitetsexamen. Rent generellt anses att inte all förskolepersonal 
behöver högre utbildning, eftersom stödarbete kan utföras av personal med 
yrkeskompetens. En del minimiriktlinjer för förskoleverksammas kvalifikationer behövs 
dock för att säkerställa en grundläggande kvalitetsnivå. 
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De flesta medlemsländer försöker professionalisera förskolepersonalen. Förekomsten av 
uttalade eller finansiellt uppbackade mål skiljer sig dock avsevärt mellan länderna. Detta 
gäller särskilt mer informella typer av familjedaghem med dagbarnvårdare som tar hand 
om barnen i sitt hem och därför är undantagna från de flesta regleringar. Löpande 
fortbildning är emellertid viktigt även för kvaliteten på ”vanlig” förskolepersonal. Ett 
lyckosamt exempel på sådana professionaliseringssträvanden hämtas från tyska Nordrhein-
Westfalen, vars så kallade familjecentrum erbjuder barnomsorgspersonal en plattform där 
de kan utbyta erfarenheter och gå extrakurser.   
 
Arbetsvillkoren – såsom arbetsmiljö, lön och anställningsförmåner – är också av avgörande 
betydelse för personalkvalitetssystemet. De används som ett sätt att locka till sig mer 
välutbildad personal och på så vis påverka kvaliteten. De allmänna arbetsvillkoren påverkar 
arbetstillfredsställelsen, som i sin tur påverkar kvaliteten på förskoleverksamheten. Studien 
visar exempelvis på stora skillnader i lönekostnader och blygsamma skillnader i antalet 
barn per anställd mellan medlemsländerna.  
 

Läroplan 

Forskare och beslutsfattare är på det stora hela överens om att det är viktigt för små barn 
att inte bara utveckla de nödvändiga kognitiva aspekterna inför grundskoleutbildningen, 
utan även att utveckla icke-kognitiva element. Båda delarna anses lika viktiga som 
fundament för det livslånga lärandet. Även om den här balansen i stort sett upprätthålls 
finns det stora variationer i hur detaljerat utformade de nationella läroplansriktlinjerna är i 
EU. Flera medlemsländer har på senare tid infört förskoleprogram för barn strax under 
skolåldern som förberedelse inför grundskolestarten. Över hela EU fokuserar 
förskoleprogrammen alltmer på att stärka de mer undervisningsrelaterade sidorna, som 
färdigheter i att räkna, läsa och skriva. Som exempel på sådana nyinrättade program tittar 
studien närmare på Rumänien, där ett förskoleår infördes 2012.  
 
I alla medlemsländer tas politiska initiativ för att nå ut till riskutsatta barn och få med dem 
i befintlig läroplansstyrd småbarnsverksamhet. Syftet, och därmed även resultaten, skiljer 
sig dock väsentligt mellan enskilda inrättningar och olika regioner. Mer belägg behövs för 
att möjliggöra förnuftiga och välunderbyggda politiska beslut utifrån de här försöken i 
framtiden. Studien visar att välutbildad förskolepersonal spelar en avgörande roll för att 
verkligen fånga upp barn i riskzonen. 
 

Föräldramedverkan 
Ett absolut måste för en högkvalitativ förskoleverksamhet är föräldrarnas medverkan. 
Föräldrarna är de viktigaste aktörerna i barns utveckling. Deras medverkan är alltid viktig, 
men i ännu högre grad för minoritetsgrupper eller barn med missgynnad bakgrund. Genom 
sin delaktighet hjälper de till att minska skillnaderna mellan hem- och skolmiljön och kan 
därmed bidra till att förbättra barnens utbildningsresultat och minska skolavhoppen längre 
fram. Även om föräldramedverkan får viss uppmärksamhet i lagar och andra författningar 
är detta i regel en fråga för de enskilda inrättningarna i EU. 

