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Att få vara med och packa barnens ”ryggsäck” på deras resa genom livet.  Så 
beskriver en förskollärare i Lärarförbundets undersökning vad som är det 
bästa med yrket. ”Förskolläraren lägger grunden” säger vi i Lärarförbundet 
med lite andra ord. 

Det är inte något som vi hittat på, utan det är belagt med all möjlig forsk-
ning. De insatser som görs under förskoleåren ger bäst avkastning av alla 
 utbildningsinsatser. Det har Nobelpristagaren i ekonomi James Heckman 
visat. OECD:s Pisa-studie visar dessutom att elever som gått i förskolan får 
högre kunskapsresultat än andra elever. 

Men hur har förskollärarna det på jobbet? Resultaten i Lärarförbundets nya 
undersökning visar att det finns mycket som behöver bli bättre. Många upp-
lever problem med för stora barngrupper, för många arbetsuppgifter utanför 
läraruppdraget och för lite tid till planering. Samtidigt är förskollärarna för få 
och i flera kommuner finns det inte ens en förskollärare per barngrupp. 

Bristen på förskollärare gör det extra allvarligt att de lärare som finns får ägna 
en stor del av sin arbetstid åt att vara administratörer, lokalvårdare och vakt-
mästare – arbetsuppgifter som inte kräver lärarutbildning. 

När man slösar med förskollärarens kompetens går det ut över barnen. 
 Förskollärare måste få gott om tid och resurser för det som är allra viktigast 
– att göra förskolan så bra och utvecklande som möjligt för alla barn samt att 
jämna ut sociala skillnader. 

Sedan förskolan blev en del av utbildningssystemet har utvecklingen varit snabb 
och positiv. Svensk förskola med sina engagerade förskollärare ses ofta som en 
förebild för andra länder, inte minst för att lärande och omsorg är förenade.

Den förra regeringen gjorde förskolan till en skolform, förtydligade uppdraget 
och gav förskollärare ansvaret för undervisningen. Detta var efterlängtat. Men 
de höjda ambitionerna matchades inte med resurser vilket kan ha bidragit 
till att förskollärare är en av de yrkesgrupper som oftast är sjukskriven för 
utbrändhet.

Förskolläraren lägger grunden
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I flera viktiga skol- och lärarsatsningar, 
inte minst karriärtjänsterna, har förskol-
lärarna lämnats utanför. Vi förväntar oss 
att regeringen rättar till detta och att vi får 
en skolpolitik som ser utbildningssystemet 
som en helhet.

Förskollärarna lägger grunden och Sverige behöver fler förskollärare. Att för-
bättra förskollärarnas arbetssituation och att göra förskolläraryrket mer attrak-
tivt är en smart utbildningspolitik. Satsa tidigt – satsa på förskolan! 

Här är våra förslag till nya investeringar:

→  Öka lärartätheten 

→  Minska gruppstorlekarna

→  Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter 

→  Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd

→  Inför karriärtjänster i förskolan 

→  Satsa på kompetensutveckling

→  Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare

Stockholm, maj 2015 

Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande i Lärarförbundet  
Twitter: @JohannaJAstrand

»  DE INSATSER SOM GÖRS 

UNDER FÖRSKOLEÅREN GER 

BÄST AVKASTNING AV ALLA 

UTBILDNINGSINSATSER. « 
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Sammanfattning
Lärarförbundet har genomfört en enkätundersökning bland 
 förskollärare. Resultaten redovisas i denna rapport och visar till
sammans med andra fakta på behovet av att investera i förskolan:

→ Förskollärare tycker att det bästa med yrket är barnen och  
att få jobba med deras utveckling.

→  De största hindren i vardagen är stora barngrupper, 
arbetsuppgifter utanför läraruppdraget och att tid för planering 
saknas.

→  Endast en av sju tycker att tiden för uppföljning och planering 
räcker till.

→  Lika många, en av sju, uppger att de lägger minst 5 – 7 
timmar – nästan en arbetsdag i veckan – på uppgifter utanför 
läraruppdraget.

→  Behovet av särskilt stöd är stort. Trots det finns det bara i två 
procent av fallen en specialpedagog i barngruppen. 

→ 14 av 15 anser att karriär- och utvecklingsmöjligheter saknas 
helt eller finns i för liten utsträckning.

→ Den vanligaste kompetensutvecklingen är kortare konferenser 
eller föreläsningar, och många vill ha kompetensutveckling 
inom specialpedagogik, digitala verktyg och pedagogisk 
dokumentation.
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Hur har förskollärarna det  
på jobbet?
Barnen och utvecklingen är nyckelord när förskollärare ska 
 beskriva vad de trivs med på jobbet. Men hur ser det ut med tiden 
för just barnens utveckling? Mycket tid äts upp av helt andra 
 arbetsuppgifter och endast en av sju tycker att tiden för uppfölj
ning och planering räcker till. Det visar Lärarförbundets enkät.

