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En bra förskola gör skillnad 
En halv miljon barn går till förskolan varje dag. Idag vet vi att elever som gått i förskolan lyckas 
bättre i sin fortsatta skolgång och i flera andra sammanhang. Det är också känt att investeringar 
i utbildning ger större avkastning ju tidigare de sker. 
 
Därför är det problematiskt när beslut som rör förskolan får slagsida mot kvantitet, på 
bekostnad av kvalitet. Det talas om rätt till heltid, om ökade öppettider och om förskola på 
obekväm arbetstid. Kraven på kvalitet höjs visserligen på pappret men blir just krav, som 
lämnas till förskollärare och förskolechefer att lösa. De gör allt för att ge barnen den bästa 
förskolan. Alldeles för ofta sker det på bekostnad av den egna hälsan.  
 
Den här rapporten visar att både stora barngrupper och låg förskollärartäthet påverkar 
förskollärares arbete negativt, bland annat när det gäller möjligheten att hinna med att planera 
och utveckla verksamheten. Resultaten tyder också på att huvudmännen ännu inte har lyckats 
anpassa arbetsorganisationen efter rådande lärarbrist och tillvarata förskollärares kompetens på 
ett klokt sätt.  
 
Nu krävs ett omtag. Det är hög tid att lyssna på förskollärarna. 
 

• Låt barnens bästa styra barngruppernas storlek! För att förskolan ska vara 
utvecklande och lärorik för alla barn måste miljön vara trygg och sund. Enligt 
förskollärarna själva är de stora barngrupperna det största hindret. Fortsätt minska 
gruppstorlekarna tills de motsvarar Skolverkets riktmärken. 
 

• Ta lärarbristen i förskolan på allvar! Förskollärare ligger i topp bland Sveriges 
bristyrken men står fortfarande utanför lärarsatsningar. Både staten och huvudmännen 
behöver seriösa strategier för att utbilda och rekrytera fler förskollärare. 

 
• Ta vara på förskollärarnas kompetens! Det behövs krafttag mot den stigande 

ohälsan bland förskollärare. Trots bristen tvingas förskollärare prioritera 
administration, städning och vaktmästeri i stället för planering och utveckling. Använd 
kompetensen rätt och gör förskolläraryrket attraktivt och utvecklande. Frigör tid och 
inrätta professionsprogram – för hela skolväsendet. 

 
 
Sverige har fortfarande en fantastisk förskola, men den är under stark press. Förskollärarbristen 
blir allt värre. De stressrelaterade sjukskrivningarna bland förskollärare har ökat i en takt som 
beslutsfattarna inte längre kan blunda för. Trots det ökade yrkesansvaret har anmärkningsvärt 
lite gjorts för att underlätta för förskollärarna. Det förtydligade uppdraget, som togs emot med 
stort engagemang av professionen, har inte åtföljts av de satsningar och omprioriteringar som 
borde ha varit självklara.  
 
Vi talar alldeles för sällan om att den viktigaste faktorn för en förskolas kvalitet är 
förskollärarkompetensen. Att satsa på förskollärarna gör inte bara barnen till vinnare, utan hela 
samhället.  
 
 

 
Stockholm, september, 2017 

 
Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande i Lärarförbundet 
Twitter: @JohannaJAstrand 
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Bakgrund 
Lärarförbundet genomförde under våren 2017 en förskoleundersökning, med tre delenkäter 
som besvarats av sammanlagt över 2500 förskollärare, förskolechefer och specialpedagoger i 
förskolan. Den här rapporten bygger på delar av den enkät som riktades till förskollärare. Den 
belyser särskilt frågor kopplade till lärarbrist och gruppstorlekar. 1294 förskollärare har deltagit.  
 

Förskollärare beskriver de största utmaningarna 
Den svenska förskolan har en lång och stolt historia. Den skulle inte vara det internationella 
föredöme som den är idag om det inte hade varit för de kunskaper och det innehåll som byggts 
upp av förskollärarna själva. Givetvis är det också förskollärarna själva som har den bäst 
samlade kunskapen om vilka de största utmaningarna och behoven är idag. 
 
Lärarförbundet har därför frågat förskollärare vilka som är de största problemen de möter i sin 
roll som förskollärare. I topp kommer framför allt frågor som kan relateras till deras 
arbetsbelastning och arbetstid.  
 
Stor barngrupp är det största problemet i förskollärares yrkesvardag. Drygt sju av tio 
förskollärare listar detta som ett av de största problemen.  
 
