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Ambassadör för svensk förskola  
 
[2008-04-24]
Finansminister Anders Borg kan tänka sig en obligatorisk
förskola. Bland kolleger i Europa talar han sig varm för
svensk barnomsorg.  
 
Finansdepartementet i Stockholm, slutet av mars 2008. Proper i mörk kostym
och röd slips tar en hjärtlig finansminister emot i sitt arbetsrum. Anders Borg
anknyter direkt till EU- och utbildningsfrågorna, som är anledningen till den
här intervjun.   
  - Vi ska ha en informell ekofin i Slovenien på temat kvaliteten i offentliga
utgifter. Tanken är att jag ska prata lite om förskola och barnomsorg utifrån
svenska erfarenheter. Det finns ett väldigt stort intresse för det. 

Hur kommer det sig då att förskolan positionerat sig på
finansministrarnas dagordning?   
  
- Rätt mycket brittisk och amerikansk forskning tyder på att det ger hög
avkastning att tidigt satsa på utbildning. Generellt sett har man i Europa
undersatsat, alltså lagt för lite pengar på de tidiga skolåren och åren
före skolan.   
  - Det andra är att rätt många länder har problem med att en ganska stor
grupp lämnar grundskola och gymnasium utan fullgoda kunskaper. Och det
vet vi inte riktigt vad man gör åt. Men en sak som vi tror har betydelse är att
eleverna börjar från en lite bättre gemensam bas, så att de socioekonomiska
villkoren spelar mindre roll. 

Där är väl svenska reformer på gång? Regeringen har ju redan
aviserat att den allmänna förskolans regler för fyra- och
femåringar ska utvidgas till att omfatta även treåringar.   
  
- Sverige har väldigt bra barnomsorg, vi tillhör absolut världsklass. Men om
man ska förbättra den, då tror jag det handlar om att förtydliga de
pedagogiska inslagen. Fortsätta med inlärning under lekfulla former,
utnyttja styrkan i hur förskolan i dag fungerar men förstärka möjligheterna till
ett pedagogiskt inslag. 

Om syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn från
socioekonomiskt svaga miljöer ? innebär det att den allmänna
förskolan blir obligatorisk?   
  
- Ja, det måste ju vara så att den pedagogiska delen, förskoledelen så att
säga, är obligatorisk. De exakta formerna vill jag vara försiktig med. Men för
att få den eftersträvade effekten måste man säkra att alla har lika
möjlighet till de pedagogiska delarna.   
  På frågan när detta kan genomföras hänvisar Anders Borg till
utbildningsministern och planeringen som pågår på det departementet. 

Men om man ser på det rent pengamässigt?   
  
- Den pedagogiska inriktningen och kvalitetsförstärkningen i förskolan är en
prioriterad sak inför den kommande budgeten som vi ska ta i höst och som
träder i kraft från årsskiftet. 

Är tidigare obligatorisk förskola en del av arbetslinjen?   
  
- Självklart är barnomsorgen en viktig del av arbetslinjen. Det är en väldigt
produktiv del av offentliga svenska utgifter – både för att den underlättar
kunskapsinhämtning hos barnen och för att den underlättar
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Det är också därför jag i
internationella sammanhang tenderar att hamna i diskussioner om
barnomsorg, för att den har dubbla effekter. 

I Social Bridges (se fakta nedan) betonas att skolan måste bli bättre
på att ge alla elever baskunskaper oavsett bakgrund och
etnicitet. Hur kan man göra skolan mer likvärdig?   
  
- Det är ett allmänt europeiskt problem som är tilltagande viktigt för Sverige.
Om 25 till 50 år kommer de som tillkommer i arbetskraften att i stor
utsträckning vara utrikesfödda. Hur väl vi lyckas integrera dem blir helt
avgörande för svensk tillväxt. Vi har en del bra utbildningsforskning, men
sanningen är att när det gäller kunskaper om vad vi gör och om effekterna –
där finns det stora brister. Men jag tror att just tidigt kunskapsfokus är en
viktig sak.   
  Anders Borg lämnar ett instämmande ja till att forskning i och om skola är
eftersatt. Samtidigt tillägger han att det också gäller integrationsfrågorna. 

Är du beredd att satsa mer pengar på de två forskningsområdena?   



Är du beredd att satsa mer pengar på de två forskningsområdena?   
  
