
Svenska med baby 

INTEGRATION, INKLUDERING OCH GEMENSKAP  
MED BARN I FOKUS 



Vilar på fyra ben  

1. Sociala nätverk 
2. Samhällsinformation 
3. Föräldrastöd  
4. Språkträning  

 

 



Långsiktiga mål   

1. Minska utanförskap och segregation 
2. Verka för ett mer inkluderande samhälle 
3. Främja barns psykiska och fysiska utveckling 
4. I förlängningen bidra till minskad barnfattigdom 

 

 

 



Öppna föräldragrupper 

• En gång i veckan 
• 1,5 h på samma tid och plats 
• 30 träffar per år 
• Föräldrar och barn 0-2 år 
• Gratis och utan anmälan 
• Aktivitet med baby 
• Deltagarstyrt utifrån teman 
• Samverkan mellan lokala aktörer 
• Leds av ideella i samarbete med      

medarrangörer och partners 

 

 



Familjelördag  

• En gång i månaden 
• 3 h på samma tid och plats 
• Föräldrar och barn 0-7 år 
• Gratis och utan anmälan 
• Barns delaktighet 
• Nya vänner 

 

 

 



Samverkan   

• Utmaning nå nya svenska föräldrar 
• Riktade insatser 
• Lokala aktörer  

 

 



SAMARBETEN OCH PARNTERS 

       
       

      



Interaktiv övning   

1. Har du flyttat utomlands eller till en 
nya stad under en längre eller 
kortare period vad har gjort att du 
känner dig välkommen på den nya 
platsen?  

 

 

 



Bryta isolering och utanförskap  

 
” Svenska med baby kom som 
räddning för mig och min dotter.”  

 

 



FN:s konvention om barnets rättigheter 

• Svenska med babys verksamhet tar avstamp i 
Barnkonventionen.  

• Enligt Barnkonventionen har barnets föräldrar eller 
annan vårdnadshavare huvudansvaret för barnets 
uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få 
det som barnet har rätt till (artikel 5).  

• Artikel 18 säger att föräldrarna gemensamt har 
huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling 
men att det är samhällets ansvar att göra vad som är 
möjligt för att bistå föräldrarna med stöd. 

 



FN:s konvention om barnets rättigheter 

• Staten har en skyldighet att stödja föräldrarna för att 
barnet ska kunna åtnjuta sin rätt till en levnadsstandard 
som ger en sund utveckling på alla områden (artikel 27).  

• Föräldrastöd i olika former är därför en väldigt viktig 
samhällsuppgift och en förutsättning för att barnens 
rättigheter ska tillgodoses. 

 

 

 



Barnrättsperspektiv i praktiken  

• Rätt till lek 
• Barnets bästa i främsta rummet  
• Bra eller dåligt 

 

 

 



Förälder i ett nytt land  

• Många utmaningar 
• Stärka nyanlända föräldrar 
• Komplement till BVC:s 

föräldragrupper  

 

 

 



Barn slipper tolka  

 
”svårt att skaffa kontaktnät” 

 



Väg in i samhället 

 
”…snart visade det sig att familjen 
och släkten bara umgås inom sin 
egen grupp.”  
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