Lärarförbundet har ställt frågor till drygt 1 000 förskollärare om deras 
 arbetssituation och utvecklingsmöjligheter i förskolan.1 

Det bästa med att arbeta i förskolan: barnen
Lärarna fick svara på frågan vad som är det bästa med att arbeta i  för skolan. 
Trots att det var en fråga med frisvar framkommer en samstämmig bild.

Det är utan tvekan tiden med barnen, att få arbeta med barnens utveckling  
och följa lärandet som är det bästa med yrket och det som skapar stolthet  
och glädje.

1 Enkäten var en webbenkät som gjordes bland Lärarförbundets medlemmar i april 2015.  
Svarsfrekvensen var 80 procent.
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Största hindren är  förutsättningarna
Hur ser då möjligheterna ut för förskollärarna att få jobba med sitt uppdrag, 
gentemot målen i läroplanen? När lärarna i enkäten får svara på frågan vilka 
de största problemen på jobbet är hamnar följande i toppen: stora barngrupper, 
arbetsuppgifter utanför uppdraget och brist på planeringstid. 

Det är tydligt att förutsättningarna inte alltid är de allra bästa, och att många 
arbetsgivare måste fundera över hur förskollärares kompetens kan användas 
bättre. Lärarna måste få tillräckligt med tid och resurser för det som är allra 
 viktigast – att göra förskolan så bra och utvecklande som möjligt för alla barn.

» Det är världens viktigaste arbete, roligt och utvecklande 
och vi gör skillnad för våra barns utveckling, lek och 
lärande. Vi påverkar framtiden. «

» Mötena, samtalen, upptäckarlustan, förundran, 
variationen, glädjen, samarbetet, utvecklingen, 
guldstunderna. «

» Responsen från barnen! Att efter veckor, månader eller 
till och med år av arbete kring de didaktiska ämnena 
se hur barnen förstår och själva vidareutvecklar sina 
kunskaper. «
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Stora barngrupper och brist på förskollärare
När vi frågar lärarna om de största problemen är det 72 procent som anger 
”stor barngrupp”. 

Det finns ingen forskning som tyder på att stora barngrupper innebär fördelar 
för barnens lärande, utveckling eller deras trygghet och välbefinnande i övrigt 
– tvärtom. Ändå har de största barngrupperna blivit allt fler de senaste åren. 
Ekonomiska och organisatoriska aspekter får gå före barnens behov.

Den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan är idag 17 barn. Den ökade 
kraftigt i början av 1990-talet och har sen varit relativt konstant i ungefär 
20 år. Men bakom statistiken gömmer sig dels stora och ofta omotiverade 
 skillnader mellan förskolor, dels faktorer som påverkar den faktiska grupp-
storleken och personaltätheten. Bland annat har barnens vistelsetider ökat.2 
När man mäter antalet barn i en grupp syns det inte om barnen deltar 15 eller 
40 timmar i veckan. Därtill har många förskolor öppet längre och behöver  
därmed bemannas fler timmar, vilket gör att arbetslaget blir fulltaligt under  
en kortare del av dagen.

2 I förskolan ökade vistelsetiderna från 29 timmar i veckan 2005 till 31 timmar 2012, vilket om barnen skulle ha 
samma vistelsetid skulle motsvara att antalet barn per årsarbetare vore 5,7 istället för 5,3. Vistelsetiderna 
minskar alltså personaltätheten i praktiken på ett sätt som inte syns i statistiken.

”Vilka är de största problemen för dig som förskollärare idag?” Flera svarsalternativ var möjliga.

1. Stora barngrupper

2. Mycket tid går till arbetsuppgifter som  inte tillhör  
 det pedagogiska uppdraget

3. Brist på planeringstid

4. Många barn i behov av särskilt stöd

5. Lönen

DE FEM STÖRSTA PROBLEMEN I FÖRSKOLAN
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Förskollärarna är för få
Ett av de största hindren för en likvärdig förskola är att förskollärartätheten 
varierar stort – både mellan och inom kommuner. 

Skolverkets senaste statistik3 visar att huvudmännen kraftigt har överskattat 
antalet årsarbetare med förskollärarexamen.4 Det visar sig att bara 43 procent 
av de som jobbar i förskolan har förskollärarexamen, i stället för 53 procent 
som man tidigare har trott. 

3 Skolverkets statistik för 2014, april 2015.
4 Tidigare har Skolverkets statistik byggt på kommunernas uppgifter, nu baseras den på individdata. Det 

betyder att personer som är anställda som förskollärare men saknar examen förmodligen har ingått i många 
kommuners redovisning medan det nu bara är personer med förskollärarexamen. 

