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OPGEJAAGD afl.#7 Het Walhalla / UPPJAGAD episod #7 Barnparadiset 
	
VO	Det	här	är	”Opgejaagd”.	I	den	här	serien	berättar	jag	om	vad	jag	stöter	på	i	
den	okända	världen	där	våra	barn	spenderar	tiden	från	9	till	5.	Jag	tittar	in	i	den	
underliga	verkligheten	i	förskola	och	undervisning	för	unga	barn	i	
Nederländerna,	underlig,	åtminstonde	när	jag	ser	med	min	Svenska	blick.	
	
Jag heter Jennifer Pettersson. Det här är Lova 
 
Lova: Hej 
 
VO Laila 
 
Laila:. Hej 
 
VO Och Jair 
 
Jair: Heej! 
 
VO Det är september 2017 
 
Lova: Bonk bonk bonk! Och så brrrr! Och det gjorde de jätte hårt 
 
VO Lova är 3 och går i förskola. Hon kan nu felfritt härma en drillborr. På dagis är 
de i full gång med att bygga om. Det är inget nödvändigt underhåll som måste göras 
men de vill bygga ut verksamheten. 
 
Män i vita overaller målar, hamrar och borrar i de utrymmen där barnen befinner sig, 
eller straks bredvid. 
 	
Lova:.  
Inte roligt. Inte roligt som “Byggare Bob”…. hm … när de håller på hela dagen. Då 
tycker jag inte alls att det är roligt. 
 
Jennifer: Vad är det som inte är roligt? 
 
Lova: Då gör de oväsen. Så; brrrr! Och det gjorde de jätte högt. Och då hör vi det 
och gör så här. 
 
Jennifer: Sitter du med händerna för öronen då? 
 
Lova: Ja, då håller jag händerna för öronen hela dagen.  
 
VO	Ombyggnaden	håller	på	sedan	flera	veckor	och	vi	märker	att	Lova	ofta	har	
huvudvärk	och	att	hon	behöver	sova	mer	än	normalt.	Jag är själv medlem i 
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föräldraföreningen och mailar chefen men hon bryr sig inte om min oro. Efter ett 
andra mail konstaterar hon att barnen tycker att ombyggnaden är rolig.	
 
VO Jag ringer upp “Boink”, en förening som företräder föräldrar med barn i 
förskoleverksamhet, för att kolla om det detta är normalt 
 
SFX Riiing! 
 
Boink:. Godmorgon Boink 
 
Jen: Godmorgon det är Jennifer Pettersson. Jag ringer med anledning av ett problem 
vid en förskola. Jag är med i föräldraföreningen. 
 
Boink: Vad kan jag hjälpa dig med? 
 
Jen: Jo det är en ombyggnad som pågår. Jag har själv sett flera dagar efter varandra 
att det skapar besvär/problem medans det.... 
 
Boink: Det handlar om förskoleverksamhet 0-4 förstår jag? 
 
Jen: Ja 
 
Boink: Och barnen kommer också i kontakt med redskap ombyggnaden själv eller är 
det ordentligt avskärmat? 
 
Jen:. Tex. igår blev en vägg placerad då jag lämnade mitt barn blev en vägg placerad 
precis, ja i utrymmet där vi befann oss 
 
Boink: Under barnpassningen, i utrymmet där barnen tas omhand jobbas det?! 
 
Jen: ... Ja öronbedövande borrning och hamrande. 
 
Boink: Det är oacceptabelt. Säkert då en advisfråga har inkommit men innehållet inte 
överenstämmer med det som händer. Och övervägande del av arbetet sker då barnen 
tas omhand.. 
 
Musik 
 
VO Boink råder mig att ringa till till inspektionen och jag tar också kontakt med 
regionskontoret. Regionmanegern tar klagomålet mycket seriöst. Men följande dag 
då jag lämna Lova så möts jag av de här ljuden: 
 
 
SFX Borrljud! 
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Jen: Hur länge ska ni hålla på idag? Hela dagen? 
 
Arbetare: Hela dagen ja 
 
VO Anledningen till att vi inte direkt söker en ny förskola för Lova är att hon nästan 
är fyra och snart kommer börja skolan. Jag hade egentligen redan för längesedan 
tänkt förekomma att Lova skulle hamna i samma skolsystem som Laila. Det här är en 
inspelning från ett år sedan, i augusti 2016. 
 
Jen: Jag känner mig stressad av att Lova varje dag blir äldre och jag inte har någon 
lösning eftersom jag inte ännu än gång vill göra detta mot mitt barn. 
Jag måste ha en riktig lösning från och med augusti nästa år. Och det är förståss.. du 
tänker åh, det är ett år… Men det känns helt kort, det är så förbi. 
 
VO Det datumet lyckades jag inte hålla. Lova börjar om några veckor i skolan och vi 
har fortfarande inte beslutat något. Jag har inte ens varit i Sverige för att titta på 
skolor och dagis. Stämmer min bild överens? Kanske har jag romantiserat det? 
Många människor tycker det. Till exempel undervisinspektör Arnold Jonk, som också 
är gift med en svenska, som precis som jag har tvåspråkiga barn… Jag frågar honom 
om de aldrig funderat på att emigrera. 
 
Jen:  Ni har aldrig övervägt….? 
 
Jonk: Nej jag är Nederländare 
 
Jen: (skratt) 
 
Jonk: Hos oss är det en ickefråga… Och framförallt inte för undervisning, det skulle 
för mig vara helt tokigt (skrattar båda två) 
 
VO För mig spelar Nederländsk undervisning en avgörande roll. 
 
Jen: Tokigt nog kommer det av vad jag sett i skolan 
 
VO Jag berättar för honom vad jag vet om den svenska skolan. 
 
Jonk: Jag blir oroad när jag hör dig prata om du inte idealiserar den svenska 
undervisningen enormt. 
 
Jen: Oo ja? 
 
Jonk: Jaja 
 
Jonk: I allefall är det inte något jag hör från mina svenska kollegor.  
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Jen: Nä? 
 
Jonk:.. Qua säg det allmänna intrycket. 
 
VO Det är verkligen på tiden att jag åker till Sverige. 
 
SFX Flygplan - ‘Mina damer och herrar välkomna till Sundsvall'  
 
VO När jag med det lilla flygplanet landar i Sverige är det bara fyra grader ute. 
Wouter hämtar mig i sin taxi. För fyra år sedan har han med fru Carolien och deras 
två barn emigrerat till ett samhälle i norra Sverige. Medans vi åker genom det snöiga 
landskapet berättar han om sitt nya arbete som taxichaufför. 
 
Wouter: Vet du, du får betalt om att köra runt lite på sandvägarna och genom snön. 
Varje morgon ser jag vilt, älgar, rådjur, rävar, lodjur… vad det nu heter? Lynx. Ja det 
är fantastiskt. En kollega såg en björn passera. 
  
Jen: Finns det björn här? 
  
Wouter: En vän till mig har skjutit två. Ungefär 10 minuter från stugan där du ska 
sova 
 
Jen: Oo hjälp! 
 
 (skrattar) 
 
Jen: Oh wow 
 
VO Jag känner Wouter och hans fru via “Marktplats” (Blocket). 2013 bodde de i 
Papendrecht och vi träffades snabbt när Jair och jag var förbi för en gungvagga som 
vi köpte av dem. Den var till Lova vilken fortfarande låg i magen. Samtidigt som vi 
boade in oss, var Wauter och Carolien på väg att bryta upp. De hade beslutat att med 
sina två barn flytta till Sverige. I trädgården till deras radhus stod en skylt ”Till Salu”. 
 
Carolien: Ja, ögonblicket då den där skylten stod i trädgården var en milstolpe. Nu 
åker vi. Vi kunde inte tillbaka. Flyttar vi på riktigt? Ja uppenbarligen, eftersom 
skylten står i trädgården. 
 
