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Inledning 

Den svenska förskolan har en lång och stolt historia, som har formats av engagerade och 

professionella lärare. Den första barnkrubban öppnades redan i mitten av 1800-talet, och 

jubileumsåret 2018 är det hundra år sedan barnträdgårdsledarinnorna började organisera sig i 

vad som kom att bli förskollärarnas första fackliga organisation.  

Sedan dess har våra förskolor utvecklats till ett internationellt föredöme, för sitt sätt att förena 

lärande, lek och omsorg samt för sin kvalitet och tillgänglighet oavsett barnens socioekonomiska 

bakgrund. Men vår förskola skulle inte ha den ställning den har idag om det inte hade varit för 

de kunskaper och det innehåll som utvecklats av professionen.  

Givetvis är det också professionen som har den bästa samlade kunskapen om vilka de största 

utmaningarna och behoven är idag. För det står helt klart att utmaningarna har blivit allt större 

under senare år.  

När förskollärare och rektorer i förskolan beskriver de svårigheter de möter i sina respektive 

yrkesroller ligger frågor som kan relateras till arbetsbelastning och lärarbrist i topp. Det handlar 

om stora barngrupper, låg lärar- och chefstäthet, för mycket tid till arbetsuppgifter som inte 

tillhör det pedagogiska uppdraget och för lite tid till pedagogisk utveckling.  

Det är hög tid att lyssna på professionen. Förskolan behöver organiseras så att lärare och 

skolledare har förutsättningar att ta sitt yrkesansvar utan att det sker på bekostnad av deras 

egen hälsa. Det handlar om att göra yrket attraktivt, hållbart och utvecklande genom hela 

karriären.  
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Utveckla förskollärarrollen och ta vara på förskollärarnas 
kompetens 
I juli 2011 trädde en ny skollag och en reviderad läroplan för förskolan i kraft. Det var en 

milstolpe för förskollärarnas yrkesroll. 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.  

Ansvar och uppdrag har blivit tydligare medan befogenheterna och arbetsorganisationen sällan 

har anpassats till de nya kraven. Organisatoriska förutsättningar har saknats. Statens och 

huvudmännens stöd till lärarnas förändringsarbete har till stor del uteblivit.  Stressrelaterade 

sjukskrivningar har ökat kraftigt för förskollärare under senare år. Yrkesstolta och engagerade 

förskollärare har gjort sitt yttersta och allt för många har fått betala med sin hälsa.  

När uppdrag och ansvar förändras är det avgörande att förskollärare får rätt förutsättningar att 

utöva sitt yrkesansvar och utvecklas i sin yrkesroll. Med 2018 års förnyade läroplan för 

förskolan får de tidigare misstagen inte upprepas. Ambitionerna måste följas åt av satsningar på 

förskollärarna. 

En av de viktigaste frågorna – inte bara för förskollärarna själva, utan i högsta grad för 

förskolans och undervisningens kvalitet – är att tillräcklig tid för planering, reflektion och 

utveckling garanteras. Allt fler uppgifter ska rymmas inom arbetstiden men trots ett ökat 

yrkesansvar tycks förskolorna sällan vara organiserade så att lärarna får utrymme för att ta sitt 

ansvar.  

Förskolornas huvudmän har i hög grad misslyckats med att nyttja lärarnas kompetens klokt. 

Frågan om illegitima arbetsuppgifter har därför vuxit sig allt större i förskollärarleden. Trots 

den allvarliga lärarbristen tvingas förskollärarna fortfarande utföra en mängd arbetsuppgifter 

som inte kräver pedagogisk utbildning. De utför dels praktiska göromål som städning och 

vaktmästeri, men belastas även hårt av olika administrativa rutiner. Därmed finns tid som borde 

kunna frigöras från förskollärarna, till förmån för undervisning, planering och utveckling. Om 

kompetensen används på ett klokt sätt kan förskolläraryrket bli mer attraktivt, utvecklande och 

hållbart.  

Lärarförbundet anser 

• att förskolans arbetsorganisation måste utvecklas för att skapa balans mellan ansvar, 
uppdrag och förutsättningar. 

• att förskolans yrkesroller måste tydliggöras ytterligare så att förskollärarnas 
kompetens används på bästa sätt. 

• att tid måste frigöras så att tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling 
garanteras för alla förskollärare.  