» Hoppas på mindre barngrupper, mer förskollärartäthet 
för att ge större möjligheter att tillgodose barnens behov 
samt läroplanens intentioner. «

» Man känner sig tvingad att ha större barngrupper  
för att ekonomin ska gå ihop. «

» Jag önskar att barngrupperna skulle minskas för 
att göra det möjligt för duktiga lärare att arbeta med 
läroplanens mål på ett lustfyllt och givande sätt utan 
att gå in i väggen. «
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Klart lägst, i genomsnitt 28 procent, är andelen i Stockholmsregionen. Inom 
Stockholms län går det 18,7 barn per årsarbetare med förskollärarexamen, 
inte ens en förskollärare i genomsnitt per barngrupp. Lika illa, 18,7 barn per 
 förskollärare, är det i fristående förskolor över hela landet, och i Stockholms 
län har fristående förskolor hela 22,4 barn per förskollärare. 

Men problemet är inte begränsat till Stockholms län. Den kommun som har 
lägst andel förskollärare i landet är Ydre, som bara har 16 procent förskollärare. 
Där går det nästan 30 barn per förskollärare.

Detta strider mot skollagens intentioner. Enligt skollagen kan undervisning 
i förskolan endast bedrivas av legitimerade förskollärare. För att kunna ta sitt 
förskolläraransvar måste möjligheter finnas att ha insyn i varje barns utveck-
ling, lärande och situation på förskolan. Finns det inte förskollärare i barn-
gruppen blir det omöjligt. 

Bristen riskerar förvärras
SCB uppskattar att förskollärarbristen kommer att förvärras och att 14 500 
förskollärare kommer att saknas om tio år.5 Sveriges kommuner och landsting,  
SKL, räknar i sin tur med att huvudmännen behöver rekrytera 30 000 för-
skollärare fram till 2022.6 Med tanke på Skolverkets statistik är denna siffra 
sannolikt i underkant. Det är stora utmaningar som enbart kan lösas genom 
att göra förskollärarrollen mer attraktiv med höjda lärarlöner och bättre 
 förutsättningar.

5  Källa: SCB:s Trender och prognoser 2014, Lärarförbundets beräkningar.
6  ”Så löser vi rekryteringsutmaningarna – En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola”; SKL 2014.

ÅR 2014 Stockholms län Riket totalt
Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarexamen 28 43
Personaltäthet, andel barn per årsarbetare med 
 förskollärarexamen

18,7 12,5

Personaltäthet, andel barn per årsarbetare med 
 förskollärarexamen, enskild regi

22,4 18,7

Personaltäthet, andel barn per årsarbetare med 
 förskollärarexamen, kommunal regi

17,2 11,6

Källa: Skolverkets statistik för 2014, april 2015.
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Dessutom är förskollärarutbildningen ordentligt underdimensionerad. 
 Universitetskanslerämbetet skriver följande:

 
Det årliga rekryteringsbehovet beräknas bli 3 800 förskollärare  
år 2019, vilket innebär att tillskottet av nyexaminerade förskollärare 
understiger rekryteringsbehovet med närmare 1 200 personer.7

För att en så kraftig utbyggnad ska kunna genomföras krävs att lärosätena har 
kapacitet att göra det med bibehållen kvalitet.  

Situationen kompliceras ytterligare av att bristen fördelar sig olika över landet. 
Nyexaminerade förskollärare stannar oftast nära utbildningsorten. Därmed 
krävs ordentliga insatser för att locka fler förskollärare till kommuner och 
 förskolor där lärartätheten är som lägst. 

Nationella riktlinjer behövs
För att lärarna ska kunna genomföra uppdraget i förskolans läroplan måste 
gruppstorlekar, förskollärartäthet och personaltäthet vara anpassade efter 
 barnens behov. Förutsättningarna ser väldigt olika ut, dels av demografiska 
skäl, dels beroende på hur huvudmännen har satsat för att få högre förskol-
lärartäthet och mindre barngrupper. 

Eftersom likvärdigheten brister så kraftigt anser Lärarförbundet att det behövs 
nationella riktlinjer för förskollärartäthet, personaltäthet och gruppstorlek  i  
 förskolan. Det håller många med oss om och inför riksdagsvalet 2014  
samlade  Lärarförbundet in 23 000 underskrifter som sedan lämnades över  
till  utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen gav våren 2015 Skolverket i uppdrag att återinföra ett riktmärke 
för gruppstorlek i kommentarerna till Skolverkets allmänna råd. Detta är ett 
 viktigt steg på vägen, men långt ifrån tillräckligt. Det behövs tydligare rikt-
linjer än det tidigare riktmärket och riktlinjerna måste respekteras och följas  
av huvudmännen. Det måste märkas skillnad i förskolans vardag. 

