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Ni har inkommit med en skrivelse till utbildningsminister Gustav 
Fridolin om implementering av nya läroplansavsnitt för förskoleklass, 
fritidshem samt revideringar av avsnitt om samverkan och övergångar. 
Jag har blivit ombedd att besvara brevet. 
 
Statens skolverk har som uppdrag enligt förordningen (2015:1047) med 
instruktion för Statens skolverk 8 § att stödja kommuner och andra 
huvudmän i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska 
verksamheter samt bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta 
med utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att  
1. svara för nationellt prioriterad fortbildning och ge stöd i form av 
annan kompetensutveckling för personal,  
2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och  
3. svara för andra utvecklingsinsatser inom prioriterade områden.  
 
Regeringen delar Lärarförbundets uppfattning att de reviderade avsnitten 
ger förutsättningar för att utveckla den pedagogiska kvaliteten och öka 
likvärdigheten i förskoleklass och fritidshem. För att säkerställa att de 
reviderade läroplanerna får genomslag kommer regeringen avsätta 
resurser för 2017 till dessa insatser. Implementeringen ska syfta till att 
öka kunskapen om de nya reformerna genom information och 
kompetensutveckling om de förändringar som införts. Målgrupper är 
bl.a. lärare och förskollärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och 
skola samt rektorer och förskolechefer samt huvudmän. 
 
Statens skolverk arbetar för närvarande med att skriva kommentar-
material till de nya läroplanstexterna. Kommentarmaterialen ska ge en 
bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som 
ligger bakom de nya texterna. 
 
Personalens utbildning och kompetens är avgörande för kvaliteten i 
förskoleklass och fritidshemmet. En god kvalitet förutsätter att det finns 

  

  
  

2016-09-20 U2016/03158/S 

  

Utbildningsdepartementet 
 

Skolenheten 

Departementssekreterare 

Tina Pettersson 

Telefon 08-405 21 81 

Mobil 072-536 14 11 

E-post tina.pettersson@regeringskansliet.se 

 

Lärarförbundet 

Johanna Jaara Åstrand 

kansli@lararforbundet.se 



   

 

2 

pedagoger i förskoleklass och fritidshem som kan leda och utveckla 
arbetet i enlighet med läroplanen samt omsätta kunskaper om aktuell 
forskning i den praktiska verksamheten. Då blir det möjligt att planera 
och genomföra en pedagogisk verksamhet som är anpassad till både den 
enskilda elevens och gruppens behov samt kritiskt granska och vidare-
utveckla verksamheten. Utbildad personal skapar goda förutsättningar 
att arbeta med samspelet och relationerna mellan eleverna samt att möta, 
stödja och stimulera dem i deras utveckling och lärande. 
 
Redan våren 2015 införde regeringen en satsning på fler anställda i 
förskoleklass och lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen. Syftet är 
att höja utbildningens kvalitet genom att lärarna ges mer tid för varje 
elev. Statsbidraget avser personalförstärkningar i förskoleklass och 
lågstadiet. Inför läsåret 2016/17 görs ett antal justeringar i statsbidrags-
förordningen som bland annat innebär att statsbidrag kan sökas för att 
anställa fler fritidspedagoger eller motsvarande och annan personal i 
fritidshemmen.  
 
Statsrådet Gustav Fridolin har för närvarande inte för avsikt att ta något 
ytterligare initiativ i frågan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Tina Pettersson 


