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Satsa på förskoleklassen! 
─ Villkoren för lärarna måste bli bättre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningen visar att ett tidigt lärande på lekens grund är positivt för resultaten i skolan. 
I den här rapporten har Lärarförbundet tittat närmare på förskoleklassen. I vilken 
utsträckning får lärarna tid och möjligheter att vara just lärare? Och hur ser egentligen 
förskoleklassens uppdrag ut? 
 
Att arbetsbelastningen har ökat bland alla lärargrupper de senaste fem åren är tydligt i 
mätning efter mätning. Ofta handlar det om frustration över att inte få möjlighet att 
ägna tid åt läraruppdraget. Arbetsmängden är för stor och det går ut över tiden för att 
planera det pedagogiska arbetet. Så är det även för lärare i förskoleklass. 
 
Var femte lärare i förskoleklassen har ingen tid för planering i sin tjänst enligt 
Lärarförbundets undersökning.  Endast 3 av 10 tycker att den tiden är något så när 
rimlig.  Det är ohållbart för lärarna och det är allvarligt för våra sexåringar. Mer tid för 
planering och utveckling skulle tydligt öka kvaliteten ännu mer på det pedagogiska 
arbetet, vilket skulle bidra till bättre resultat och sätta fokus på barnens utveckling. 
 
 
Förutom arbetsbelastningen lyfter Lärarförbundet i denna rapport också bristen på 
politisk styrning av förskoleklassen och hur lärarna ser på det. Till exempel saknas 
skrivningar om förskoleklassen i den gemensamma läroplanen. 
 
Bilden framträder av en skolform som på många sätt hamnat mellan stolarna – rollen 
som bro mellan förskola och grundskola försvåras av att förskoleklassen och dess lärare 
hamnar utanför både politiska diskussioner och möjligheter till lärarsamverkan.  
 
Följdfrågorna är självklara: Ger vi våra sexåringar de bästa möjliga förutsättningarna? 
Använder vi förskoleklassens potential fullt ut i Sverige idag? Svaret är nej. Men med 
politiker med mer kunskap, som fattar beslut med fokus på kvalitet, satsar på 
förskoleklassen och ger lärarna det de behöver kan vi komma dit.  
 
Lärarförbundet vill se tre snabba åtgärder: garanterad tid för planering och utveckling, 
en obligatorisk i stället för frivillig skolform och att förskoleklassens specifika roll skrivs 
in i läroplanen. 
 
Eva-Lis Sirén 
Ordförande i Lärarförbundet 
 

Rapport från Lärarförbundet 2013-04-22 2013 
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Arbetsbelastningen är för hög för alla lärare 
Kraven, stressen och arbetsbelastningen ökar, och det är gemensamt för de allra flesta 
arbetsplatser i Sverige. Men lärarna sticker ut i varje mätning. Hur har det blivit så?  
 
En förklaring är att regeringen har lanserat reform efter reform utan att matcha med 
tillräckliga resurser. Många gånger har barngrupper och klasser blivit större och 
lärartätheten har minskat. Nya arbetsuppgifter har lagts till i en redan överfull agenda, 
utan att något tagits bort. Kraven på dokumentation har ökat i alla skolformer och allt 
mer av lärares tid ägnas åt administration. För lärare i förskoleklass och fritidshem i 
synnerhet används en stor del av lärarnas tid åt att täcka upp i andra verksamheter och 
därmed finns ingen tid kvar till att planera den egna undervisningen.  
 
Det som ofta får stryka på foten, oavsett lärargrupp, är tiden för att planera och utveckla 
undervisningen. En undersökning bland lärare i förskoleklass visar att så också är fallet 
för dem. Det säger sig självt att mer tid till för- och efterarbete, för det pedagogiska 
arbetet med barn och elever skulle ge bättre förutsättningar för goda skolresultat. Därför 
driver Lärarförbundet på bred front att arbetsmängden måste minska och att lärare får 
vara just lärare.  
 
En av de mest uppmärksammade undersökningarna om lärares arbetsbelastning är den 
som tidningen Du och jobbet presenterade i januari 2013. De har med hjälp av SCB:s 
statistik rangordnat yrken efter hur mycket arbetsbelastningen ökat de senaste fem åren. 
Lärargrupperna toppar mätningen, och förskollärare hamnar på andra plats tillsammans 
med fritidspedagoger.  
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Lärare i förskoleklass: En av fem saknar tid för planering  
 
När mer än 2000 lärare i förskoleklass svarar på i vilken utsträckning de har tid 
för planering blir resultatet nedslående. Endast 30 procent tycker att de har 
tillräckligt med tid för planering och 20 procent uppger att de helt saknar tid för 
planering. 
 