VO Men så lätt gick det inte. 
 
Carolien: Det var absolut inte ett märkvärdigt hus, en på tusen, hela gatan full med 
likadana hus ungefär.  
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Wouter: Otroligt. Till höger och vänster om oss stog också hus till salu. Ja, tre 
radhus på rad. Och det var kristider så en väldigt dålig timing att sätta sitt hus till 
salu. 
 
VO Äntligen, efter två år finns det en köpare. 
 
Carolien: Och vårat är sålt, det mittersta ! 
 
VO Det var steg ett. Men de pratade inte svenska ännu, dessutom hade de inget 
arbete. 
 
Carolien: Vi var naturligtvis lite tveksamma.. Framförallt när man har två barn att ta 
med, då vill man naturligtvis gärna ha ett arbete! (skrattar) 
 
VO Dessutom hade de båda två arbeten vilka var svåra att flytta med då man inte 
pratar språket. Carolien var kommunikationsmedarbetare och Wautor var polis. 
 
Carolien: Framförallt Wouter sa, utan jobb flyttar jag inte till Sverige men det är 
omöjligt att hitta ett jobb i Sverige från NL, tänkte vi tillsist, vi flyttar då på vinst och 
förlust!  (skratt) 
 
Jen: Men du hade inget jobb, Wouter hade inget jobb och ni hade inte heller ett hus? 
 
Carolien: Nej, inget hus nej. 
 
Carolien: Vi levde en månad med en weekendväska i någons hus. Och Flyttbilen var 
en månad tidigare hos våra vänner urlastad i deras stuga. De flyttade redan två år 
tidigare till Sverige. Därför hamnade vi här. 
 
VO Själv skulle jag nog hamnat i panik men Carolien och Wouter hadde förtroende 
att det skulle gå bra. Carolien letade jobb. 
 
Carolien: När vi varit här två veckor, hängde en lapp i affären att de sökte städhjälp, 
jag gick in och kunde direkt prata med chefen. 
 
Jen: Men hur kändes det? 
 
Caro: Man måste ju offra lite, men vi kände att bara vi får stanna här. Jag tyckte det 
var helt okej. 
 
VO	Två	veckor	senare	hade	de	ett	hyrhus.	Efter	ett	år	hittar	Carolien	ett	jobb	
som	vikarie	i	ett	äldreboende.	Ytterligare	ett	år	senare	köper	de	ett	hus,	där	jag	
nu	får	kinesa	i	deras	trädgård.	
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VO … så nu kan jag se hur det lyckats med dagis och skola. Då de flyttade gick deras 
äldste son Simeon i en överfull förskoleklass i Papendrecht. I Sverige kom han i en 
klass med 24 elever och två lärare. 
 
Simeon är nu 9 och går i 3an. Han är en lugn kille, med kort hår och glasögon. 
 
Simeon: Mamma kan du hjälpa mig med min gitarr? 
 
Carolien: Ja vi följer med dig 
 
VO Det är måndagmorgon och jag går med Carolien och pojkarna. Simeon har inte 
bara en gitarr med till skolan, men också en ”bodyboard”, en sorts surfplanka som 
han åker med från höjderna under rasterna. 
 
SFX: bilen stannar 
 
VO Hos Simeon ska jag ta en titt lite senare. Men först går jag med Elias till dagis. 
 
Carolien: Elias du får också komma med. Knäpp upp bältet.  
 
Elias: Jag kan inte låsa upp. 
 
VO Han är fem och verkar vara en helt annan typ än sin bror. Vildare och mer 
utåtriktad. Han går på förskolan, det svenska dagiset. I hans grupp är de 21 barn och 
han har fem fröknar 
 
Carolien: Nej, låt oss gå nu. Straks kan du åka kana. 
Annars står mamma på näsan. 
 
SFX: Skoborste 
 
VO När vi kommer in ser jag överallt stövlar och overaller som hänger och torkar i 
värmeskåp. I Nederländerna vägrar min dotter ta på sig ordentliga ytterkläder, 
eftersom ingen annan har det på sig. Här är det standard. Svenska föräldrar förutsätter 
att barnen även måste kunna vara utomhus i dåligt väder.  
 
Innomhus lurar en labyrint av rum där olika aktiviteter är möjliga. Elias visar mig 
runt… 
 
Elias: Här kan du leka för här har vi ett familjehus 
 
Jen:.. Ett familjehus.. Här kan du leka affär.. 
 
 VO Var jag i Nederländska dagisen är van vid en lokal per grupp, ser jag att 21 barn 
i denna grupp har hela åtta olika utrymmen till sitt förfogande.  
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Elias:. Och här är rummet där du kan dansa. 
 
Jen: Va, ännu ett rum! Wow…. 
 
VO Mest imponerande är musiklokalen, med ett podium omringat av högtalare och 
instrument vilka barnen får använda fritt.  
 
Elias: Nu ska jag bara breakdancen 
 
VO Elias och hans vän gör något som bör likna breakdance 

 
..straks urartar dansen i gammaldags brottning. 
 
SFX: Elias breacdance/brottning 
 
VO Ingen griper in. Den frihet de här barnen har går inte att jämföra med vad jag vet 
om Nederländska dagis eller vad jag sett i andraklass, där Elias skulle ha gått om han 
fortfarande bodde kvar i Nederländerna 
 
Också hur barn behandlas är här helt annorlunda 
 
Pedagog: Går det att bygga högre Levi?  
 
VO I ett rum är några barn upptagna med ett racebanebygge när en lärare ansluter 
 
Juf: Större gupp? 
 
VO Läraren uppmanar barnen att göra banan högre 
 
Pedagog: Blev det längre eller högre nu?  
 
VO Blev banan högre eller längre? Frågar fröken. 
 
Pedagog: Ja det blev längre.. 
 
VO Det får mig att tänka på vad experterna i episod 3 berättade om hur 
barnundervisning borde vara 
 
Sieneke: Alltså, en omgivning som följer barnet. Som ser vad barnet behöver och 
utvecklar aktiviteter därefter. Och det vill vi tydligen inte begripa, att unga barn lär 
sig själva om de är i en tillräckligt spännande omgivning. 
 
VO Jag frågar mig om friheten och utrymmet att leka i här har att göra med att det är 
ett litet samhälle. Kanske är det i en stor stad alldeles annorlunda. Har barnen där lika 
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stort utrymme som på landet där marken är billigare? Jag åker till Stockholm och 
hamnar i Förskolan Ängsknarren. 
 
SFX: Lekande barn 
 
VO Utifrån ser det inte så lovande ut. Ett grått våningshus i ett bostadsområde mitt i 
stan. Men jag har inte varit inne ännu. Här har barnen inte åtta, men faktiskt 9 
utrymmen till sitt förfogande. För EN grupp. Och även utomhus visar det sig att ett 
enormt stort utrymme ligger gömt. Bakom är en stor grön innergård med en kulle, 
gungor, en sandlåda och en lekstuga med rutschbana. 
 
SFX Utomhusljud. Godmorgon 
 
VO Hela morgonen tillbringar gruppen på 20 barn och deras fyra fröknar utomhus.. 
Det slår mig att lärarna inte bara tittartill, men sitter med rumpan i sanden och leker 
med barnen. De leker med i deras fantasilekar och bakar tårtor av sand. 
 
SFX: Här kommer en tårta. En till. Var skall tårtan stå?  
 
VO Också här precis som i det lilla samhället, leker lärarna med i det barnen frånut 
sig själva är syselsatta med 
 
SFX: Är det här dörren?  
 
VO En stor del av dem är universitetsutbildade. Det är inga skötare men pedagoger. 
 
SFX: Ska vi ställa oss i en ring? Jaa!!  
 
VO Utomhus gör barnen alla möjliga aktiviteter. 
 
