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Vill du komma i kontakt med 
Studiefrämjandet:

www.studieframjandet.se 

Riksförbundet:
info@studieframjandet.se 
Telefon: 08-545 707 00

Ditt lokala kontor:
norra.skaraborg@studieframjandet.se
Telefon: 0500-38 15 50

sodra.skaraborg@studieframjandet.se
Telefon: 0515- 194 66 

lidkoping@studieframjandet.se 
Telefon: 0510- 615 70

Källor

Studiematerialet Älskade barn ägs av 
Studi efrämjandet, materialet finns 
översatt till flera språk. Kontakta Studie-
främjandet för mer information.

Familj

1 Att leva som 
 familj i Sverige

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
0500-49 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Informatörer i denna modul är: 

Huvudpartners i projektet



Att leva som familj  
i Sverige
Barnkonventionen är FN:s överenskommelse om barns 
mänskliga rättigheter. Familjen har huvudansvaret för 
sina barn och staten har det yttersta ansvaret att se till 
att konventionen uppfylls. Barnkonventionen blir lag i 
Sverige år 2020.  

Jämställdhet är en viktig fråga i Sverige. Det handlar om 
jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma 
möjlighet att forma samhället och sina egna liv. 

I svensk lag finns ett avsnitt som kallas föräldrabalken.  
I föräldrabalken står det att barn har rätt till vård och 
omsorg, trygghet och bra uppfostran. En del av lagen 
kallas anti-agalagen (förbud mot fysiskt och psykiskt 
våld) och den har funnits i Sverige sedan år 1979. 

Barnen i Sverige börjar förskoleklass det året de fyller 
6 år. Innan det erbjuds barnomsorg för de med behov.  
Barnen slutar grundskolan efter årskurs 9. Efter grund-
skolan erbjuds gymnasieutbildning och därefter olika ut-
bildningar som; folkhögskola, yrkeshögskola, hög skola 
och universitet. Det är viktigt att föräldrar engagerar sig 
i sina barns skolgång och ger dem rätt förutsättningar för 
att lyckas med sin skolgång. 

Fritid och föreningsliv är en del av familjelivet i Sverige. 
Barn och ungdomar har rätt till en meningsfull fritid 
och därför stöttas föreningar av kommun, stat och 
studie förbund. 

Älskade Barn är ett föräldrastödsmaterial i form av 
studiecirklar som riktar sig till utrikesfödda föräldrar 
som vill känna sig tryggare i familjen i det nya landet och 
få en ökad förståelse för vardagslivet. Studiematerialet 
består av 6 fristående studiecirklar med totalt 18 träffar. 
Innehållet sträcker sig över hela uppväxten (0–18 år). 
Cirklarna handlar om vardagsliv och framtidsdrömmar, 
familjen och livet utanför hemmet, barnomsorg, skola 
och fritid. Vi tar upp normer och värderingar, hälsa och 
sexualitet. Men också samhällsfrågor som socialtjänsten 
och anti-agalagen. Det finns två centrala teman – relatio-
nerna mellan barn och föräldrar samt barns rättigheter. 

Många föräldrar, som har flyttat till Sverige, har en stark 
önskan om att få träffas och prata om sina barn och om 
livet i det nya landet. Nytt språk, ny kultur och föränd-
rade livsvillkor ställer familjerna inför stora och ibland 
oväntade utmaningar. 

Är du intresserad av Älskade Barn – ta kontakt med 
Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet     
• Studiefrämjandet bildades 1959. 

• Vi ägs av våra medlemsorganisationer. 

• Studiefrämjandet är politiskt och religiöst obundet.

• Våra profilområden är natur, djur, kultur och miljö. 

• Vår pedagogiska idé utgår från glädjen att lära och 
upptäcka tillsammans. Vi ser det hända varje dag i 
våra kurser och studiecirklar.  

• Studiefrämjandet och folkbildningen handlar bland 
annat om att utveckla och förnya demokratin  genom 
att höja samhällets utbildningsnivå och ut jämna 
utbildningsklyftorna. 