7 http://www.uka.se/statistikuppfoljning/statistiskaanalyserochrapporter/
hogskoleutbildningarnaocharbetsmarknaden/forskollarare.4.724fd31114acd6e7ce969445.html
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För lite tid till kärnuppdraget
När lärarna får ange vilka som är de största problemen i deras roll som för-
skollärare blir det återigen uppenbart att tidsbristen och tidsanvändningen 
ställer till problem. 62 procent uppger att ”för mycket tid går åt till arbetsupp-
gifter som inte tillhör det pedagogiska uppdraget”, medan 59 procent anger 
”brist på planeringstid” som ett av de största problemen. 

Sedan den nya skollagen och läroplanen trädde i kraft 2011 har förskollärare 
ansvaret för undervisningen i förskolan – ett viktigt och efterlängtat erkän-
nande av förskollärares yrkesroll. Lärarförbundet signalerade i samband med 
att beslutet fattades att det också krävdes mer tid för lärarnas planering och 
utveckling. Två år efter att de nya styrdokumenten införts ställde vi frågan om 
några andra arbetsuppgifter tagits bort för att ge utrymme för det förtydligade 
uppdraget. Endast två procent svarade ja. 

Förskollärarna har välkomnat det utökade ansvaret. Men uppdraget har vuxit 
utan att förskollärarna har fått rätt strukturella och tidsmässiga förutsätt-
ningar. Det gäller i synnerhet förskollärare som saknar lärarutbildade kollegor 
i arbetslaget. Detta kan vara en av orsakerna till att gruppen är överrepresente-
rad i sjukskrivningsstatistik som har med utbrändhet att göra8.

Fortfarande tycks förskolans organisation inte ha kommit ikapp styrdok-
umenten. När förskollärarna får frågan om de har tid för att planera och följa 
upp verksamheten uppger majoriteten, 62 procent, att de sällan eller aldrig 
har  tillräckligt med tid. Endast en av sju upplever att de oftast eller alltid kan 
 planera och följa upp verksamheten på det sätt de skulle vilja. 

8 Försäkringskassan, statistik för psykiska diagnoser 2013. 
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Vad beror då denna tidspress på? Orsakerna kan vara flera, men ett av de 
 viktigaste problemen tycks vara att förskollärare tvingas ägna allt mer tid åt 
uppgifter som inte tillhör läraruppdraget. Det handlar om att agera admi-
nistratör, lokalvårdare och vaktmästare – arbetsuppgifter som inte kräver 
 lärarutbildning – och som tar tid både från det undervisande uppdraget och 
det pedagogiska utvecklingsarbetet.  

» Min planeringstid, pedagogisk och personlig 
utvecklingstid minskar hela tiden i stället för tvärtom. 
Stressen ökar då ambitionerna att leva upp till 
uppdraget och läroplanen blir svårare och svårare. «

» Alldeles för stor barngrupp och nästan ingen 
planeringstid. Det får man göra hemma. «

» Många andra uppgifter som ska göras så tiden för 
planering och reflektion äts upp... För lite tid till 
att hinna fördjupa sig, diskutera och vidareutveckla 
arbetet både med barn och övrig personal. «
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I en tid av lärarbrist är det anmärkningsvärt att se hur arbetsgivare misshus-
håller med bristvaran förskollärarkompetens. En av sju lärare (14 procent) upp-
ger att de ägnar 5 –7 timmar eller ännu mer per vecka – det vill säga mer än 
en timme om dagen – åt arbetsuppgifter som inte tillhör läraruppdraget. När 
det gäller tid för planering och utvecklingsarbete är det endast en av tolv lärare 
(9 procent) som har motsvarande tid, minst fem timmar, till detta. Hälften av 
förskollärarna uppger att de har 2 – 4 timmars pedagogisk utvecklingstid per 
vecka och hela 4 av 10 har mindre än två timmar.
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Många barn i behov av särskilt stöd
Nästan hälften av förskollärarna anger att ett av de största problemen i 
 förskolan idag är att många barn är i behov av särskilt stöd (45 procent). 

Får dessa barn det specialpedagogiska stöd de behöver? Vår enkät tyder 
på att det inte är så. Det är till exempel försvinnande få specialpedagoger i 
 undervisningen. 

Vi ställde frågan om vilken typ av stöd eller resurs som finns att tillgå när det 
finns barn i behov av särskilt stöd i gruppen. Endast två procent svarar att det 
satts in en specialpedagog i arbetslaget. Ytterligare fyra procent har en extra 
resurs som är förskollärarutbildad. Drygt var fjärde svarar att de kan få en 
extra resurs i form av en barnskötare eller outbildad person till arbetslaget. 