Bristande pedagogisk utvecklingstid är en ständigt återkommande fråga vid 
Lärarförbundets kontakter med lärare i förskoleklass. SCB:s förskollärarundersökning 
2006 visade att lärarna i förskoleklassen i mycket hög grad upplevde problem med 
bristande tid för planering och brister i organisationen.1  
 
Lärarförbundet har därför undersökt hur det ser ut idag. När lärare i förskoleklass får 
värdera på en skala från 1-6 om de har tillräckligt med planeringstid för uppdraget blir 
resultatet nedslående – endast 30 procent tycker att de har tillräckligt med tid för 
planering. 7 av 10 hamnar på den nedre skalan och 20 procent uppger att de helt och 
hållet saknar tid för planering!2 Var femte lärare i förskoleklassen har alltså inte 
möjlighet att planera sin undervisning inom ramen för arbetstiden.  
     
 

 

                                                 
1 Lärarförbundet (2006). Kanske det bästa yrket i världen – men kompetensen borde synas i lönekuvertet.  
Delrapport om hur lärare i förskola och förskoleklass ser på yrket, dess villkor och förändringsbehov. 
Resultat från enkätundersökningar 2005. 
2 2011/2012 genomförde Lärarförbundet en enkät bland medlemmar som arbetar som lärare  i 
förskoleklass, 2337 lärare deltog. 
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Lärare i förskoleklass undervisar oftast sina elever endast under ett läsår vilket gör att 
inskolningar och övergångar upptar mycket av verksamheten och behovet av samverkan 
med andra lärarkategorier är stort. De flesta har dessutom sin anställning i både 
förskoleklass och fritidshem. Det gör att nästan hela arbetsdagen är förlagd till 
barngrupp, med väldigt lite tid att planera och följa upp sin undervisning i 
förskoleklassen och ofta utan möjlighet att delta i lärarnas gemensamma träffar. När 
Lärarförbundet frågar medlemmar i förskoleklass om deras uppdrag och styrdokument 
kommer många spontana funderingar om bristande tid för planering, bristande 
delaktighet – och bristande insikt hos beslutsfattare.  
 
”Arbetssituationen i förskoleklasser är oerhört slitsam. Att ta emot nya oroliga föräldrar tar mycket 
tid och energi. Att få in barnen i skolans koder är också ett slit och du kan aldrig skörda frukterna av 
ditt arbete. Efter ett halvår är det dags att tänka på att ta emot en ny grupp.” 
 
”Förskoleklasserna glöms oftast bort. Det mesta handlar om förskola eller skola och fritidshem. Det 
hela kompliceras av att vi arbetar i två verksamheter. Planeringstiden för oss i förskoleklass är ofta 
obefintlig och upp till varje enskild skola/rektor.” 3 
 
”Det finns en övertro på vad vi ska lyckas prestera med så lite planeringstid.” 
 
Vad skulle hända om lärarna fick mer tid för planering? När lärare i grundskolan får 
frågan uppger 93 procent att kvaliteten i undervisningen skulle öka4. Med mer tid för 
planering skulle troligen detsamma gälla för lärare i förskoleklass. 
 
 
Förskoleklassen – bron mellan förskolan och grundskolan 

Förskoleklassen är sexåringarnas egen skolform. Det är under det året som många barn 
knäcker läs- och skrivkoden.  
 
Förskoleklassen inrättades som egen frivillig skolform den 1 januari 1998. Ungefär 96 
procent av sexåringarna deltar5. Den ska vara en bro mellan förskolan och grundskolan 
och bygga vidare på det lärande som skett i förskolan samtidigt som den förbereder 
barnen för den obligatoriska skolan.  
 
För ett par år sen vässades förskolans läroplan ytterligare när det gäller bland annat 
strävansmålen för barns lärande och utveckling. Samma sak gäller det centrala innehållet 
för skolår 1-3. Men lärarna i förskoleklass beskriver ofta att sexåringar hamnar i en 
gråzon mellan förskola och grundskola. För deras skolform har staten inte formulerat 
något specifikt innehåll. Detta till trots möter många barn en fantastisk verksamhet. 
Men var finns likvärdigheten? 
 