Därefter kommer två tidsrelaterade problem – fler än hälften av förskollärarna har för lite tid 
för planering och utveckling å ena sidan och för mycket tid åt arbetsuppgifter som inte tillhör 
uppdraget å den andra. Detta sänder en tydlig signal om ett slöseri med förskollärarnas 
kompetens. 
 

 
 
 
Lärartätheten påverkar förskollärarnas svar 
Den stora lärarbristen har gjort att många förskollärare saknar utbildade kollegor i sitt 
arbetslag. Vi har därför tittat särskilt på de som saknar andra förskollärare att dela ansvaret 
med. Medan förskollärare som arbetar tillsammans med andra förskollärare inte märker av 
bristen så tydligt i sin vardag är de ensamma förskollärarna desto hårdare drabbade. Den låga 
förskollärartätheten rankas av denna kategori som ett av de tre största problemen i deras 
vardag.  
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Dessa områden – de stora barngrupperna och den låga lärartätheten i kombination med 
förskollärarkompetensen som används fel – ringar tillsammans in ett organisatoriskt problem 
som har gjort förskollärare till ett av de högst belastade yrkena i Sverige.1   
 

Förskollärarrollen – brist på balans mellan krav och förutsättningar 
 
Yrkesansvaret har förtydligats 
En ny skollag och en reviderad läroplan för förskolan trädde i kraft i juli 2011. Det var en 
milstolpe för förskollärarna. I skollagen tydliggjordes att endast förskollärare kan bedriva och 
ansvara för undervisning och i läroplanen konkretiserades för första gången förskollärares 
pedagogiska ansvar. För förskolan innebar de nya styrdokumenten en ambitionshöjning och för 
lärarna ett efterlängtat erkännande – men också högre krav.  
 
Yrkesrollerna i förskolan var under många år mycket otydligt definierade och även en tid efter 
de nya styrdokumenten trädde i kraft tycktes processen att tydliggöra ansvar gå trögt. Under 
åren som följde uteblev stödet till lärarnas förändringsarbete. Förskollärarna hamnade i 
bakvattnet, eller exkluderades helt, i alla statliga lärarsatsningar. På lokal nivå gjordes mycket 
lite för att anpassa arbetsorganisationen till de nya kraven.  
 
År 2017 tycks ansvar och befogenheter trots allt vara betydligt tydligare. Enligt förskollärarna är 
det en klar majoritet som upplever att deras ansvar och befogenheter har tydliggjorts. Det gör 
det rimligt att anta att det lokala arbetet med att definiera förskollärares ansvar successivt har 
förbättrats. Sex av tio förskollärare upplever att de i ganska stor eller mycket stor utsträckning 
har fått sitt ansvar och sina befogenheter tydliggjorda i vardagen.  

                                                             
1 http://lararnastidning.se/stressen-slar-hart-mot-forskollarare/ 
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Ansvar och förutsättningar är inte i balans 
Med det skärpta uppdraget är det viktigt att förskollärarna får rätt förutsättningar att utöva sitt 
yrkesansvar och utvecklas i förskollärarrollen. För de förskollärare som saknar lärarkollegor att 
dela ansvaret med är möjligheten att diskutera och byta erfarenheter med andra förskollärare A 
och O.  
 
Förskolorna med låg förskollärartäthet tycks inte i någon större grad ha organiserat för detta. 
Nästan sju av tio ensamma förskollärare uppger att de inte alls, eller endast i liten utsträckning, 
har möjlighet att diskutera med andra förskollärare hur de ska utöva sitt ansvar.  

 
 
 
Skälen till att så många förskolor har misslyckats med att organisera för kollegialt lärande och 
samarbete kan vara olika. I vissa fall torde problemet vara praktiskt – det kanske bara finns en 
förskollärare på hela förskolan. I de flesta fall är det dock i huvudsak en organisatorisk fråga, där 
det kollegiala samarbetet har begränsats till att nästan bara ske inom det egna arbetslaget. 
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Förskollärarnas kompetens används i för stor utsträckning till fel saker 
Förskollärarbristen har varit allvarlig i många år, men har nu nått anmärkningsvärda nivåer; 
yrket har idag ett bristindex på 4,9 av 5 enligt Arbetsförmedlingens bedömning (juni 2017).2 
Legitimationsreformen och nya behörighetsregler i kombination med förbättrad 
personalstatistik har synliggjort en brist som egentligen har funnits under många år.  
 