Den vanligaste formen av stöd är att förskollärarna har möjlighet till konsulta-
tion med en specialpedagog (61 procent). Mer än en av tio svarar att det inte 
finns något stöd alls. Många lärare uppger att de skulle vilja ha kompetens-
utveckling i specialpedagogik.

4%
Förskollärarutbildad 

extraresurs

26%
Barnskötare eller  
outbildad resurs

2%
Specialpedagog

När det tas in stöd utifrån, vad är det för stöd?

61%
Konsultation med  
specialpedagog  

utanför  
barngruppen
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Det talas ofta om att det behövs fler speciallärare och specialpedagoger, men 
förskolan glöms oftast bort. Förskolan saknar den tydlighet som finns i skol-
lagen när det gäller elever i behov av särskilt stöd inom grund- och gymnasie-
skolan och motsvarande skolformer. Därför behöver skollagen bli tydligare.

Rätten att få särskilt stöd måste vara lika självklar för ett förskolebarn som för 
äldre elever. Det är inte rimligt att det är outbildade som arbetar med de barn 
som har störst behov. Tvärtom behövs förskollärare med specialpedagogisk 
kompetens i undervisningen, inte enbart för konsultation eller handledning. 
Specialpedagogernas särskilda kompetens måste dessutom synas i deras 
 förskollärarlegitimation – precis som för de speciallärare som undervisar  
äldre elever.

» Vi måste få resurser för barn i behov av särskilt stöd. Det 
är en tragedi för de barn som behöver stöd och som inte får 
det och för övriga barn i gruppen. «

Karriär- och utvecklingsmöjligheter saknas
Trots vikten av att investera i tidiga satsningar och trots höjda ambitioner i 
läroplanen har förskolan och förskollärare antingen lämnats helt utanför eller 
bara fått en symbolisk del av resurserna i de stora skol- och lärarsatsningarna 
under senare år. Det gäller flera statliga fortbildningsinsatser och det gäller 
inte minst de statliga karriärtjänsterna. Enkätresultaten visar på ett stort behov 
av förändring.

Det är endast en procent av förskollärarna som upplever att det finns mycket 
stora karriär- och utvecklingsmöjligheter inom yrket. Mer än nio av tio förskol-
lärare (93 procent) anser att karriär- och utvecklingsmöjligheter saknas helt 
eller bara finns i liten utsträckning. Av över 1 000 lärare som svarat på enkäten 
är det bara sex personer som svarat att det finns i mycket stor utsträckning. 
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Ett system med karriärtjänster kan stärka kvaliteten i en förskola med höjda 
ambitioner och fullt ut dra nytta av kompetensen hos förskollärare som har 
fördjupade kunskaper inom något område. Det är också ett sätt att behålla 
eller locka tillbaka de förskollärare som annars riskerar att söka utmaningar på 
annat håll. 

Förstelärarens arbetsuppgifter utöver undervisning kan till exempel vara att 
ansvara för utvecklingen inom områden som utvärdering och dokumentation, 
språkutveckling, lek och drama. Andra arbetsuppgifter kan vara att ansvara 
för handledning av lärarstudenter på VFU, att coacha andra förskollärare 
och arbetslag eller leda projekt i syfte att förbättra undervisningen. Lektorn 
kan dessutom vara en länk mellan högskolan och förskolan, och utveckla 
för skolans arbete på vetenskaplig grund. Arbetsuppgifter  och utvecklings-
områden saknas inte!  

Kompetensutveckling blir en kortare föreläsning
När vi frågar om lärarna haft möjlighet att delta i kompetensutveckling det 
senaste året är det tydligt att det vanligaste är att förskollärare får sin kompe-
tensutveckling i form av kortare konferenser eller föreläsningar (68 procent). 
Förhållandevis få arbetsgivare har satsat på att ge förskollärarna mer sys-
tematisk kompetensutveckling såsom längre kurser eller forskningsprojekt/ 
studiecirklar. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ANSER DU ATT DET FINNS TILLRÄCKLIGA KARRIÄR- OCH 
UT VECKLINGSMÖJLIGHETER INOM YRKET, FÖRUTOM ATT BLI CHEF?

Inte alls

I liten utsträckning

I ganska stor utsträckning

I mycket stor utsträckning



17PERSPEKTIV PÅ LÄRARYRKET – TID OCH UTVECKLING

När staten har satsat på fortbildning för lärare har förskolan hamnat utanför 
eller på marginalen – trots att det är just i förskolan efterfrågan är som störst. 
De förskollärare som har haft möjlighet att delta i Förskolelyftet har ofta gjort 
det med dåliga villkor och till stor del på sin fritid.