Flera lärare i förskoleklass kommenterar konsekvenserna av ett bristande likvärdighet 
och ett otillräckligt ramverk: 
 

                                                 
3 Lärarförbundets enkät i januari 2013 där 1489 förskollärare i förskoleklass svarat på frågor om 
styrdokument och uppdrag. 
4 Lärarförbundets rapport ”Låt lärare vara lärare”, februari 2013. 
5 Källa: Skolverket 
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”Vi har en stor frihet i det vi gör i förskoleklass men det gör också att variationerna är mycket stora 
och det är inte lätt att påverka, ansöka om medel, försvara vår verksamhet m.m. Vi bör få ett tydligare 
ramverk …” 
 
”.. att jobba på samma villkor som övriga klasslärare/grundskollärare, planering, delaktighet på 
samma villkor. Vi står ofta utanför och får beslut m.m. i efterhand. Barnen i förskoleklass har inte 
samma rättigheter till speciallärare, specialpedagoger, vi blir sist i fördelning av hjälp.” 
 
Förskoleklassens kvalitet är helt beroende av lärarna som arbetar där. Det handlar om 
lärare som ska vara länkar mellan förskola och grundskola utan att ha tidsmässiga 
förutsättningar att samverka. I många fall hinner de inte ens planera och följa upp sin 
egen undervisning.  

En skolform som hamnat mellan stolarna 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet består av tre delar – 1. 
Skolans värdegrund och uppdrag; 2. Övergripande mål och riktlinjer; samt 3. 
Kursplaner.  
 
Kursplanerna omfattar idag endast grundskolan och för förskoleklassen och 
fritidshemmet finns inget motsvarande dokument. Det gör att förskoleklassens innehåll 
endast regleras under ”Skolans värdegrund och uppdrag” samt ”Övergripande mål och 
riktlinjer”. Förskoleklassen nämns inte särskilt utan ingår i generella formuleringar som 
ska omfatta förskoleklass, fritidshem och skolår 1-9.  
 
Lärarförbundet har frågat lärarna själva hur de ser på förskoleklassens roll i läroplanen6. 
Svaren visar på ett påfallande behov av synliggörande i styrdokumenten. Mer än 90 
procent önskar att förskoleklassens roll var tydligare framskriven i läroplanen. 
 

 

                                                 
6 Lärarförbundets enkät i januari 2013 där 1489 förskollärare i förskoleklass svarat på frågor om 

styrdokument och uppdrag. 
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I stället för att fullt ut kunna vara en bro skapas nya diken mellan skolformerna. Flera 
lärare talar om att befinna sig i ett ingenmansland. 
 
”Men förskoleklassen är en ”ö” i ingenmansland. Hur får vi likvärdiga klasser när vi har så olika 
förutsättningar i bara vår kommun! Dokumentation, bedömning m.m. När, Hur ska den hinnas 
med?? 
 
”Det känns som förskoleklassen svävar i ingenmansland. Den tillhör ju inte obligatoriska skolan och 
då glöms den hela tiden bort ute i verksamheten” 
          

Dags för en obligatorisk förskoleklass! 
Lärarförbundet har under flera år drivit frågan om att göra förskoleklassen obligatorisk. 
Det är ett naturligt steg att etablera förskoleklassen som det första året i grundskolan 
samtidigt som förskoleklassens pedagogik och arbetssätt behöver finnas kvar även i 
fortsättningen. Det bidrar till en högre kvalitet och bättre utvecklingsmöjligheter för 
våra sexåringar.  
 
Internationella jämförelser visar inget samband mellan ålder för obligatorisk 
grundskolestart och fortsatta skolresultat. Däremot visar såväl internationella som 
svenska undersökningar att barn som har gått i förskola lyckas bättre under hela sin 
skoltid, både när det gäller till exempel matematik, språk och social utveckling. I dessa 
åldrar tycks en mer informell undervisning som ger mycket utrymme åt lek, kreativitet 
och samspel med andra barn vara mest gynnsam för att lägga grunden för fortsatt 
lärande.  
 
Med insikten om förskolans betydelse har frågan om ”obligatoriskt förskoleår” dykt upp 
allt oftare i internationella sammanhang. I sin resolution om tidig inlärning 
rekommenderar Europaparlamentet medlemsstaterna att överväga ett obligatoriskt 
förskoleår före skolstarten, något som redan förekommer i vissa länder7.  
 