SFX Nu ska vi blåsa upp en ballong… 
 
VO Anna, en ung pedagog med outtömlig energi, leker lekar och sjunger med några 
av barnen 
 
SFX Bravo!  
 
SFX Prästens lilla kråka..  
 
VO Fröken Anna sjunger för full hals. Plötsligt hör jag att hon en i känd barnvisa 
använder ordet ”hen”. 
 
SFX Prästens lilla kråka.. hen.. Dansar och sjunger 
 
VO Hen är ett könsneutralt ord mittemellan honom och henne. 
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SFX Prästens lilla kråka.  
 
VO Jag blir för att utrycka det milt, väldigt förvånad 
 
Anna: I två sånger säger jag “hen” väldigt högt eftersom jag vill göra det tydligt 
eftersom de sjunger hon.. och jag vill anända det könsneutrala ordet här i Sverige. 
 
Jennifer: Andvänds verkligen ordet “hen”? 
 
Anna: Ja vi använder det mycket. 
 
VO Jag upplever användandet av hen som ganska absurt, men det verkar som att det i 
Sverige är helt etablerat. På svenska berättar Anna att hon tycker att det är synd att 
det i deras grupp inte finns barn med två mammor eller två pappor. 
 
Anna: Till exempel med två mammor eller två pappor.  
 
VO … eller ett barn från ensamstående mamma med inseminerad sperma. En donator 
alltså. 
 
Anna: Frivilligt ensamstående mammor med inseminerad sperma.  
 
VO Det gör det svårt att prata om icke traditionella familjeformer. 
 
Anna: Och det är ju ett problem att vi inte har det i barngruppen så.  
 
VO Hon håller frågan under nära uppsikt. 
 
Anna: För några veckor sedan tog jag ett kort då barnen lekte. Och jag ser att pojkar 
leker tillsammans och att flickor leker tillsammans.Vi behöver göra något åt den här 
gruppen. Vi behöver börja kolla upp detta. 
 
Jen: En holländsk lyssnare skulle kanske tänka "Jisses, de är ju helt galna i Sverige.."  
 
VO En holländsk lyssnare skulle kanske tänka "Jisses, de är ju helt galna i Sverige.."  
 
Anna: Men det kanske vi är..  
 
VO Samtidigt som jag försökt, vid vårt dagis i Nederländerna, få till en diskussion 
om hur pojkar och flickor blir olika tilltalade/behandlade, känner jag mig i sällskap 
med Anna otroligt gammaldags. Men det börjar också klia lite, eftersom hennes 
hållning också står för ett politiskt korrekt klimat vilket i Sverige är ganska 
tvingande. Från svenska vänner och familjen hör jag att det knappast går att yttra oro 
kring över den stora ström av flyktingar, utan att bli beskyld att vara rasist. Vilket får 
mig att tänka på hur det var i Nederländerna för 20 år sedan. 
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SFX: Tar vi av oss skorna och går in. (barnen kommer in) 
 
Anna: Perfekt. Kanon. 
 
VO Barnen går in där delar lärarna in dem i mindre grupper. 
 
SFX: Anneli tar fem och du tar fem, toppen! 
 
VO I köket gör Anna och hennes grupp ett expriment med pipetter och färgämnen i 
ett aquarium fyllt med vatten. 
 
Anna: Ta pipetten.. 
 
SFX: Glada barn som ropar vilka färger de ser 
 
VO I ett annat rum målas det 
 
SFX: Målar 
 
VO Min dotter i Nederländerna kommer hem med repade A4or. Här målar barnen på 
3 meter långa pappersark med händerna. 
 
SFX: barnen ropar glatt 
 
VO En annan skillnad är hur länge barnen sitter i ring. I Nederländerna sitter 
småbarnen ofta 30 minuter, ibland tillockmed trekvart i ring. Här såg jag dem 5-10 
minuter sitta i ringen under hela dagen. Och det var tillochmed ovanligt. 
 
Anna: Idag hade vi en lång sammankomst då vi sa adjö till en flicka. Om du varit här 
igår då hade vi två grupper läsandes olika böcker 
 
VO Ringen är framförallt till för att kunna prata i små grupper med fem till sex barn 
 
Anna: Vi vill ha små grupper så att barnen kan… de behöver inte vänta så mycket. 
Om de vill tala. 
 
Jennifer: Ni vill få dem att tala/prata? 
 
Anna: Naturligtvis! 
 
VO Här är ringen till för att prata. Inte för att vara stilla. Och därför behöver man 
små grupper. 
 
Anna: Bara, titta på dig själv om du är i ett möte. Med sex du kan prata lättare. Om 
det är tolv i gruppen. Du kanske blir stressad. Med barn är det detsamma. 
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VO Anna gör ofta jämförelser med vuxna. Det är ingen tillfällighet tror jag. I Sverige 
ses barns behov inte annorlunda än de vuxnas. Något som Wauter och Carolien 
fortfarande förvånas av. Som till exempel då de fick förklarat hos kommunen hur det 
fungerar i skolan. Den inhyrda tolken blev då ombed att prata med Simeon då han då 
var 6 år. 
 
Carolien: Kvinnan sa nu ska jag prata med Simeon så nu vill jag att du vänder dig 
mot Simeon. Och det var så bra/fint. Hur skolsystemet fungerar, allt förklarades för 
oss. 
 
Wouter: Nej för Simeon  förklarades det, och vi lyssnade med. 
 
Carolien: Ja det stämmer 
  
VO De såg det också vid tiominuterssamtalen på skolan. 
 
Carolien: Det som också slog oss var att 10 minutersamtalet var längre än en timma 
tror jag (skratt) en barnet satt med. Vi måste väl vänja oss. Vi ville veta vissa saker 
vilket man då måste undersöka och upptäcka. Det gör man i samtal med barnen! 
 
VO I en del skolor i Nederländerna är barnen också med vid 10 minuterssamtalen. I 
Sverige är det så överallt. Det kan vara svårt men ger barnen inflytande men också 
ansvar över sitt egna lärande 
 
Wouter: De säger tex. Hur kan vi förbättra din konsentration? Hörlurar? Vägg runt 
ditt bord.. 
 
Carolien: Eller hur tänker du själv? Vad behöver du för det? 
  
VO Inte enbart i NL är det olika. På dagiset i Stockholm pratar jag med en mamma  
emigrerad från Amerika. Jag frågar henne vad hon tycker om det svenska systemet. 
 
Mamma US: Jag tycker det är fantastiskt. I New York betalar du 25000 per år. Här 
kostar det nästan ingenting och dina barn blir väl omhändertagna. 
 
Jen: Vad är inte så mycket? 
 
Mamma US: 120 euros.  
 
Jen: Är det för heltid? 
 
Mamma US: Ja, 5 dar I veckan, det är anledningen till att vi flyttade hit 
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VO Med en annan mamma från England, spelade billig barnomsorg också roll för att 
besluta om att flytta till Sverige 
 
Mamma UK: Ja 100%. I UK så dyrt, i princip omöjligt för en kvinna att arbeta 
  
VO Vad de också tycker är märkvärdigt är att nästan alla pappor gör nästan lika 
mycket som mamorna. Man ser de överallt gå runt med sina barnvagnar och 
”kaffelatte”. 
 
Mamma UK: grejen är…. lattepappor med små bebisar wow det är fantastiskt. Så 
gulligt att se. Verkligen fantastiskt. Inte bara mammor. 
 
VO Hon tar foton i hemlighet för att låta väninnorna i England se 
 
Mamma UK: Det är så viktigt att båda föräldrarna ger/tar den tiden 
 
VO I den svenska förskolan är det otroligt mycket utrymme, medel och personligt 
stöd. Och föräldrarna betalar knappast något. För ett barn fem dagar i veckan dagis 
betalar man maximal 135 € per månad. I Nederländerna skulle samma familj betala 
1000 €. Hur får svenskarna ihop det?  
 