Tillfälliga symbolsatsningar från staten eller punktinsatser från huvudmän-
nen räcker inte. Lärarförbundet vill se en hållbar lösning på alla lärares kom-
petensutvecklingsbehov – i hela skolväsendet. Och lärarna måste ha lika goda 
villkor för att delta i kompetensutveckling som andra på arbetsmarknaden. 
Lärarna ska inte behöva betala ur egen ficka. Istället måste huvudmannen och 
staten tillsammans ta ansvar för finansieringen.

När lärarna får ange inom vilka områden de har behov av kompetens-
utveckling är tre områden klart vanligast: Specialpedagogik/barn i behov av 
särskilt stöd, IT/digitala verktyg, samt dokumentation/pedagogisk dokumenta-
tion. När det gäller ämnesinnehållet är naturvetenskap och/eller teknik det 
vanligaste svaret. 
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Våra förslag för att satsa  
på  förskolan
Förskollärarna lägger grunden och Sverige behöver fler 
förskollärare. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation 
och att göra förskolläraryrket mer attraktivt är en smart 
utbildningspolitik. Satsa tidigt – satsa på förskolan!  

Här är våra förslag till nya investeringar:

→ Öka lärartätheten

Förskollärartätheten varierar stort och förskollärarutbildningen behöver 
byggas ut kraftigt. Inför nationella riktlinjer för förskollärartäthet och 
garantera legitimerade förskollärare i varje barngrupp. 

→ Minska gruppstorlekarna

Förskollärare anser att stora barngrupper är det största problemet i deras 
 yrkesvardag. Inför nationella riktlinjer för barngruppstorlekar med hänsyn till 
barnens behov och ge förskollärare inflytande över barngruppers storlek och 
sammansättning. 

→ Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter

Att arbeta som lärare i förskolan är ett kvalificerat uppdrag. Ändå är 
förskollärares arbetsvardag full av arbetsuppgifter som inte kräver lärar-
utbildning – administration, städning, vaktmästeri. Prioritera lärarnas 
kärnuppdrag och frigör tid till att planera, följa upp och utveckla 
undervisningen/den pedagogiska verksamheten. 
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→ Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd

De barn som har störst behov borde ha de mest kompetenta lärarna.  
Ändå anställs ofta outbildade för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 
Inför fler specialpedagogtjänster i förskolan och tydliggör specialpedagogernas 
behörighet i förskollärarlegitimationen.  

→ Inför karriärtjänster i förskolan

För att förskolan fullt ut ska kunna tillvarata förskollärares kompetens måste 
det finnas möjligheter att utvecklas och utmanas i yrket. Förskollärare måste 
ingå i karriärreformen: Inför förstelärar- och lektorstjänster i förskolan. 

→ Satsa på kompetensutveckling

Lärares systematiska kompetensutveckling är eftersatt. Den bygger på 
tillfälliga punktinsatser och sker ofta på lärarnas egen bekostnad. Förbättra 
villkoren och ge förskollärare tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. 

→ Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare

I förskolan är lärarbristen redan ett faktum. Höjda lärarlöner är helt avgörande 
för att få fler att vilja bli lärare i förskolan och för att få fler att vilja stanna kvar.
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INTERVJUN

Satsa på förskollärarna och höj 
kvaliteten i förskolan

Vilken betydelse har karriärmöjlig-
heter för personalen inom förskolan? 

– Självklart ska det finnas samma kar
riärmöjligheter för förskollärare som 
för andra lärare. Det är genom utbildad 
personal som kvaliteten i förskolan kan 
höjas ytterligare. Forskning pekar även 

på att barnens första år är av stor bety
delse för kunskapsutvecklingen. Här har 
politikerna ett jättestort ansvar att ta 
forskningen på allvar – välutbildad per
sonal gör stor skillnad för barnen och 
hela samhället. 

Förskolan är i förändring, barngrupperna och kraven på för
skollärare är stora. Statistik från Skolverket visar att ca 90 % av 
landets barn i åldrarna 1– 5 år går i förskolan. Att vara förskol
lärare idag handlar enligt professorn Pia Williams om att vara 
välutbildad, ha gedigna kunskaper om barn och vara i fas med 
samhällsutvecklingen. Men trots nya krav har förskollärare små 
möjligheter till fortbildning och karriär. 

Namn: Pia Williams

Arbetsplats: I snart 15 år har Pia Williams 
forskat kring barns lärande i förskolan, 
idag är hon professor inom barn och ung-
domsvetenskap vid Göteborgs Universitet 
och har tillsammans med Sonja Sheridan 
och Anette Sandberg nyligen gett ut boken 
Förskollärarkompetens i förändring. 
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Vilka konsekvenser får kvaliteten  
i förskolan när barngrupperna är  
för stora? 