• att stödfunktioner behövs för att avlasta förskollärarna med administration och andra 
praktiska uppgifter. 
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Ta lärarbristen i förskolan på allvar 
Förskollärarbristen har varit allvarlig i många år, men har nu nått anmärkningsvärda nivåer; det 

är ett av de största bristyrkena i landet och den största bristkategorin bland lärare i stort. Många 

förskollärare står ensamma i sitt ansvar, utan möjlighet till kollegialt samarbete med andra 

lärare. Om detta ska vändas krävs seriösa satsningar på kompetensförsörjningen.  

Söktrycket till förskollärarprogrammet är relativt högt, men platserna är för få för att försörja 

förskolan med tillräckligt många lärare. Lärosätena har inte den kapacitet som krävs för att 

bygga ut den reguljära utbildningen utan att kvaliteten blir lidande – det finns bland annat för 

få disputerade förskollärare. Det är en viktig, men långsiktig, process, att bygga upp kapaciteten 

så att antalet platser i högre grad kan dimensioneras efter behovet.  

Lärarbristen är så akut att den reguljära utbildningen inte kommer att räcka till under 

överskådlig framtid. Ändå förekommer alternativa vägar till förskollärarexamen endast i mycket 

liten utsträckning. I dag finns det inte heller längre bryggutbildningar som möjliggör för andra 

lärarkategorier att läsa till en inriktning mot förskolan. VAL-utbildningen, där obehöriga lärare 

får studera mot en examen, måste fullt ut omfatta förskollärarexamen och fler alternativa vägar 

till examen behöver utredas.  

Förskollärare är ett av arbetsmarknadens mest kvinnodominerade yrken. Det är inte hållbart att 

hälften av befolkningen inte är med i rekryteringsbasen. De få män som finns i förskolan är i 

alltför hög grad outbildade. Få män studerar till förskollärare och avhoppen är större bland 

män, vilket gör att snedfördelningen kommer att bestå under lång tid om inget görs. Därför bör 

lärosätena särskilt värna de män som går på förskollärarprogrammet. Inte minst är det viktigt 

att män behandlas på samma sätt som kvinnor inom den verksamhetsförlagda utbildningen.  

Lärarförbundet anser 

• att varje huvudman ska ha en kompetensförsörjningsplan och en rekryteringsstrategi 

som innefattar nyrekrytering av legitimerade förskollärare och fortbildning av annan 

personal mot förskollärarexamen. 

• att det bör införas nationella riktlinjer som garanterar legitimerade förskollärare i varje 

barngrupp. 

• att alla förskollärare ska ha möjlighet till kollegialt lärande tillsammans med andra 

förskollärare.  

• att lärosätena måste få kapacitet för att öka platserna på förskollärarprogrammet. 

• att förskollärarexamen ska omfattas fullt ut i den statliga satsningen på 

vidareutbildning av obehöriga lärare. 

• att fler alternativa vägar till förskollärarexamen behöver utredas. 

• att stat, huvudmän och lärosäten bör satsa på att göra förskollärarutbildningen och 

förskolläraryrket mer attraktiva för både kvinnor och män. 

• att staten tillsätter en utredning om förskolan, med uppdrag att göra en grundläggande 

genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar i svensk förskola att genomföra 

likvärdig utbildning för de barn som vistas där. Utredningen ska även forma förslag för 

att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare, samt föreslår 

finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, 

barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag. 
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Främja professionens utveckling  
Ny kunskap om innehållsliga, pedagogiska och didaktiska aspekter som utvecklar förskollärares 

undervisning växer successivt fram. Professionen tar kommandot och utvecklar förskolans 

undervisningsbegrepp – med självklar utgångspunkt i lärande, utveckling och omsorg. 

Digitaliseringen skapar nya utmaningar och nya möjligheter, som kräver både pedagogiska och 

tekniska kunskaper och verktyg. Det är genom att satsa på förskollärarnas grundutbildning, 

kontinuerliga kompetensutveckling och forskning som förskolan kan fortsätta att förnyas och 

utvecklas i takt med samhällsutvecklingen.  

Det behövs en fungerande infrastruktur för professionsutveckling. En sådan infrastruktur måste 

omfatta forskning och utveckling i hela skolväsendet. Där ingår en forskningsbaserad 

lärarutbildning där förskollärarexamen ges på avancerad nivå, program för introduktion och 

mentorskap för nyexaminerade samt ett välfungerande system för systematisk och kontinuerlig 

kompetensutveckling, som vilar stadigt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bättre 

resurser till forskning och forskarutbildning behövs för att utveckla professionens kunskapsbas 

och för att försörja både förskolan och förskollärarutbildningen med lektorer. 