Det är också den vanligast förekommande frågan. Om man vill ha ett sådant system, 
betalar man inte vansinnigt hög skatt? 
  
Jag åker till Uppsala, där ekonom Erica Lindahl tar emot. En liten smal kvinna 
    
Erica: Hej, hej. Jag ska hämta en kopp te.. 
 
VO Jag frågar henne hur det svenska systemet med föräldraledighet och barnomsorg 
betalas. 
 
Jennifer: Betalar ni kostnaderna med skatter? 
 
Erica: Ja självklart. Om man har fler mammor på arbetesmarknaden, då betalar de 
också skatt. 
 
VO I Sverige går ungefär hälften av inkomsten i skatt det är lite mer än i 
Nederländerna, men det är egentligen inte en enorm skillnad. En anledning till att 
skatten inte är högre beror på att kvinnor heltidsrbetar, vilket genererar mer 
skatteintäkter. Hur vi har det organiserat i Nederländerna tycker inte Lindahl är så 
smart. 
	
Erica:	Många	kvinnori	Nederländerna	arbetar	deltid	och	stannar	hemma.	Ja	
utbildade	mammor	stannar	hemma,	och	jag	tycker	inte	det	är	efficient	ur	ett	
socialt	perspektiv.	



 13 / 30 

VO	Av	alla	länder	i	Europa	arbetar	kvinnor	i	nederländerna	mest	deltid,	till	följd	
att	högutbildade	kvinnor	sitter	hemma	en	stor	del	av	veckan	med	ett	eller	två	
barn.	
	
Erica:	Säkerligen	är	det	mer	effektivt	om	mammor	arbetar	på	arbetsmarknaden,	
än	att	vara	hemma	med	sina	barn;	en	mamma	med	ett	ensamt	barn.	Självklart	
det	är	säkert.	Och	det	är	mer	efficient	om	professionella	tar	hand	om	flera	barn	
på	samma	gång	i	en	förskola/dagis	
	
Jennifer:	Så,	det	är	alltså	ett	dyrt	system?	
	
Erica:	I	Holland?	Ja	det	tycker	jag,	Jaa	av	den	anedningen,	att	du	har	flera	
utbildade	kvinnor	som	stannar	hemma.	
	
VO	Det	Nederländska	systemet	är	dyrt	säger	Linda.	Och	det	då	Nederländerna	
ger	ut	mindre	på	små	barn	än	i	Sverige.	Men	hur	mycket	mindre?	
	
Jag	ringer	till	olika	instanser	och	skickar	mail	till	ekonomer	men	ingen	kan	
hjälpa	mig	vidare.	Siffrorna	verkar	inte	finnas	tillhands.	Att	så	olika	
systemskillnader	skulle	kunna	jämföras	verkar	vara	ett	ogörlgt	pusslande.	
Självaste	CBS	vill	inte	bränna	sina	fingrar..	De	är	beredda	att	hjälpa	mig	ett	
stycke	på	vägen,	men	det	mesta	får	jag	göra	själv.	Jag	kommer	senare	tillbaka	till	
det.	
	
Under	tiden	uppmärksammar	Erica	Lindahl	mig	på	att	det	inte	handlar	om	vem	
som	har	det	billigaste	eller	mest	efficienta	systemet.	Hon	tycker	framförallt	att	
det	är	viktigt	att	investera	i	barnomsorgen,	inte	bara	för	att	föräldrarna	ska	
kunna	arbeta.	
	
Erica:	Anledningen	är	inte	bara	att	föräldrarna	kan	arbeta.	Det	är	också	
utbildning	för	barnen.	
	
Jen:	Det	är	inte	endast	en	parkeringsplats.	
	
Erica:.	Nej,	det	är	därför	som	det	är	gratis	från	3	års	ålder	
	
Musik 
	
VO	I	Sverige	kostar	barnomsorg	nästan	ingenting	och	dessutom	är	den	av	hög	
kvalitet,	men	det	visar	sig	ha	en	paradoxal	effect.	Dokumentären	Svenskarnas	
teori	om	kärlek	skissar	bilden	av	ett	samhälle	där	myndigheterna	tar	hand	om	
invånarna	så	bra,	att	svenskarna	knappast	behövs	för	varandra.		
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Quote	trailer:	Från	och	med	nu	och	i	framtiden	försäkrar	vi	oss	att	vi	alla	är	fria.	
Fria	från	varandra.	
	
VO	Jag	läser	också	en	kritisk	artikel	i	NRC	(ung.	SvD)	från	2011.	Det	är	skrivet	av	
Wendy	Schouten,	som	met	sin	familj	emigrerat	till	Sverige.	I	sin	artikel	berättar	
hon	att	som	förälder	kan	man	knappast	tävla	om	den	sorg	som	Svenska	staten	
ger.	Därför	överlåter	föräldrarn	för	mycket	på	myndigheterna	och	koncentrerar	
sig	på	sina	arbeten.	Till	följd	att	familjen	urvattnas.	Hon	skriver:	”Som	
Holländare	hinner	du	inte	med	två	heltidsarbeten	per	familj,	men	som	svensk	
hinner	du	inte	med	din	partner	och	dina	barn.	Du	kan	fråga	vad	som	är	värst”.	
Jag	ska	prata	mer	utförligt	med	Wendy	men	det	är	för	ett	annat	avsnitt.	
 
I en skola i ett rikt bostadsområde i Stockholm pratar jag med några barn mellan 7-9 
år 
 
SFX: Barn 
 
VO De går på fritids vilket de tycker är otroligt roligt berättar de. 
 
SFX: barn-skolgård 
Jen: Tycker ni det är kul att ga pa fritids? 
 
Barn: Ja jätte kul!! 
  
VO Men de berättar också att deras föräldrar arbetar mycket. Väldigt mycket. 
 
Barn: Ja, jätte mycket! 
 
VO En pojke klagar att han alltid hämtas sent 
 
Barn: Jag får alltid gå hem sent. Det är jobbigt för jag är jätte trött. 
 
VO Han tycker det är jobbigt eftersom hans så ofta är trött. Jag hör detsamma från en 
flicka. 
 
Barn: Åh nej inte fritids idag igen. Trött.. 
 
VO De flesta svenska barn går 5 dagar i veckan på Fritids. Jag frågar barnen om de 
ibland saknar sina föräldrar. 
 
Barn: Ja, det gör jag också vet jag att dom saknar mej.  
 
VO Ja, det gör jag, jag vet också att dom saknar mej, berättar en pojke, de andra 
instämmer. 
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Men till min förvåning ser jag hur barnen redan runt halv fyra blir hämtade. Och inte 
av barnvakter utan av sina egna föräldrar. På dagiset verkar föräldrar också hämta 
sina barn tidigt. Becky mamman från England,berättar  att hon är en av de senaste att 
hämta sitt barn runt kvart i fem.  
 
UK mum: Jag är en av de sista, De flesta kommer mellan 15 och 16.30 
 
VO Det är väl annorlunda mot Nederländerna där föräldrar kommer lugnt runt halv 
sex - sex och hämtar upp barnen. De svenska föräldrar som jag pratar med säger att 
de själva väljer att hämta sina barn tidigt; Ekonom Erica Lindahl tror att de inte har 
något val, om de inte vill anses som annorlunda 
 
Erica: I Sverige är det stort tryck på föräldrarna att hämta barnen tidigt, det är en bra 
sak att hämta tidigt. 
 
Jen: Och	när	tycker	folk	att	de	ska	hämta	dem?	
	
Erica:	Jag	tror	att	runt	fyratiden	som	senast.	Det	är	en	sorts	norm.	
		
VO	Också	Erica	och	hennes	man	hämtar	sin	dotter	tidigt,	samtidigt	som	båda	
heltidsarbetar.	
	
Erica:	Jag	hämtar	min	dotter,	som	är	fyra	år,	klockan	fyra.	
 