– Tidigare forskning och våra analyser 
visar att det inte finns några fördelar 
med stora barngrupper, varken för barn 
eller vuxna. Men samtidigt är antal barn 
i gruppen en komplex fråga. En barn
grupp får inte heller bli för liten. Det är 
viktigt att diskutera i arbetslaget vad 
det är som gör att barngruppen upplevs 
eller bedöms vara för stor. 

– I vår pågående studie ”Barns möjlig
heter att lära och utvecklas beroende på 
gruppstorleken i förskolan” besvarade 
698 förskollärare en enkät.  I svaren ser 
vi ett antal faktorer som är avgörande 
om en barngrupp upplevs och bedöms 
vara för stor. Det handlar bland annat 
om antal barn per vuxen, arbetslagets 
kompetens, barngruppernas samman
sättning och lokalens förutsättningar. 
För stora barngrupper påverkar barns 
möjligheter till lek, lärande och välmå
ende. Förskollärarna sa att ju fler barn 
i gruppen desto större svårigheter att 
arbeta enligt läroplanen.

Hur ser du på att endast en av sju  
förskollärare i Lärarförbundets 
undersökning angav att de har tid  
för uppföljning och planering?  

– För att utvecklas i sitt yrke är det nöd
vändigt att få utrymme och tid att kunna 
dokumentera och reflektera kring inne
hållet i verksamheten. Upplever man i 
arbetslaget att det inte finns tid är det 
viktigt att man kartlägger var tiden läggs 
istället. Se över schema, när antal barn 
på förskolan är som störst och ifall det 
kanske saknas kompetens för att möta 
behoven. Förskollärare behöver arbeta 
under rimliga krav och här är det viktigt 
att chef och huvudman tillsammans med 
arbetslaget ser över situationen. För vad 
händer med förskolans kvalitet när per
sonalen känner att de inte räcker till? 

Hur kan lärarbristen inom förskolan 
hejdas? SCB spår att vi om tio år 
 kommer sakna 14 500 förskollärare. 

– Jag anser att  det är viktigt att satsa 
på förskollärarutbildningen och locka 
fler till yrket med höjda löner och kar
riärmöjligheter. Forskning om barns 
lärande och utveckling behöver tas på 
större allvar, eftersom de första åren i 
barns liv är oerhört viktiga. 
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Hur arbetar ni med pedagogisk 
utvecklingstid? 

– Vi har något som kallas långa månda
gar, vilket innebär att hela arbetslaget 
jobbar till klockan 19 varje måndag och 
arbetar med systematiskt kvalitets
arbete. Bland annat kartlägger vi bar
nens behov och intressen och utgår från 
dem i planeringen.

– En timme varje tisdag har vi också en 
arbetsorganisationsgrupp, med fack

liga representanter och anställda, där 
vi  diskuterar hur vi får verksamheten 
att gå ihop och bli bra för alla, för bar
nen och för oss anställda, i fråga om 
exempelvis scheman. Under samma tid 
arbetar en grupp av förskollärare med 
verksamhetsutvecklingsplanen. 

Hur ser relationen mellan 
 förskollärare och barnskötare ut? 

– Det finns en tydlig rollfördelning, vi 
som förskollärare har befogenhet att 
styra över den pedagogiska utvecklings

Långa måndagar och en driven 
chef – ett framgångsrecept
Förskolan Brännekullavägen 5 i Göteborg har kommit långt i 
arbetet med att skapa en fungerande pedagogisk utvecklings
tid, något som många andra saknar. Pernilla Kjellberg, 
 förskollärare, berättar hur de arbetar. 

INTERVJUN

Namn: Pernilla Kjellberg,  
förskollärare sedan 15 år.

Arbetsplats: Förskolan  
Brännekullavägen 5 i Göteborg. 
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tiden. Vi arbetar i snitt 34 timmar per 
vecka i barngruppen, övrig tid går åt  till 
planerings och utvecklingsarbete.

Har det gett resultat? 

– Arbetssättet har lett till mer pedago
giskt medveten personal, och har höjt 
nivån på vår förskola. Föräldraenkät
erna skvallrar om nöjda barn och för
äldrar, och vi får verkligen arbeta peda
gogiskt. Många ambitiösa förskollärare 
söker sig till oss.

Att långsiktigt och strategiskt utveckla 
det pedagogiska arbetet är en stor 
anledning till framgången, men Pernilla 
ser en än viktigare orsak. 

– Vi har en driven chef som verkligen 
uppmuntrar oss att lära och utvecklas. 
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INTERVJUN

Namn: Hanna Ahnqvist

Yrke: förskollärare och vice ordförande   
i Lärarförbundet Stockholm.

