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Skrivelse angående implementering av nya läroplansavsnitt 
för förskoleklass, fritidshem samt revideringar av avsnitt om 
samverkan och övergångar 

Nu har Lgr 11 och motsvarande läroplaner reviderats så att förskoleklassens och 

fritidshemmets uppdrag omfattas fullt ut. Det är välkomna och efterlängtade 

förändringar, som kommer efter flera års påtryckningar från Lärarförbundet och från 

våra medlemmar.  

 

Lärarförbundet välkomnar även att de viktiga övergångarna mellan skolformerna har fått 

utvecklade skrivningar i berörda läroplaner. Därmed finns en bättre grund för att stärka 

det ofta eftersatta samarbetet kring barns och elevers övergångar mellan förskola och 

förskoleklass samt mellan förskoleklass och årskurs 1.  

 

De nya och reviderade avsnitten ger ett bra avstamp för att utveckla kvaliteten och 

likvärdigheten i förskoleklass och fritidshem samt kontinuiteten i övergångarna. Men 

arbetet kan inte helt och hållet läggas i knät på lärarna i förskoleklass och fritidshem. De 

behöver ha goda förutsättningar för att utveckla kvaliteten i undervisningen och 

samarbetet med både grundskola och förskola. För att den kvalitetshöjning som både 

regeringen, Lärarförbundet och lärarna själva söker ska bli verklighet för de elever och 

lärare den berör krävs ett gediget implementeringsarbete.  

 

I alldeles för många förskoleklasser och fritidshem saknas tillräckliga förutsättningar att 

bedriva en verksamhet enligt läroplanens och skollagens intentioner. Dessa 

lärarkategorier är också kraftigt överrepresenterade i statistik om sjukskrivningar på 

grund av psykosocial stress.  

 

Lärarna i förskoleklass arbetar nästan alltid även i fritidshem. Arbetet är nästan helt 

förlagt till elevgrupperna och därmed saknas erforderlig tid för planering, uppföljning 

och pedagogisk utveckling – något som är nödvändigt när de nu förväntas spela en 

nyckelroll i samtliga nya och reviderade delar av läroplanen. 

 

Samma problematik gäller lärarna i fritidshem, som utöver sitt huvuduppdrag i 

fritidshem även kan arbeta i både förskoleklass och med ämnesundervisning i 

grundskolan. Samtidigt som tiden att planera undervisningen i fritidshem tryter är 

lärartätheten låg och gruppstorlekarna bortom all rimlighet.  
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För att de nya avsnitten ska bli det lyft som lärarna har efterfrågat krävs nya satsningar. 

Vikten av stöd och resurser för implementering, för både lärare och rektorer, kan inte nog 

understrykas.  

 

 

Mot ovanstående bakgrund kräver Lärarförbundet att regeringen 

 

- avsätter tillräckliga resurser för stöd och implementering. 

 

- ger Skolverket i uppdrag att planera och genomföra stöd- och 

kompetensutvecklingsinsatser för huvudmän, rektorer och anställda i 

förskoleklass respektive fritidshem. Sådana insatser kan exempelvis vara 

konferenser, webbaserat material för kollegialt lärande, översyn av innehållet i 

befintliga utvecklingsinsatser och material. 

 

- ger Skolverket i uppdrag att utforma stödinsatser riktade mot huvudmän, 

rektorer och anställda i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem när det 

gäller arbetet kring samverkan och övergångar. Detta kan till exempel inkludera 

gemensamma allmänna råd. 

 

- Ger Skolverket i uppdrag att revidera de allmänna råden med kommentarer för 

fritidshem samt ta fram allmänna råd för förskoleklass.   

 

 

Med vänlig hälsning 
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