VO Inte undra på att tidig hämntning inte alltid är en garanti för kvalitetstid. En pojke 
på åtta talar om att hans föräldrar jobbar vidare hemma efter att han är hämtad. 
 
Barn:  Dom sätter sig vi datorn och jobbar. 
 
VO Hans föräldrar sätter sig direkt bakom datorerna, ibland måste han själv laga mat. 
 
Barn: Mina föräldrar jobbar 8 timmar per dag så dom brukar få jobba hemma sen. Vi 
kommer hem och så får typ jag laga mat ibland. 
 
VO En del föräldrar arbetar till midnatt. 
 
Barn: Min pappa jobbar jätte mycket, till 12 på natten. 
 
VO Andra jobbar på helgen 
 
Barn: Mina föräldrar jobbar ganska mycket på helgen. Typ 5 timmar.  
 
VO Jag blir chockad av att höra barnen som knappt verkar träffa sina föräldrar. 
Tydligen är det inte heller i Sverige helt enkelt att kombinera arbete och familj; för 
trots att barnomsorgen är fantastisk så känner föräldrarna sig skyldiga om de lämnar 
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över ansvaret för barnen. Trots att det kanske vore bättre än att arbeta vidare med 
dem hemma.  
 
Innan den här resan hade jag hört att det knappast fanns deltidsarbete i Sverige och 
att det är så dyrt att leva att man måste arbeta heltid. Men enligt Erica Lindahl 
stämmer inte det. Föräldrar vill arbeta heltid, säger hon, och det finns tillräckligt med 
deltidsarbete. Med den jättebilliga barnomsorgen är kostnaderna för en familj att bo i 
själva verket lägre än i Nederländerna. Det hör jag av olika föräldrar vilka bott i båda 
länderna. Också från Wouter och Carolien. 
 
Carolien: Du kan bo billigt. Det är allt som allt dyrare i Nederländerna, och 
barnomsorg, ja, det också. 
 
VO I Sverige är det också mycket reglerat för familjestöd. Om ett barn är sjukt, har 
du t.ex rätt att vara hemma med fortsatt betalt. 
 
Wouter: Jag kan minnas att när mitt barn var sjukt i Nederländerna så frågade min 
arbetsgivare om inte min fru kunde vara hemma? Men hon har samma problem som 
jag. Varför måste hon? Och här är det så att jag nästan skäms, jag ringer och ursäktar 
att jag måste stanna hemma. Ja, Wouter det är normalt, svarar de. Jag behöver inte 
hitta på någon ursäkt. 
 
Carolien: Där gör man inget problem av, nej. Det är bra ordnat här för föräldrar och 
barn. 
 
VO Det är också reglerat för föräldrar med heltidsjobb, berättar Erica Lindahl, så att 
du kan arbeta deltid så länge barnen är små. 
 
Erica:	Mammor	har	åtminstone	möjligheten	att	korta	arbetstiden	medan	barnen	
är	i	förskoleåldern.	Och	många	kvinnor	gör	det,	utan	att	förlora	jobbet.	
	
VO	Tills	ditt	barn	är	8	år	kan	du	jobba	mindre	utan	att	förlora	jobbet.	Det	gäller	
både	för	män	och	kvinnor,	eftersom	jämlikheten	här	är	lite	längre	framskriden.	
	
Jennifer:	Du	har	barn	själv?	
	
Erica:	Ja	
	
Jennifer:	Hur	många?	
	
Erica:	Tre,	(skratt)	så	jag	vet	av	egen	erfarenhet	
	
Jennifer:	Och	du	jobbar	heltid?	
	
Erica:	Ja,	men	jag	har	en	man	som	tar	hand	om	barnens	barnomsorg.	
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Jennifer:	Ni	delar	50-50?	
	
Erica:	Ja…	
			
VO	Erica,	och	egentligen	alla	kvinnor	som	jag	pratar	med	i	Sverige,	delar	
omvårdnaden	lika	med	sina	partners.	Också	det	14	månader	långa	
barnledigheten	delas	lika.	
 
Erica: Alla på den här arbetsplatsen delar lika. Det är normen. Jag tror det är väldigt 
ovanligt att inte göra det. 
 
VO Jag möttes av andra fenomen då jag pratar med föräldrarna på dagiset över hur 
det lyckas dem att hämta barnen tidigt trots två heltidsarbeten. Det är lite förvirrande, 
men en mamma förklarar. 
 
Mamma: Den som lämnade hämtade inte utan då var det den andra som hämtade.  
 
VO Den som lämnar barnen på dagis arbetar längre. Den andre försvinner tidigt på 
morgonen och hämtar barnen. Och nästa dag växlar de om. 
 
Mamma: Och då satt den andra kvar på jobbet.  
 
Jen: Är det det man kallar för flexarbete? 
 
Mamma: Ja, precis. 
 
VO Det är den svenska varianten av flexjobb. Alla verkar acceptera att flera 
arbetsplatser står tomma på eftermiddagen, men det förblir ett omöjligt pussel att 
uppfylla alla förväntningar, berättar ekonom Erica Lindahl; Eftersom man förväntas 
heltidsarbeta samtidigt som barnen måste hämtas tidigt.  
 
Erica: Och det är naturligtvis omöjligt. 
 
Jennifer: Jag kan föreställa mig att man blir stressed av detta. 
 
Erica: Naturligtvis, naturligtvis, naturligtvis ja. 
 
VO Men nya undersökningar visar en annan bild. 
 
VO Alexander Wiliczek arbetar vid avdelningen psykiatri vid ett sjukhus i 
Stockholm, där nästan enbart människor blir behandlade som arbetar inom vården. 
 
Alexander: Sjuksköterskor, läkare, psykologer och liknande människor. 
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VO Han höll på med ett projekt för att se hur han kunde skydda dem mot “burn-out” 
då han gjorde en överraskande upptäckt 
 
Alexander: Vi hade förväntat oss att, att ha familj samtidigt med en krävande 
professionell situation skulle leda till sjukdom men resultaten fick oss att tänka om. 
 
VO De hade förväntat sig att människor med barn hade större chans att få en ”burn-
out” men det visade sig inte vara så. Det kan tillochmed vara så att det skyddar mot 
stressrelaterade klagomål att ha barn. 
 
Alexander: En tanke vi hade var att kanske barn också är en skyddande faktor. 
Komma hem möta familjen och barnen tvingar dig att fokusera på andra aspekter av 
livet. Och kanske, är en familj skyddande. 
 
Jen: Kan det också vara så att föräldrar är en bidragande orsak till andras problem? 
Att Sverige faktiskt tar hand om föräldrar så bra… 
 
Alexander: Precis. Dessa människor utan barn är de som gör nödsituationssjobben på 
helger och jobbar över och får jobbet gjort medans människor med barn måste lämna 
jobbet tidigt på eftermiddagarna för att hämta sina barn. Så det var ett oväntad 
upptäkt. 
 
VO För människor utan barn blir jobbet extra tungt pågrund av människor som 
prioriterar sina barn. Men trots det hör du inte svenskarna klaga. Det är inte heller 
någon samhällsdebatt om det. Även människor utan barn är nöjda med systemet. 
 
Alexander: Jag tror det är något svenskar är stolta över. 
 
MUSIK 
 
VO Föräldrar har det allstå väldigt bra i Sverige, och de små också enligt min 
mening. Men hur går det då med skolan? Min dotter Laila föll hårt under övergången 
från småbarnsklassen till grupp 3, där hon plötsligt var tvungen att jobba stenhårt. 
Hur är det här? Jag ska ta mej en titt i Simeons skola, Wouter en Caroliens äldsta son, 
han är 9 år. När jag kommer dit har han precis haft gitarrlektion. Nu är han på 
skolgården där han åker pulka. 
 
SFX: Klara färdiga gå! 
 