 
Studien skiljer mellan barncentrerad och förskolecentrerad föräldramedverkan, eftersom 
det handlar om två olika typer av underliggande mål. Barncentrerad föräldramedverkan har 
som syfte att bidra till barnets utveckling, medan förskolecentrerad medverkan mer 
fokuserar på föräldrarnas möjligheter att diskutera verksamheten med förskolan. Även om 
graden av föräldramedverkan i mångt och mycket beror på den kulturella kontexten finns 
det flera lyckade exempel på barncentrerad medverkan i Finland, Irland och Nederländerna, 
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där man har arbetat fram mycket konkreta utåtriktade strategier för att engagera föräldrar 
och barn i missgynnade grupper. I kombination med befintliga statliga kvalitetskrav kan 
förskolecentrerad föräldramedverkan vara ett effektivt sätt att säkra kvaliteten. När kritiska 
föräldrar agerar som konstruktiva konsumenter har de möjlighet att påverka förskolornas 
kvalitet. Välutbildad personal har därför en viktig uppgift att verkligen interagera med 
föräldrarna, med fokus både på barnet och på förskolan. 
 

Utmaningar på vägen mot en förskola av hög kvalitet 
Vissa utmaningar och rekommendationer som rör förskolans kvalitet är mer omfångsrika än 
de specifika kvalitetselementen och är relevanta för beslutsfattare på nationell och 
europeisk nivå. Studien tittar närmare på vilka utmaningar EU står inför i utvecklingen av 
en förskola av hög klass och innehåller en rekommendation om hur varje utmaning kan 
bemötas. För det första är avsaknaden av empiriska belägg som kan underbygga 
utvecklingen av nya politiska initiativ ett problem för beslutsfattarna. I nuläget tas politiska 
initiativ i regel utan att det finns något som empiriskt styrker att dessa rent faktiskt leder 
till positiva resultat, exempelvis i form av minskade skolavhopp eller bättre studieresultat i 
internationella jämförelser, exempelvis Pisa. OECD har i alla sina förskolestudier 
konsekvent påtalat behovet av evidensbaserat beslutsfattande, och även i denna 
studie framhålls detta som en prioritering både för EU och för enskilda medlemsländer.  
  
För det andra står staten (eller kommunerna) inför den ständiga problematiken hur man 
ska säkra kvaliteten i vart och ett av förskolans fem bärande kvalitetselement. Minimikrav 
ger i regel förskolorna inga incitament att utveckla kvaliteten. Ändå sätter de flesta 
medlemsländer just sådana minimikrav och utför sedan inspektioner för att kontrollera att 
de följs. En verklig utmaning i kvalitetsförbättringen är därför att skapa effektiva 
utvärderingsmetoder som ger klara incitament att inte bara göra precis vad som krävs utan 
att verkligen bjuda till för att tillhandahålla en förskoleverksamhet av hög klass.  
 
För det tredje är det väsentligt att beslutsfattarna håller en konsekvent linje i sin 
politik, uppbackade av nödvändig finansiering men även av andra berörda myndigheter.  
Alla medlemsländer har en mängd olika strategidokument och förslag på hur man ska öka 
deltagandet, integrera tjänster, höja personalens kvalifikationer skapa välavvägda 
läroplaner eller involvera föräldrarna. Förutom det är det dock viktigt att man får med alla 
nyckelaktörer på tåget och att den föreslagna politiken faktiskt kan sättas i verket.  
 
Till sist ser vi hur den ekonomiska och finansiella krisen kastar en lång skugga över 
förskolepolitiken i hela EU. Flera exempel i studien visar hur högtflygande nationella 
kvalitetsmål eller kvalitetsramar för deltagande, personal, läroplaner och 
föräldramedverkan tvingats stryka på foten så snart det blivit tal om budgetnedskärningar. 
Ambitionerna finns ofta kvar, men staten anslår helt enkelt inte tillräckligt med pengar för 
att de ska kunna realiseras. Samtidigt kan medborgarna inte längre bidra med lika mycket 
till barnomsorgen på grund av arbetslösheten. Människor utan arbete har varken något 
behov av att skicka sina barn till dagis eller de ekonomiska medel som ofta krävs för att 
kunna göra det. Dessa barn riskerar på så vis att hamna på efterkälken och inte få den 
viktiga utbildningsgrund som kanske just de är i behov av. I dessa tider är det viktigt inte 
bara att staten fortsätter att satsa lika mycket på förskolan för att säkra en högkvalitativ 
verksamhet sett till alla de olika kvalitetselementen. Än viktigare är det att utveckla initiativ 
för att nå ut till de grupper som är i störst behov av förskola och erbjuda alla barn 
lika möjligheter. Förskolan bör föras upp på den allmänna utbildningsagendan. En förskola 
av hög kvalitet lägger en fast grund för utbildningen senare i livet och är ett viktigt redskap 
för att minska befintliga och framtida sociala skillnader mellan barn med olika bakgrund.  
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Rekommendationer 
Rekommendationer på EU-nivå: stöd till den öppna samordningsprocessen  

