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Ny undersökning visar på resursslöseri med förskollärares 
kompetens 
2011 reviderades skollagen och förskolans läroplan och förskollärare fick ett 
tydligare ansvar. Trots att deras ansvar utökats uppger 97 % av förskollärarna 
att inga andra arbetsuppgifter har tagits bort. Förskollärarna tvingas ägna mer 
tid åt städ, disk och vaktmästeri än de har möjlighet att göra åt att planera, följa 
upp och utveckla verksamheten.  
 
Särskilt allvarligt är det att de som är ensamma förskollärare i sitt arbetslag 
ägnar mer tid än andra åt icke-läraruppgifter och har mindre pedagogisk 
utvecklingstid än andra förskollärare. Detta är ett obegripligt resursslöseri. När 
det endast finns en utbildad lärare borde det vara ännu viktigare att använda 
kompetensen rätt. I stället misshushåller arbetsgivarna med bristvaran 
lärarkompetens. 
 
Det visar en färsk undersökning som Lärarförbundet låtit göra med hjälp av 
Novus i april 2013. 655 förskollärare har svarat. 
 
 
Några resultat i undersökningen: 

• 97 procent av förskollärarna uppger att inga andra arbetsuppgifter har tagits 
bort för att ge utrymme för det utökade pedagogiska ansvaret 

• 9 av 10 uppger att de har svårt att hinna med att planera och följa upp 
verksamheten. 

• 93 procent av förskollärarna har mindre än fyra timmar per vecka för planering 
samt uppföljning, utvärdering och utveckling (pedagogisk utvecklingstid) – ett 
viktigt område där läroplanskraven skärpts markant. 43 procent har mindre än 
två timmar per vecka. 

• Ändå ägnar 73 procent mer än 30 minuter om dagen åt rutinartade 
arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget – t ex städning, diskning, 
vikarieanskaffning och vaktmästeriuppgifter. 34 % ägnar mer än en timme om 
dagen åt detta. 

• Totalt innebär detta att förskollärare tvingas ägna mer tid åt sådana 
rutinuppgifter än de kan göra åt att planera, följa upp och utveckla 
verksamheten. 

• Förskollärarna fick lista de tre största problemen i sin arbetssituation. De tre 
klart vanligaste svaren är för stora barngrupper (59 procent) för lite pedagogisk 
utvecklingstid (54 procent) och för många arbetsuppgifter utanför det 
pedagogiska uppdraget (49 procent).  
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Resultat för förskollärare som saknar utbildade kollegor i arbetslaget: 
• Ensamma förskollärare har mindre tid till pedagogisk utvecklingstid än 

förskollärare som är två eller fler i arbetslaget 
• Ensamma förskollärare upplever i högre grad att de inte alls hinner med. 
• Ensamma förskollärare ägnar mer tid än andra åt arbetsuppgifter som inte 

tillhör det pedagogiska uppdraget. 
 
 
Låt lärare vara lärare! Lärarförbundet ställer tre krav för att skapa en bättre 
arbetssituation för landets förskollärare: 

 
• Ge förskollärare tid och förutsättningar att ta sitt pedagogiska ansvar  

Att arbeta som lärare i förskolan är ett kvalificerat uppdrag. Ändå är 
förskollärares arbetsvardag full av arbetsuppgifter som inte kräver 
lärarutbildning – städ, disk, vaktmästeri, administration. Om dessa 
arbetsuppgifter rensas bort frigörs tid till att planera, dokumentera och 
utveckla undervisningen/den pedagogiska verksamheten. 

• Slösa inte med ensamma lärares kompetens! 
Förskollärare som saknar utbildade kollegor i arbetslaget står ensamma i sitt 
yrkesansvar. Det är ett obegripligt resursslöseri att just dessa lärare används 
mer till arbetsuppgifter som inte kräver någon pedagogisk kompetens. 
Ensamma förskollärare behöver mer pedagogisk utvecklingstid, inte mindre. 
De behöver också tid till organiserade samtal med andra förskollärare. 

• Öka förskollärartätheten 
Förskollärartäthet och barngruppsstorlekar varierar stort och ensamma 
förskollärare upplever i högre grad att de inte alls hinner med sitt uppdrag. Det 
behövs tydligare riktlinjer för förskollärartäthet. Förskollärare behöver också 
ha inflytande över barngruppers storlek och sammansättning. 

 
Fakta om förskollärare 
Förskollärarutbildningen är en 3,5 år lång universitetsutbildning.  
 
2011 reviderades skollagen och förskolans läroplan. Därmed förtydligades 
förskollärares ansvar för undervisningen samt för uppföljning, utvärdering och 
utveckling i förskolan – ” det pedagogiska ansvaret”. En förskollärarlegitimation har 
också införts. 
 
Nationellt är ungefär hälften av personalen i förskolan förskollärarutbildade och det 
går drygt 10 barn per årsarbetande förskollärare. Siffrorna har varit relativt konstanta 
över tid. Det finns dock stora variationer när det gäller förskollärartäthet både mellan 
kommuner och mellan förskolor inom en och samma kommun. Störst är problemet i 
förortskommuner till större städer (särskilt Stockholmsregionen). I Haninge går det till 
exempel över 20 barn per årsarbetande förskollärare.  
 
Även barngruppsstorlekar varierar stort över landet. En genomsnittlig gruppstorlek 
har 17 barn. (Men Sollefteå har 23,5 barn per grupp och Lund har 14 barn per grupp) 
 
480 000 barn mellan 1 och 5 år går i förskola. Det motsvarar 84 % av alla barn mellan 
1 och 5 år. 
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