VO Under rasten drar barnen på sig skidbyxor och springer ut till sluttningen på 
sklgården där de åker kana. Simeon deltar enthousiastiskt. Detta tycker han är det 
allra roligaste med skolan. När de just kommit till Sverige var det annorlunda. 
 
Wouter: Alla barnen klättrade i de högsta träden medan han inte ens vågade hoppa 
från trottoarkanten.. 
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Jen: Så svenska barn är fysiskt mer utvecklade? 
Wouter: Ja absolut! 
 
VO Efter utomhusleken har han samhällskunskap 
 
SFX: Samhällskunskapsfrågor 
 
VO Det gör de i form av en frågesport. 
 
SFX: Samhällskunskapsfrågor 
 
VO Det är lugnt i klassen, men så är det också bara 11 barn. Klassen är egenligen 
dubbelt så stor men den är uppdelad i två grupper eftersom det var några oroliga barn, 
och även sju flyktingbarn med språkproblem. 
 
VO Vid middagstid får de varm lunch i skolmatsalen. 
 
SFX läraren säger något. 
 
VO Utanför står en skylt med menyn. 
 
Simeon: Pannkakor eller “wraps”… Och sallad, morötter, broccoli och en massa 
andra saker.. 
 
VO Efter maten har de danslektion 
 
SFX: Dans 
 
VO Därefter religion 
 
SFX: religion… 
  
VO Läraren frågar hur många lärjungar Jesus hade. Simeon prickar nästan rätt.. 
 
VO Och slutligen musiklektion 
 
SFX: Musiklektion. 
 
VO Det är tydligt att de gör mycket mer än att lära sig läsa, skriva och räkna. Och det 
är inte ens en speciell skola. 
 
SFX: Sång 
 
VO När skoldagen är slut så har Simeon, “hemspråk” undervisning i sitt modersmål. 
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Det är tillgängligt för alla med en annan nationalitet och det är gratis. Speciellt för 
Simeon komt Nederländska Saskia körandes från en annan stad. 
 
Saskia: Jag har hämtat din mapp.. Jag hörde frpn mamma att ni ska till 
Nederländerna, vad ska ni fira? 
 
Simeon: En sorts jul… hur heter det…. Nej, ”Sinterklaas” det var det. 
 
VO Hemma i Nederländerna gör jag likadant men tvärtom. Jag försöker ge mina barn 
de svenska traditionerna och lär dem svenska. 
 
Lova: Blåbär. Knäckebröd.. (inte helt utskrivet) 
 
VO Men vi är framförallt upptagna med att förbereda Lova på den stora övergången 
hon står inför. Om en månad börjar hon i grupp 1, i samma skola där Lalia går. 
 
Jair: Tror du att Lova kommer tycka det är roligt i skolan? 
 
Laila: Ja 
 
Lova: Då ska jag leka med en vagn och en docka, eller hur Laila? 
 
Laila: Du måste ta med dig egen mat. Och Lova, du måste också lära dig att du 
måste kissa varje dag på WC . 
 
VO Lova kan redan räkna riktigt bra och skriva sitt eget namn, men hon har precis 
slutat med blöjor och kissar ibland i byxorna. 
 
Lova: Får jag visa dig?  
 
Jen: Ja, jag ser linnet och det är ingen blöja därunder. Endast underbyxor. Vad 
duktigt! 
 
Musik 
 
VO I Sverige verkar det inte vara så bråttom. Jag är nyfiken på vilka mål de har för 
små barn där. Jag frågar Anna på förskolan i Stockholm. 
 
Jen: Har ni vissa saker som barnen måste veta när de är färdiga med förskolan? Har 
ni några mål ni måste uppfylla? 
 
Anna: Nej inte direkt. Vi har mål. Men bara för oss som arbetar här. Inte för barnen. 
Nej, inte saker de behöver lära sig innan skolan börjar.  
 
VO Barnen behöver ännu inte kunna något. 
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Trots allt verkar det som att de lär sig mycket. De blir hela tiden uppmuntrade att 
undersöka saker, ofta i skogen. 
 
Anna: Det är något magiskt med skogen. Och det är därför älskar att vara där. 
Eftersom det ger barnen så mycket. De undersöker saker på så många olika sätt. Och 
de är så lyckliga. 
  
VO Det är hela tiden barnen i centrum. 
 
Anna: Varje vecka har vi nya frågor som barnen ställer och vi undersöker nya saker. 
 
Jen: Så du säger, att det är barnen som initierar projekten? 
 
Anna: Självklart, det är deras frågor och tankar som driver projekten framåt. 
 
Jen: Wow 
 
VO Pedagogerna är bara där för att hjälpa till, som nu med exprimentet de gör nu 
som handlar om rötter. 
 
Anna: Frågan de håller på med nu är hur olika rötter känns. En del barn säger att de 
alla är hårda. Det finns inga mjuka. Andra säger: De är alla mjuka. Så igår kände vi 
på salladsrötter. Och de sa: Men Gud Anna de är mjuka! Våta och mjuka. Så det finns 
mjuka rötter. Och någon annan sa. Jag undrar om det finns lila rötter. Hmmm kanske 
lila rötter, kanske vi kan undersöka det. 
 
Jen: Så ni ger inga svar typ: Ja, det finns lila rötter. 
 
Anna:. Nej vi försöker undersöka det tillsammans. 
 
VO Synen på små barn, och vad de måste lära sig, skiljer sig otroligt mycket i 
Nederländrna och Sverige. Fråga en normal holländsk förskolelärare vad barnen 
måste kunna i slutet av grupp 2 (5 åringar) och du får en hel lista bokstavskunskap, 
tidsmedvetenhet, bra arbetshållning. I Sverige är det viktigt först då de blir sju år och 
börjar i skolan. 
 
SFX: Kan alla vilken månad man fyller år? (Ljud i klassrum) 
 
Skolbarn:!!! -Jaaaa! 
 
Susanna:Var det någon som sa nej? Är du osäker? 
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VO I en skola I Stockholm pratar jag med fröken Susanna, lärare i klass 1- 
sjuåringarna. Jag frågar henne vilka förväntningar hon har på barnen när det börjar 
hos henne. Inte mycket; visar det sig. 
 
Susanna: Att de klarar av att ta med sin ryggsäck in i klassrummet (skratt), räcka upp 
handen, lyssna i grupp, gå till toaletten själva, stå på led, så kan de sitta ner och 
försöka lyssna. 
 
Jen: Mer att de inte är precis vilda? (skratt) 
 
VO Precis som i Nederländerna, arbetar man med tal och räkning, men det är inte det 
viktigaste då man är 7 år. 
 
Susanna: Det finns ju inget krav på att de måste kunna läsa.  
 
VO De behöver inte kunna läsa ännu, säger Susanna. Och det är/finns också 
sjuåringar vilka inte alls har något intresse. 
 
Susanna: Det finns barn som är totalt ointeresserade av.. Men det ska ju vara fokus 
på det sociala!  
 
VO Men det tycker Susanna inte är problem. Den sociala utvecklingen är det allra 
viktigaste. 
 
Susanna: Det allra viktigaste är att de tycker att de är bra. Tillfreds. Jag tror inte de 
kan lära sig något om de inte är tillfreds med sig själva. 
 
VO Om de inte är tillfreds med sig själva kan de inte lära sig något säger Susanna. 
Jag frågar när barnen måste kunna läsa. 
 
Susanna:. I andraklass 
 
Jen:? När de är 8? 
 
Susanna: Ja 
 
VO Det är nästan två år efter Nederländerna. De flesta kan redan läsa och skriva ser 
jag när jag tittar mig omkring i klassrummet. Men det är allså ingen katastrof om man 
inte redan kan. 
 
I klassummet finns inte bara stolar och bord men också en soffa och en stor röd 
matta. 
 