Studien identifierar utvecklingstendenser i EU och i enskilda medlemsländer. Utvecklingen 
av en kvalitetsram för förskolan på EU-nivå befinner sig för närvarande i sin linda, och det 
är alldeles för tidigt att göra en fullständig utvärdering. Arbetet med att ta fram en 
kvalitetsram för förskolan drogs igång av kommissionen genom den tematiska arbetsgrupp 
som inledde sin verksamhet 2012, som ett led i den pågående öppna 
samordningsprocessen. 
Eftersom det fortfarande är för tidigt med en utvärdering av processen innehåller studien 
en del rekommendationer för Europaparlamentet, kommissionen och enskilda 
medlemsländer som underlag till det pågående arbetet med en europeisk kvalitetsram för 
förskolan. 
 Förberedande politiskt deltagande bör stimuleras för att skapa tillräcklig 

medvetenhet på det politiska planet både nu och inom en nära framtid. Om förskolans 
kvalitet inte är en fråga som berör medborgare eller nationella intressenter lär inte den 
öppna samordningsprocessen lyckas. En kvalitetsram för förskolan bör vara mer än 
bara en teknisk checklista. Arbetet bör även ha en tydlig politisk komponent, som 
förutsätter tillräcklig politisk delaktighet för att bli lyckosam. 

 För det andra bör vikten av en högkvalitativ förskola bli en fråga av gemensamt 
intresse för medlemsländerna. Om medlemsländerna inte ser mervärdet i att arbeta 
tillsammans mot gemensamma mål är det väldigt liten chans att den öppna 
samordningsprocessen kommer att bära frukt. För att säkra full uppbackning åt 
förskolans kvalitetsram bör medlemsländerna tillsammans utgå från gemensamma mål. 

 För det tredje är det viktigt att institutionella strukturer används som understöd åt 
den öppna samordningsprocessen, precis som kommissionen nu gjort med tillsättningen 
av en tematisk arbetsgrupp och en intressentgrupp. 

 Mål, riktmärken och indikatorer bör ingå som ett viktigt inslag i en lyckad öppen 
samordningsprocess. Sådana håller för närvarande på att tas fram av den tematiska 
arbetsgruppen och krävs för att framstegen med kvalitetsramen för förskolan ska kunna 
jämföras. Det behövs tydliga och jämförbara målsättningar, riktmärken och indikatorer 
för alla enskilda kvalitetselement som identifieras i denna studie, nämligen (1) 
deltagande/tillgång, (2) politiska, rättsliga och finansiella strukturer, (3) personal, (4) 
läroplan och (5) föräldramedverkan. Sådana jämförbara uppgifter är centrala som 
incitament för medlemsländerna att arbeta mot det gemensamma slutmålet. För att 
dessa evidensbaserade målsättningar eller riktmärken ska kunna vidareutvecklas 
behövs nya, EU-omfattande empiriska studier, som också måste främjas. 

 Europas beslutsfattare bör göra berörda parter delaktiga och bygga upp ett fruktbart 
samarbete med dessa. Detta är en nödvändighet om den öppna samordningsprocessen, 
som ju är en nedifrån och upp-process, ska krönas med framgång. En kvalitetsram för 
förskolan bör vara mer än ett politiskt högnivåprojekt och måste vara tydligt förankrad i 
faktisk förskolepraxis. Detta är särskilt viktigt just på förskoleområdet, eftersom 
förskolepolitiken ofta delegeras till lägre förvaltningsnivåer och mindre inrättningar. 