Men bristen fortsätter att bli större. Det går över 13 barn per årsarbetare med 
förskollärarexamen, enligt Skolverkets senaste statistik3. Andelen förskollärare i arbetslagen har 
minskat med tre procentenheter på ett år. Nu har endast 39 procent av årsarbetarna 
förskollärarexamen och 41 procent har förskollärarlegitimation4. Även de barnskötarutbildade 
blir färre. Resultatet är att andelen som inte har någon utbildning alls för att arbeta med barn är 
större än någonsin – nästan tre av tio anställda. 
 
Trots ett ökat yrkesansvar tycks förskolorna sällan vara organiserade så att lärarna får utrymme 
för att ta sitt ansvar. Och trots den stora bristen tvingas förskollärarna utföra en mängd 
praktiska göromål som varken kräver lärar- eller barnskötarutbildning.  
 
Våren 2013, två år efter den nya skollagen och läroplanen trädde i kraft, genomförde 
Lärarförbundet ytterligare en undersökning bland förskollärare. En fråga som ställdes var om 
andra arbetsuppgifter tagits bort för att ge utrymme till det utökade ansvaret. Så lite som två 
procent av lärarna svarade ja.  
 
Frågan om arbetsuppgifter utanför läraruppdraget, så kallade illegitima arbetsuppgifter, har sen 
dess vuxit sig allt större i förskollärarleden. Nästan alla förskollärare lägger någon timme i 
veckan på sådana uppgifter. För en femtedel av förskollärarna handlar det om minst en timme 
varje dag.  
 

 
 
 

                                                             
2 Arbetsförmedlingen beskriver arbetsmarknadsläget för olika yrkeskategorier med hjälp av ett bristindex – 
enligt deras egen definition ”ett viktat medelvärde av arbetsförmedlingskontorens bedömningar av 
arbetsmarknadsläget för respektive yrke på ett års sikt”. Högsta möjliga bristindex är 5. Ett bristindex över 4 
innebär en påtaglig brist och mycket liten konkurrens om jobbet. Se ”Var finns jobben 
3 Ht 2016 
4 Skillnaden mellan andelen examinerade och legitimerade förskollärare beror på att det i mycket begränsad 
utsträckning finns alternativa vägar till förskollärarlegitimation. Det handlar exempelvis om legitimerade lärare 
med annan lärarexamen i kombination med lång undervisningserfarenhet i förskolan.   
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Våra enkätresultat visar att man i hög grad har misslyckats med att nyttja förskollärarnas 
kompetens klokt.  Anmärkningsvärt nog gäller detta i synnerhet när förskollärartätheten är som 
lägst. Det vore rimligt att anta att lärarens uppdrag renodlas mer när tillgången till lärare är låg, 
men så är inte fallet. Förskollärare som saknar utbildade kollegor utför till och med i något 
högre utsträckning arbetsuppgifter som inte tillhör läraruppdraget och som därmed bör kunna 
utföras av andra.  
 
För att ta reda på vilka av de illegitima arbetsuppgifter som bidrar mest till förskollärarnas 
arbetsbörda lät vi dem fritt fylla i sådana uppgifter. Av dessa frisvar framgår att det handlar om 
arbetsuppgifter som bör kunna hanteras av olika stödfunktioner.  Förskollärarna utför dels 
hushållsarbete såsom att diska, städa och tvätta, men belastas även hårt av olika administrativa 
rutiner som faller utanför det pedagogiska uppdraget. 
 

 
 
Tiden för planering och utveckling räcker inte till 
Pedagogisk utvecklingstid är en av de absolut viktigaste frågorna, inte bara för förskollärarna 
själva, utan i högsta grad för förskolans och undervisningens kvalitet. Men en klar majoritet av 
förskollärarna svarar att de sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att planera och följa 
upp verksamheten på ett bra sätt. Endast en procent upplever att de alltid har den tiden.  
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Det mesta tyder på att det är allt fler uppgifter som ska rymmas under den pedagogiska 
utvecklingstiden. Ändå har majoriteten av förskollärarna bara 2-3 timmar i veckan på sig att 
planera verksamheten och hantera de växande kraven på uppföljning, utvärdering och 
utveckling, såsom pedagogisk dokumentation. Inte ens en fjärdedel av lärarna har mer än tre 
timmars pedagogisk utvecklingstid per vecka. 
 

 
 
 
Den pedagogiska utvecklingstidens omfattning i timmar påverkas endast i liten utsträckning av 
hur många barn som finns i gruppen. Däremot, eller kanske delvis på grund av just detta, finns 
ett tydligt samband mellan barngruppens storlek och förskollärarnas upplevelse av att tiden 
räcker till.  
 