- Jag tycker generellt sett att vi behöver mer pengar till forskning, hur vi ska
väga av mellan olika områden kommer i forskningspropositionen. Jag vill
avhålla mig från en personlig uppfattning.   
  Han är noga med att hålla gränsen till utbildningsdepartementet. Så är det
också när det gäller lärarutbildningen. Ett område som hänger nära ihop med
skolans kvalitet. I Social Bridges finns referenser till OECD-
undersökningar som pekar på hur bra den finländska skolan lyckas. Min
kommentar, att till skillnad mot i Sverige ligger i Finland all lärarutbildning på
masternivå, möter Anders Borg med att räkna upp en mängd andra
villkor som också är särskiljande.   
  - Jämförelserna med Finland är svåra. Jag har diskuterat det här med min
finländska kollega. Man har inga höga löner som kan förklara framgångarna,
men lärarna har en helt annan social status än i Sverige. Vad som bestämmer
det är väldigt svårt att förklara.   
  En annan OECD-undersökning, Teachers matter och som inte nämns i Social
Bridges, lyfter fram lärares lön och status som villkor för att rekrytera och
behålla bra lärare. I den internationella löneligan ligger svenska lärare lågt.
Anders Borg inskjuter genast att det också gäller många andra
yrkesgrupper.   
  - Men lärares roll är av väldigt stor betydelse, det kan jag bara hålla med
om. Vi skulle kunna förbättra våra skolresultat väsentligt för samma resurser
om vi kunde använda dem mer effektivt, och där är bland annat lärares
status- och lönesättningsfrågor jätteviktiga. 

Du är feminist. Du har sagt att det finns en könsmaktsordning och det
vill du ändra på. Läraryrket har alltmer blivit ett kvinnoyrke med lägre
status och inte särskilt konkurrenskraftiga löner. Kan du göra något
åt det?   
  
- Jag hoppas att vi har börjat en sådan utveckling. Satsar vi mer resurser på
kvalitet, mer resurser på vidareutbildning, på att höja kunskapsnivån och
förstärka statusen på yrket – då är ju det ett sätt att hantera den typen av
frågor. Utifrån mitt perspektiv med ansvar för ekonomisk utveckling och en
principiellt stark känsla för jämställdhet så är förskolesektorn jätteviktig. Den
har en underskattad ekonomisk betydelse. 

Men att ta hand om lönerna, det kan bara arbetsmarknadens parter
göra?   
  
- Precis. Vår uppgift är att se till att förskol- lärare och lärare har en bra
utbildning, att det därmed blir hård konkurrens om dem och att det är ett
högstatusyrke. Konsekvenserna för lönerna får fackföreningar och
arbetsgivare dra – inte finansministern. 

EKOFIN OCH SOCIAL BRIDGES
* "Social Bridges II" är en gemensam rapport från finansministrarna i Sverige,
Storbritannien och Tyskland. I rapporten som presenterades vid EU:s
finansministermöte (ekofin) i början av mars, diskuteras poltiska utmaningar
och åtgärder inom utbildningssystem och arbetsmarknad.
* Det handlar förstår om pengar – som ökad produktivitet, starkare
konkurrenskraft och förbättrad ekonomisk stabilitet. Men flera av bropelarna
har sitt fäste i utbildning – tidigare förskola, bättre resultat på grundskole-
och gymnasienivå, möjlighet till yrkes- och lärlingsutbildning, antagning och
kvalitet i högre utbildning samt livslångt lärande.

ANDERS BORG IN PÅ LIVET
ÅLDER: 40 år.
FAMILJ: Hustrun Sanna, elvaårig son och sjuåriga tvillingdöttrar.
BOR: Utanför Katrineholm.
OM JAG INTE VAR FINANSMINISTER: Har inte funderat över det, räknar med
att vara finansminister under rätt lång tid. Är i grunden ekonom med lång
erfarenhet från den finansiella marknaden så naturligast är att återgå till den
yrkeskarriären ”när min politiska värnplikt är slut”.
TRÄNAR: Ambitionen är tre gånger i veckan, i snitt ligger det på två.
LYSSNAR PÅ: Gubbrock, som Pink Floyd, Bob Marley, Bruce Springsteen.
PERSONLIG FÖREBILD: ”Det skulle i så fall vara min fru, för att hon är en
fantastisk människa.”
PRYL: Gummistövlar. ”Det har jag nästan alltid på mig hemma och klarar mig
inte utan. Jag och mina flickor var ute i skogen och tittade på en bäverhydda i
går.”
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