Susanna: Ja. Naturligvis är det inte enkelt att sitta still på en stol. Men vi gör inte det 
hela tiden. Vi har en stor matta och soffa som vi använder mycket. 
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VO Under räknelektionen sitter läraren med en grupp barn på golvet. 
 
SFX Räknelektion 
 
VO Barnen får själva välja var de sitter, eller ligger. Eftersom några ligger och 
räknar. Trots det, eller kanske just därför, är det stilla, och det är inget behov av 
diciplin. Inte heller behöver någon vänta länge på att få hjälp. Men då har klassen 
också bara 21 barn och det är också en undervisningsassistent närvarande för 
förklaringar och hjälp. 
 
SFX Räknelektion 
 
VO Susanna är lärare för Lailas kusin Leo, som är lika gammal som Laila. På min 
telefon låter jag henne se vad min dotter, som går i grupp 4, håller på med på 
räknelektionerna. 
 
Jen: Jag ska visa dig vad Laila just nu gör i Nederländerna. Här.. 
 
Susanna: Aha!Oj Mmmm. Och vi som arbetar med 10 kompisarna. 
 
Jen: tal under 10, Laila gör 97 plus 3..  
 
Susanna: Några kan göra det eftersom de är så intreserade men jag kan inte ge det 
till alla. Den nivån är i andra klass. Eller i trean. 
 
Jen: Va? wow 
 
VO Det Laila nu med mycket möda och besvär lär sig, lär man sig i Sverige först då 
de är 8 eller tillochmed 9. Och det i en skola där ribban tillochmed ligger högre än 
genomsnittet. 
 
Jag visar henne Lailas prydliga skrivstil. 
 
Susanna: Åh! Dom skriver skrivstil redan!  
 
Jen: De skriver skrivstil. 
 
Susanna: Och vi lär oss det i andra klass. 
 
VO Skrivstil lär de sig först då de är 8. 
 
Jen: Detta lärde de sig förra året då de var 6. 
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Susanna: Det är väldigt bra. Jag tror du kan lära dem det om du börjar tidigt så som 
ditt barn gör. Men i Sverige det sociala så viktigt. Den person du vill vara och så. Att 
bli en bra elev och tar ansvar för din skoltid. 
 
VO När barnen är 9 år får de sin första stora test, jämförbar med Cito (Nl-testsystem) 
Vilket de gör i Sverige en gång på tre år. Tillsammans med det faktum att de gör färre 
test så är tempot långsammare. Det verkar som att de gör allt ett och ett halft till två 
år senare. Lugnet är också kännbart. Ett lugn som jag också skulle unna mina döttrar. 
 
Men hur ser egentligen resultaten ut? I de internationella PISA-undersökningarna där 
kunskaper hos 15 åriga elever över hela världen jämförs i områden som språk, 
naturkunskap och räkning, får Nederländerna högre siffror än Sverige. Framförallt 
2012 gjorde Sverige dåligt ifrån sig. 
 
Det var också en av orsakerna till att Undervisinspektör Arnold Jonk inte vill 
emigrera till Sverige för bättre undervisning. 
 
Jonk: Och jag vet också att det i Sverige självt pågår en enorm debatt om att 
undervisningen är på nedgång och att människor oroar sig enormt. 
 
SFX: (Lite svenska mellan mig och Jan-Eric Gustafsson) 
 
VO Jag ringer professor Jan-Eric Gustavsson, professor vid Göteborgs universitet. 
Han studerar effekterna av undervisning. 
 
Jen: Hur kommer det sig att Sverige får så låga poäng i PISA-undersökningen? 
 
Jan-Eric: Din fråga understryker att vi borde ha bättre poäng (skratt). Vi håller med. 
 
VO Han beskriver hur hårt det tog då PISA poängen presenterades 2012. 
 
Jan-Eric: Ja, det var en chock, det var en nationell chock. Det var verkligen något 
som gjorde människor deprimerade av den väldigt tråkiga utvecklingen. 
 
VO Något måste göras för att stoppa den vansinniga nedgången. 
 
Jan-Eric: Också en nationell brådska kändes att göra något tillsammans för att 
stoppa denna galna nedgång. 
 
VO Skulle de dåliga resultaten kunna bero på att Svenska barn börjar skolan så sent? 
Nej, säger Gustafsson, för se på Finland. 
 
MUZIEK (Finska nationalsången) 
 
VO Alltid det där Finland. 
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Jan-Eric: Finland är en sorts stor vinnare i rankingen av skolsystemen och de lär sig 
att läsa väldigt fort. 
 
Jen: Så vad är anledningen till den här nedgången? 
 
Jan-Eric: Faktiskt före 1989 var staten ansvarig för skolorna och satte curricula i 
väldigt strikta termer. Det var strikt kontroll i anställande av lärare. Men det ändrades 
drastiskt. 
 
VO Jan-Erik Gustafsson, tror att tillbakagången har att göra med de dramatiska 
neoliberala reformerna av det svenska skolsystemet. 
 
Jan-Eric: Sverige förändrades inom några få år från att vara det mest centraliserade 
systemet i världen till ett av de mest decentraliserade systemen i världen. 
	
VO Skolsystemet var först uteslutande styrt av staten. Och plötsligt var kommuner 
och skolor fria att själv avgöra curriculum. Behöriga lärare blev inte heller mer 
nödvändigt. 
 
Jan-Eric: Det betydde ingenting längre att vara utbildad lärare, eftersom vem som 
helst kunde undervisa. Vem som helst kunde tillåtas ha en lärarposition. Så det var 
kanske en anledning. 
	
VO Jag inser plötsligt att jag i ett tidigare liv också var en sådan lärare. 
	
Jen: När jag var I Sveige, som 20 åring, jag var lärare, utan några kvalifikationer och 
jag kunde undervisa i matematik, svenska, franska, bild.. 
 
Jan-Eric: När var det? 
 
Jen: Det måste vara…. Jag var 23 då jag kom till Nederländerna och nu är jag 43, så 
jag var runt 20. 
 
Jan-Eric: Det stämmer perfekt med perioden då decentraliseringen och 
avregleringen ändrades. 
 
Jen: Jag var riktigt förvånad eftersom jag själv var riktigt riktigt dålig i matte. 
 
Jan-Eric: Så du var anledningen som orsakade nedgången! 
 
Jen: Ja, ett levande bevis. 
 
VO Den stora skillnaden mellan Finland och Sverige är framförallt att Svenska 
myndigheter har släppt makten över utbildningen. Inget annat land i världen har gjort 
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det. Oh ja, Chile, men där ändrade man tillbaka direkt då man såg följderna av fria 
marknaden, nämligen: segregation och sjunkande kvalitet. 
	
 Efter den såkallade Pisa-chocken 2012 har reglerna blivit strängare och efter 
sommaren förändras skolplikten,  tidigareflyttad från 7 år till 6 år. 
 
Att igen centralisera skolorna och ge makten till staten kommer antagligen inte att 
hända men det är infört strängare kvalitetskontroller. Som mattelärare kommer jag 
aldrig mer att kunna fungera. Lyckligtvis. 
 
Gustafsson tycker inte att man bara ska titta på betygen. Eftersom man i skolan lär sig 
så mycket andra saker vilka inte mäts. Kvaliteter vilka är viktiga på arbetsmarknaden. 
 
Jan-Eric: Svenska tonåringar ses som mycket ansvarstagande. De tar initiativ. De är 
väldigt öppna och trevliga att samarbeta med. Så de har också sociala färdigheter 
vilket också är väldigt viktigt. 
 
VO Det låter ju väldigt bra men det är något som bekymrar mig vad beträffar de 
sociala färdigheterna. Min erfarenhet är att svenskar inte är så bra på att sätta gränser. 
Och det är också vad jag ser då jag tittar in hos en grupp sexåringar i Klastorpsskolan 
i Stockholm. 
 
SFX: Hejsan, hej tjena mors, bena i kors! 
 