Initialt kritiserades förskoleklassen för att vara ”skolifierad”, men förskollärarnas 
kunskaper om sexåringarnas utveckling och lärande har gjort att leken och 
förskolepedagogiken i högsta grad är närvarande i landets förskoleklasser. Det är en 
viktig grund att bygga vidare på när förskoleklassen utvecklas.   
 
”Viktigt att förskoleklassen behåller sin grundstruktur/innehåll bl a när det gäller leken. Det är 
fortfarande viktigt för sexåringen att så att säga få växa in i skolmiljön med allt vad det innebär. Att 
intresse för läs- och skrivinlärning och grundläggande mattebegrepp väcks och stimuleras är förstås också 
en viktig del. Det behöver dock tydliggöras vilken förskoleklassens roll är i övrigt eftersom det står 
väldigt lite om den i nya läroplanen.” 
  

                                                 
7 Danmarks motsvarighet till förskoleklass, børnehaveklasse är obligatorisk sedan 2009. Den är inte en egen 
skolform utan tillhör folkeskolen – men räknas inte som ett första folkeskoleår. Undervisningen i 
børnehaveklasser leds av pedagoger, Danmarks motsvarighet till förskollärare.  
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Exempel Hedemora:  
 
Här har alla tid för planering 
 
Efter år av påverkansarbete har Lärarförbundet i Hedemora lyckats skapa ett 
kommunalt avtal som garanterar planeringstid för förskollärare och 
fritidspedagoger i förskola, fritidshem och förskoleklass. 
 
Att det saknas tid för pedagogisk planering är ett problem för de flesta lärare med 
semesteranställning runt om i landet. Tiden saknas trots att forskningen visar på 
betydelsen av en bra verksamhet för barnens lärande och så småningom skolresultaten. 
 
Långsamt förändras synen från politiskt håll. Lärarförbundet i Kalmar bröt ny mark och 
tecknade ett avtal om pedagogisk utvecklingstid med kommunen i augusti 2012. Nu har 
även Hedemora kommun följt efter.  
 
Det nya avtalet gäller från och med första januari 2013 och innebär bland annat att 
lärare i förskoleklass har 10 timmar i veckan för pedagogiskt utvecklingsarbete och max 
30 timmar i barngrupp. För lärarna i förskola och fritidshem gäller sex timmars 
pedagogisk utvecklingstid och max 34 timmar i barngrupp. 
 

- Det ligger ett långt arbete bakom framgången. När den nya reviderade 
läroplanen [för förskolan] kom där det pedagogiska ansvaret tydliggörs lyckades 
vi till slut få politikerna att lyssna, berättar Camilla Norberg från Lärarförbundet 
i Hedemora och själv förskollärare. 

 
På frågan vad hon vill ge för råd till lärare i andra delar av landet som vill verka för 
pedagogisk utvecklingstid i alla skolformer svarar Camilla Norberg: 
 

- Ge inte upp. Presentera fakta och motivera hur viktiga yrkesrollerna är och hur 
satsningen gynnar barnen. Om politikerna vill ha kvalitet måste de avsätta tid för 
det! 
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Lärare i förskoleklass 

Förskoleklassen har hamnat mellan stolarna – rollen som bro mellan förskola och 
grundskola försvåras av bristande tid för planering och utveckling. Idag har 20 procent 
av lärarna i förskoleklass ingen tid för planering alls. 

 Samtidigt befinner sig förskoleklassen i ett ingenmansland mellan förskola och 
grundskola – det är en skolform utan egna styrdokument och det finns inga skrivningar 
om förskoleklassen i den gemensamma läroplanen. Forskningen visar däremot på 
betydelsen av lekfullt lärande i tidig ålder för skolresultaten längre fram i livet. 
 
Det är dags att satsa på förskoleklassen! Här är tre förslag från Lärarförbundet: 

Ge lärarna tid till för- och efterarbete. Fler kommuner måste göra som 
Hedemora och Kalmar, där lärarna i förskoleklassen har fått tio timmar 
garanterad planering!  

 

Gör förskoleklassen obligatorisk. Det är ett naturligt steg att ta – att göra 
förskoleklassen till starten på den obligatoriska skolan.  

Tydliggör förskoleklassens roll i läroplanen. Om staten gör tydligt vad 
förskoleklassen har för uppdrag och betydelse, måste huvudmännen satsa mera. 

 
 
 
 