Ju fler barn som förskolläraren ansvarar för, desto svårare blir det att hinna med att planera och 
följa upp verksamheten. Nästan två tredjedelar av de lärare som har mer än 20 barn i gruppen 
hinner sällan eller aldrig med att planera och följa upp verksamheten som de vill. När 
barngruppen är max 12 barn är det mindre än hälften som sällan eller aldrig hinner med.  
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Även förskollärartätheten påverkar i vilken grad tiden räcker till. De förskollärare som är 
ensamma i sitt arbetslag arbetar visserligen i genomsnitt med mindre barngrupper, men de 
upplever ändå i lägre grad än andra att tiden för planering och uppföljning är tillräcklig. 
 

 
 
 
Våra resultat visar att det finns tid som ganska enkelt borde kunna frigöras från förskollärarna, 
till förmån för planering och utveckling. De tyder också på att lärarna kan behöva ytterligare tid 
för planering om barngruppen är stor eller om de inte delar förskolläraransvaret med någon 
annan. 
 

Gruppstorlekarna – mycket större än Skolverket rekommenderar 

Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar i förskolan 
1-3 år: 6-12 barn 
4-5 år: 9-15 barn 
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Skolverket införde riktmärkena för barngruppsstorlekar i början av 2016 och positiva effekter 
märktes redan i 2016 års barngruppsstorlekar – minskningen innebär att nivån är den lägsta 
sen 1992. Vi bör dock komma ihåg att gruppstorlekarna hade ökat dramatiskt just vid denna 
tidpunkt; 1990 bestod en genomsnittlig barngrupp av 13,8 barn enligt den officiella statistiken. 
Idag är genomsnittet 15,9. 
 
I verkligheten är grupperna betydligt större än Skolverket rekommenderar. Den officiella 
statistiken visar att sex av tio småbarnsavdelningar (1-3-åringar) är för stora, det vill säga minst 
13 barn per grupp. Det samma gäller avdelningar med 4-5-åringar. 58 procent av dessa 
avdelningar har minst 16 barn. Många grupper har långt över 20 barn.  
 
Det mesta tyder dessutom på att verklighetens grupper är större än den kommunrapporterade 
statistiken visar. I vår enkät anger till exempel 88 procent av de förskollärare som undervisar 1-
3-åringar att de har 13 barn eller fler i gruppen. 91 procent av förskollärarna som undervisar 
barn i åldern 4-5 år eller har blandade grupper (1-5 år) har 16 barn eller fler i gruppen.5 Även 
andra undersökningar, till exempel Lärarnas tidnings stora undersökning bland 17 000 
förskollärare6, tyder på att barn i själva verket vistas i större grupper än kommunerna 
rapporterar till Skolverket. 

 

 
Gruppstorleken påverkar arbetssituationen 
Vi kan även se att barngruppens faktiska storlek har betydelse för förskollärarnas 
arbetssituation och deras upplevelse av vad som är problematiskt. Förskollärarna mer benägna 
att anse att gruppstorleken är ett problem ju större barngrupp de arbetar i. Det låter självklart, 
men måste ses i ett sammanhang. Lärarna har sällan inflytande över hur stor en viss barngrupp 
ska vara, men när gruppstorlekarna ökar görs det ofta med argumentet att det inte bara är 
antalet barn som avgör kvaliteten och att det finns många faktorer som har betydelse för hur 
stor en barngrupp bör vara. Det är förstås korrekt i sak, men det är sällan samma argument 
används för att minska grupperna. 
 
Av de förskollärare som arbetar med en barngrupp som har max 15 barn7 är det hälften som 
anger barngruppens storlek som ett av de största problemen. Frågan hamnar då på en 
tredjeplats. Av de som arbetar med en barngrupp som har mer än 15 barn är 

                                                             
5 Vi har använt samma definition på barngrupp som Skolverket – det vill säga ”antal inskrivna barn per 
avdelning”. 
6 http://lararnastidning.se/larm-fran-forskolan-grupperna-for-stora/  
7 Siffran 15 har vi valt eftersom den är den högsta i spannet i Skolverkets riktmärken. 
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Lyssna på förskollärarna! - En rapport om lärarbrist och gruppstorlekar i förskolan 
 

barngruppsstorleken det överlägset vanligaste svaret på frågan. Åtta av tio anger barngruppens 
storlek som ett av de största problemen.  
 