VO Morgonen med sexåringarna i Stockholm börjar med sång i en ring på golvet. 
Återigen på en sån där rund matta. Fröken Cecilia, en lekfull ”tant” runt de 50 spelar 
gitarr. 
 
SFX: … sjunger 
 
VO De andra två klasslärarna sitter med barn i knä. Förhållandet är ungefär en lärare 
per 8 barn. 
 
Barnen:  
 
Fröken: Schhh!! 
 
VO Trots att det är så många lärare i förhållande till en sådan liten grupp så är det av 
och ganska stökigt 
 
Fröken: Schhh!! 
 
VO Men eftersom det finns fler vuxna och de har fler utrymmen att tillgå så kan de 
bråkiga tas bort från resten. Det kan man också tydligt se under danslektionen. 
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SFX: … Ett två tre fyra 
 
SFX: … shhh!! sta upp (oroligt) 
 
VO Två pojkar bråkar med varandra. De lägger sig på golvet. Och de sparkar 
varandra  
 
SFX: bråk 
 
VO Efter några lugnande försök att få dem att vara med tas de med till ett annat 
utrymme där de får leka fritt.  
 
Slutligen är det fyra pojkar vilka inte klarar av de gemensamma aktiviteterna. De 
väljer att leka krig. Något de verkar ha behov av att göra. Det ser också fröken Karin. 
 
Karin: Jag tror att det är viktigt att få leka. Det kan man inte ta igen som vuxen. 
 
VO Man har bara en chans i livet att leka, och det är som barn. 
 
Karin: Jag tror att det är viktigt att ha en lycklig barndom för att bli en lycklig vuxen. 
 
VO Det är viktigt att ha en lycklig barndom för att bli en lycklig vuxen 
 
De orden tar jag till mig eftersom jag starkt känner/upplever att mina barn börjar 
skolan för tidigt 
 
SFX: Ljud gegga 
 
VO Bråkstakarna har rullat sig i lera och är från top till tå täckta av brun gegga. 
 
SFX  "Åh herre gud!" Ljud lera 
 
VO Lärarna ropar “Å Herre Gud” men blir inte arga. De frågar barnen om de haft 
roligt. 
 
SFX Åh herre gud. Har ni haft kul? 
 
VO Fröknarna som skyndar dit verkar inte ha avtalat en tydlig gräns. Men fröken 
Cecilia oroar sig inte. 
 
Cecila: Det torkar ju.  
 
VO Äsch det torkar ju, säger hon. Men är det tillåtet? Frågar jag. 
 
Cecila: ja nej ja (skratt) 
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VO De är fortfarande så små, säger en annan fröken. 
 
Fröken: De en är ju små.  
 
Jen: Men får de eller inte? 
 
VO Men får de rulla sig i leran eller inte? Frågar jag igen 
 
Fröken: Nej, vi har inga regler  
 
VO För detta finns inga regler  
 
Fröken Man vill ju inte ta ifrån dem leken.. 
 
VO Man vill inte frånta dem leken men vi visste inte att de skulle gå så långt, säger 
de. Eller visste de det? 
 
Cecila: Ja, ha ha. Det gjorde de igår också. 
 
VO Fröken Cecilia berättar att samma pojkar gjorde likadant igår. 
 
Hur fungerar det här i längden? Ge mig tydlig Nederländsk uppfostran tänker jag. 
Den är åtmintonde tydlig! Eller Som Carolien uttrycker det: 
 
Carolien: Det finns ett enkelt ord; NEJ. 
 
VO Wouter påminner sig om Simeons första dag i Sverige, då han var 6. 
 
Wouter: Första lektionen fick vi vara med och det var jätte kul. Och läraren sa: Sätt 
er i ringen. Och min son kommer springande och sätter sig i ringen. Och alla barnen 
fortsätter att leka och Simeon tittar på mig. Du sa ju att fröken sa att vi….ja du ska 
sätta dig i cirkeln. Det tog ungefär 10 minuter innan alla barnen satt.. I Nederländerna 
lär man sig snabbt disciplin. Men i Sverige lär man sig att klättra, springa, stoja vilket 
det är mer fokus på. Och ja när klasserna är mindre och man har två lärare och även 
en hjälp då kan det vara lite slappare. Alltså. 
 
VO När Jair och jag åkte iväg från Papendrecht tvivlade vi på om de skulle lyckas 
förverkliga sin dröm. Nu tre år senare, bor de längs en flod full av foreller. Bredvid 
vattnet har de en bastu och en liten båt. 
 
Caro: Vi har inte heller någon hemlängtan till Nederländerna. 
 
VO Jag tar avsked av Carolien och barnen. När Wouter skjutsar mig till stationen 
talar han om för mig vad det är som gör honom så lycklig här. 
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Wouter: Du kan fiska här, jaga, åka snöskoter…. Det är helt enkelt ett paradis för 
mig. Man har alltid något att göra med barnen. Härligt. Det är egentligen våra 
karriärer säger vi skämtsamt. Vi hade bra jobb, men vad är karriär om man bara 
jobbar och tittar på bankkontot… och här tänker vi hur mycket behöver vi och då 
behöver vi inte jobba, istället kan vi njuta. Nu kan vi leva. Nu är barnen fortfarande 
små. 
 
VO En blandning av det Svenska och det Nederländska systemet skulle vara 
idealiskt, men om jag måste välja skulle jag trots allt välja den lugna skoltiden som 
barn får i Sverige. Jag vet i alla fall säkert att jag vill erbjuda mina barn mer än de 
den magra dieten av bara kognitiva ämnen vilka de i rasande tempo måste ta till sig. 
 
Det är även financiellt knapert. Jag har emellertid fått svar från CBS och deras 
svenska motsvarighet SCB. För varje barn i grundskolan investerar Sverige mer än 
10.000 euro per år; ca 4000 euro mer än i Nederländerna. Skillnaden i barnomsorg är 
nedslående. Den Nederländska myndigheten ger ut ungefär 900 euro per barn, medan 
man ger ut mer än 7000 euro i Sverige. Det är nästan åtta gånger mer. Och då har jag 
inte ens räknat med föräldraledigheten. 
 
Det verkar som att barn är mer värda i Sverige. Mina egna barn unnar jag också en 
överdos av utrymme, möjligheter, frihet och kreativitet vilka de kan få här. 
Nackdelarna tar jag på köpet. 
 
Anna en Jennifer: Hallå!! Kom in. Åh vad härligt att se dig. 
 
VO Jag hälsar på hos en av mina bästa vänner; Anna, som bor i Stockholm. 
 
Anna: Så nu när du sett hur känns det med barnen. 
 
Jen: Slutligen, eller för första gången har jag slutat tvivla… Och jag tror att vi måste 
flytta hit. 
 
Anna: Wow vad spännande.. …. Hoppas det. 
 
Jen: Men det är ingen glädjande känsla.Vart? Utkanten av Stockholm jag känner inte 
till det. Och jag har inte berättat för Jair ännu. (skratt) 
 
Anna: (skratt) 
 
VO Nästa gång i “Opgejaagd” berättar jag om Jairs och mitt beslut. Jag vet nu vad 
jag vill. Men vad vill han? Och vad ska vi göra? 
 
“Opgejaagd” är en produkion av VPRO, och är möjliggjorts med hjälp av ”Het 
Mediafonds” 
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Undersökning: Agneta Redell. Slutmixning: Alfred Koster. Slutredaktör:Anton de 
Goede. Rådgivning Jair Stein och Katinka Baer. 

 
För att lyssna på alla avsnitt, titta på vår hemsida: vpro.nl/opgejaagd. Eller abonnera 
på vår podcast, vilket du kanske redan gör. Låt oss gärna veta vad du tycker genom 
att lämna en resention på ”iTunes, då kan fler människor hitta serien. 
 
Tack. Vi ses. Hej då! 