 Till sist: motstridiga ståndpunkter (i fråga om politisk inriktning eller ideologi) mellan 
medlemsländer hjälper i regel den öppna samordningsprocessen framåt och bör därför 
inte nödvändigtvis undvikas av Europas beslutsfattare. Medlemsländer med en tydlig 
agenda kommer att försöka övertala motsträviga länder att arbeta för det 
gemensamma målet. Eftersom initiativet måste komma från medlemsländerna är detta 
ett väldigt relevant villkor för samordningsprocessens lyckade genomförande. 
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Rekommendationer till medlemsländerna: utveckling av förskolans kvalitet 
Vid sidan av den politiska koordinationen i den öppna samordningsprocessen är 
medlemsländerna de primärt ansvariga för att höja kvaliteten. Den här studien framhåller 
vikten av att förskolans kvalitet förs upp på den allmänna utbildningsagendan, eftersom en 
bra förskola lägger en fast grund för framtida utbildning och livslångt lärande. På så sätt 
ingår den i en vidare politik om lika möjligheter och medborgarskap och bör behandlas 
därefter. Studien tar upp och analyserar lyckade exempel i olika institutionella kontexter 
över hela EU. Iakttagelserna syftar till att informera beslutsfattarna om förskolans 
kvalitetskomponenter, alltså deltagande, styrelsestrukturer, personal, läroplan och 
föräldramedverkan. Här nedan följer de viktigaste lärdomarna från dessa 
framgångsexempel, som de nationella beslutsfattarna kan ta med sig: 
 
 Evidensbaserat beslutsfattande: Det är en absolut nödvändighet att beslutsfattarna 

baserar nya politiska initiativ på substantiella empiriska grundvalar. Alltför ofta händer 
det att utveckling initieras och försvaras utan stöd av empiriska belägg. Därför måste 
större vikt läggas vid empiri om vad som funkar inom förskolan, exempelvis 
genom stöd till longitudinella kohortstudier i ett EU-sammanhang. 

 Deltagande: I stället för att bara öka deltagandet i förskolan behövs större fokus på 
att vidga deltagandet. Medlemsländerna bör i högre grad uppmärksamma specifika 
gruppers deltagande och regionala skillnader, som kan tyda på att det finns problem 
med tillgången. En prioritering bör vara att vidga deltagandet bortom storstadsområden 
och att ge lika möjligheter för föräldrar och deras barn i landets glesbygdsområden. 

 Integrerade system: Det rekommenderas att beslutsfattare med ansvar för de yngsta 
barnen samarbetar nära med sina kolleger med ansvar för de äldre barnen. Genom 
att integrera förskolan i de allmänna utbildningssystemen skapar man en god jordmån 
för att förskolorna ute på fältet ska inta en enhetlig syn på barns utveckling. 

 Personal: Medlemsländerna bör åtminstone ha vissa nationella minimiriktlinjer för 
all förskolepersonals kvalifikationer för att säkerställa en grundläggande 
kvalitetsnivå. 

 Läroplan: Med tanke på det empiriska stödet för balanserade läroplaner är det 
ändamålsenligt att upprätthålla en balans mellan kognitiva och icke-kognitiva 
aspekter i arbetet med barn under skolåldern, även om mer undervisningsrelaterade 
mål, såsom färdigheter i att räkna, läsa och skriva, ges en mer framträdande plats i 
läroplansinnehållet.  

 Föräldramedverkan: Även om föräldramedverkan i förskolan är relativt oreglerad 
framhålls dess betydelse ytterligare i denna studie. Medlemsländerna rekommenderas 
att bistå förskolorna med att uppmuntra en meningsfull medverkan från 
föräldrahåll, samtidigt som man respekterar eventuella kulturella skillnader mellan 
olika regioner eller grupper. 

 Utgifterna på förskoleområdet: Dagens globala ekonomiska och finansiella kris är en 
enorm utmaning som måste tas i beaktande, eftersom den har betydande inverkan på 
budgetarna. Samtidigt är ett kraftfullt finansiellt åtagande avgörande för att 
utveckla kvaliteten inom de ovannämnda komponenterna. För att säkra ett sådant 
finansiellt åtagande rekommenderas medlemsländerna att samarbeta med att göra 
de nationella utgifterna inom förskolepolitiken mer jämförbara mellan olika 
länder, så att resultaten kan jämföras över hela EU. 