Storarbetslagen inte en lösning på förskollärarbristen 
Allt fler studier visar på betydelsen av mindre barngrupper – särskilt för de yngsta barnen. Det 
finns också forskning om ljudnivå och stress som ger oss liknande indikationer. Konsekvenserna 
av så kallade storarbetslag har i väldigt liten grad varit beforskade och utvärderade – ändå har 
antalet väldigt stora barngrupper fortsatt att stiga. De senaste åren har det börja dyka upp 
forskningsresultat som tyder på negativa effekter av sammanslagna storgrupper.1  
 
I realiteten glider begreppen avdelning och barngrupp allt oftare isär. Skillnaden mellan 
Skolverkets och förskollärarnas uppgifter kan till en del bero på att det i vissa fall inte framgår 
att barn i praktiken under en stor del av dagen vistas i en sammanslagen storavdelning snarare 
än i mindre barngrupper.  
 
Givetvis finns många fördelar med att på olika sätt dela upp barn i små grupper. Det får dock 
inte bli ett sätt att förvanska statistiken om gruppstorlekar eller en metod för att dölja 
lärarbristen och komma undan skollagens krav på legitimerade förskollärare. 
 
Om arbetslaget är knutet till en storavdelning kan en ensam förskollärare mycket väl kan ha 
ansvar för samtliga barns lärande och utveckling, även om de är uppdelade i grupper under 
större delen av dagen, vilket i sig ökar förskollärarens arbetsbelastning. Därutöver innebär det 
att förskolläraren ska bedriva och ansvara för undervisning utan att fysiskt kunna vara på plats.  
 
Lyssna på förskollärarna: Gör förskolläraryrket hållbart och attraktivt! 
Trots förskolans erkänt betydelsefulla roll, och trots den alarmerande förskollärarbristen, står 
förskollärarna fortfarande utanför de flesta statliga lärarsatsningar. Detta behöver åtgärdas. Nu 
behövs satsningar på hela lärarprofessionen.  
 
Förskolan behöver organiseras så att förskollärarna har förutsättningar att ta sitt yrkesansvar 
utan att det sker på bekostnad av deras egen hälsa. Det handlar om att göra läraryrket hållbart 
och utvecklande för de yrkesverksamma. Det kräver rimliga gruppstorlekar, högre lärartäthet 
och möjligheter för förskollärare att fokusera på sitt uppdrag. 
 

è Låt barnens bästa styra barngruppernas storlek 
För att förskolan ska vara utvecklande och lärorik för alla barn måste den också vara en sund 
arbetsmiljö för både barn och vuxna. Enligt lärarna själva är de stora barngrupperna det största 
hindret. Gruppstorlekarna måste anpassas efter barnens behov av en trygg miljö. För att det ska 
bli verklighet krävs att riktmärkena tas på allvar och få en mer styrande effekt. Förskollärares 
och förskolechefers professionella bedömningar måste väga tungt i beslut som rör barngruppens 
storlek. Varje huvudman behöver ha en strategi för hur det ska bli verklighet. 
 

è Ta lärarbristen i förskolan på allvar  
Om förskollärarbristen ska få en lösning måste fler förskollärare utbildas. Lärarutbildningarnas 
kapacitet behöver stärkas så att antalet platser på det reguljära förskollärarprogrammet kan 
dimensioneras efter behovet. VAL-utbildningen, där obehöriga lärare får studera mot en 
examen, måste fullt ut omfatta förskollärarexamen och fler alternativa vägar till olika 
lärarexamina behöver utredas. Varje huvudman måste ha en seriös kompetensförsörjningsplan 
och rekryteringsstrategi som innefattar både utveckling av befintlig personal och nyrekrytering 
av legitimerade förskollärare. 
 

è Ta vara på förskollärarnas kompetens 
Det behövs krafttag mot den stigande ohälsan bland förskollärare. Det behöver finnas 
tillräckliga stödfunktioner så att förskollärare inte tvingas prioritera administration, städning 
och vaktmästeri framför planering och utveckling. Tid behöver frigöras för 
professionsutveckling. Om kompetensen används på ett klokt sätt kan förskolläraryrket bli mer 
attraktivt, utvecklande och hållbart. Inrätta professionsprogram med ett system för 
kompetensutveckling – för alla lärarkategorier, i hela skolväsendet. 



     

 
 

 
 

 

Fakta om förskolan 
Hösten 2016 var 501 013 barn inskrivna i förskola. Varje dag går alltså en halv miljon barn till 
förskolan. Det motsvarar 84 procent av alla barn i förskoleåldern (1-5 år), 77 procent av barn i 
åldern 1-3 år och 95 procent av barn i åldern 4-5 år. Därutöver deltar två procent av barnen i 
pedagogisk omsorg (bland annat familjedaghem). Denna siffra har varit stadigt sjunkande 
under många år. 
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