Hur ser situationen ut på förskolorna i 
Stockholm?

– Väldigt olika, det finns lika många 
skillnader som det finns förskolor i 
Stockholm. Det finns de som möjlig
gör pedagogisk utvecklingstid. Men det 
är alldeles för vanligt med förskolor 
där det inte hänt något med rollfördel
ningen, trots att läraruppdraget förtyd
ligades redan 2011. Här måste Stock
holm hänga med i utvecklingen och ta 
professionen på allvar.

Varför är lärartätheten i Stockholms 
stads förskolor bara 28 procent? 

– Varje år slutar mellan 150 och 200 
förskollärare, bara i Stockholm. Vi har 
utbildat oss i tre och ett halvt år, men får 
inte rätt förutsättningar för att utföra 
vårt uppdrag. Förskollärare är ofta 

ensamma lärare i sitt arbetslag eller i 
värsta fall till och med på hela försko
lan. Trots det får vi ofta städa, laga mat, 
ringa vikarier och andra uppgifter som 
inte tillhör professionen. Det är att slösa 
med förskollärares kompetens.

Hur ska man lösa problemet med låg 
lärartäthet i förskolan?

– Attraktiviteten i yrket måste öka. Och 
hur gör man det? Låt lärare vara lärare. 

Lärare i förskolan måste få tid till sitt 
uppdrag: planeringstiden och den peda
gogiska utvecklingstiden måste ges 
utrymme. Vi måste också få möjligheten 
till karriär och kompetensutveckling. 
Just nu är det enda sättet att gå vidare 
att utbilda sig till förskolechef. Därför 
måste karriärtjänsterna finnas i för
skolan också.

Slösa inte med förskollärarnas 
kompetens
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Fakta om förskollärare
 2011 reviderades skollagen och förskolans läroplan. Samtidigt 

infördes en förskollärarlegitimation. Från den 1 juli 2015 gäller 

legitimationskravet och  förskollärarnas ansvar fullt ut. Då får 

undervisning i förskolan endast bedrivas av legitimerade  

förskollärare.

 För att legitimeras som förskollärare måste du ha en förskol lärar

examen (eller äldre motsvarighet). Förskollärarutbildningen är  

en 3,5 år lång  universitetsutbildning. 

 Nationellt är 43 procent av personalen i förskolan förskollärarutbildade 

och det går 12,5 barn per årsarbetande förskollärare. Det finns 

dock stora variationer när det gäller förskollärartäthet både mellan 

kommuner och mellan förskolor inom en och samma kommun.  

Störst är problemet i Stockholms län samt i fristående förskolor. 

 Även barngruppsstorlekar varierar stort över landet. En genom  

snittlig gruppstorlek har cirka 17 barn. Genomsnittet har varit   

relativt konstant över tid, men de riktigt stora barngrupperna har  

ökat, liksom barns  vistelsetider.

 Ungefär 85 procent av alla barn mellan 1 och 5 år går i  förskolan.

 SCB beräknar att det kan saknas 14 500 förskollärare år 2025.
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Perspektiv på läraryrket

I rapportserien Perspektiv på läraryrket sätter Lärarförbundet fokus på vilka 
förutsättningar lärare behöver för att göra ett bra jobb. Allt för att göra läraryrket 
mer attraktivt och förbättra skolresultaten. 

Läs mer på lararforbundet.se/lararyrket

Låt lärare vara lärare

arbETsbElasTning
perspektiv på läraryrket

Lyssna på lärarna 
– så kan alla elever nå målen

INFLYTANDE
Perspektiv på läraryrket

Höj lönen 
– hejda lärarkrisen

LÖN
Perspektiv på läraryrket

ARBETSBELASTNING
Perspektiv på läraryrket

Vem hinner vara lärare  
i gymnasieskolan?

ARBETSBELASTNING INFLYTANDE LÖN

ARBETSBELASTNING

LÄRARBRIST
Perspektiv på läraryrket

Sverige behöver fl er lärare

LÄRARBRIST
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Satsa tidigt – satsa på förskolan
Sverige behöver fler förskollärare och förskollärare måste få gott om tid och 
resurser för det som är allra viktigast – att göra förskolan så bra och utveck-
lande som möjligt för alla barn. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation 
och att göra förskolläraryrket mer attraktivt är en smart utbildningspolitik. 
Satsa tidigt – satsa på förskolan! 

 

Här är våra förslag till investeringar:

→ Öka lärartätheten 

→ Minska gruppstorlekarna 

→ Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter

→ Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd

→ Inför karriärtjänster i förskolan  

→ Satsa på kompetensutveckling

→ Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare 