Att satsa på lärarnas och skolledarnas professionsutveckling kräver goda villkor. Det handlar om 

att skapa tid och utrymme för att delta i kompetensutveckling och kollegialt lärande, men att 

utvecklas ska också löna sig. Förskollärarna har alldeles för länge befunnit sig i utkanten eller 

helt utanför de statliga satsningarna på lärares löner, karriärvägar och kompetensutveckling. 

Bristsituationen har visserligen påverkat förskollärares löneutveckling i positiv riktning men 

från en allt för låg nivå. Lönerna ligger därför fortfarande tydligt lägre än för andra 

lärarkategorier.  

Ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare i hela skolväsendet kan lägga 

grunden för det system för kompetens- och karriärutveckling som Sverige saknar. Genom ett 

sådant program kan lärares och skolledares kompetens utvecklas, erkännas och användas på en 

allt mer kvalificerad nivå. På så sätt läggs även grunden för bättre karriärvägar – i förskolan 

liksom i resten av skolväsendet.  

Lärarförbundet anser 

• att förskollärarutbildningen ska förlängas och leda till examen på avancerad nivå 

• att en fungerande infrastruktur för forskning och utveckling i förskolan och resten av 
skolväsendet måste byggas upp. 

• att professionsprogram ska införas för lärare och skolledare i hela skolväsendet. 
Professionsprogrammet ska innebära: 

• att nyexaminerade får den bästa starten på yrket genom seriösa introduktionsinsatser 
och kvalificerat mentorskap. 

• att alla lärare och skolledare i skolväsendet får tillgång till systematisk och kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

• att bättre karriärvägar skapas.  

• att de tids- och lönemässiga villkoren för kompetens- och karriärutveckling säkras. 
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Låt barnens bästa styra barngruppernas storlek 
Enligt förskollärarna själva är de stora barngrupperna det största problemet de möter i sin 

yrkesroll. Flera studier visar på betydelsen av mindre barngrupper – särskilt för de yngsta 

barnen. Det finns exempel forskning om ljudnivå och stress som ger oss indikationer på att 

gruppstorleken har betydelse för arbetsmiljön. Det finns också forskningsresultat som tyder på 

att sammanslagna storgrupper leder till konflikter och har negativa effekter på förskolans 

kvalitet.  

Gruppstorlekarna måste vara anpassade efter barnens behov av en trygg och lärorik miljö. Hur 

stor en barngrupp bör vara påverkas av flera faktorer, men idag styrs beslut om gruppstorlek i 

allt för hög grad av ekonomiska överväganden. Det finns till stor del omotiverade skillnader 

mellan olika förskolor, som inte fullt ut kan förklaras av faktiska behov. Dessutom påverkas den 

faktiska gruppstorleken och personaltätheten av aspekter som inte syns i statistiken. Det 

handlar till exempel om ökade vistelsetider som gör barn vistas i större grupper under en större 

del av dagen, medan arbetslaget blir fulltaligt under en kortare del av dagen. 

I kommentarerna till de allmänna råden för förskolans måluppfyllelse finns riktmärken för hur 

stor en barngrupp bör vara: 6–12 barn i åldern 1–3 år och 9–15 barn i åldern 4–5 år. 

Riktmärkena har gjort vissa avtryck i barngruppsstatistiken men upplevs ändå i hög grad som 

orealistiska. Det handlar dels om diskrepansen mellan riktmärkena och de faktiska 

gruppstorlekarna, och dels om att riktmärkena inte är bindande. Därmed är de för lätta för 

huvudmännen att bortse från.  

Det fortsatt stora trycket på förskoleplatser gör att lokalerna – både bristen på lokaler och 

utformningen av befintliga lokaler – utgör hinder för mindre barngrupper. Under en period har 

tanken om storarbetslag påverkat utformningen av många nyare förskolor. Det har byggts stora 

gemensamma utrymmen där många barn kan vistas samtidigt. För att riktmärkena ska kunna 

bli vägledande för gruppstorlekar krävs fler och mer ändamålsenliga lokaler. 

Riktmärkena måste tas på allvar och få en mer styrande effekt. Dessutom måste lärares och 

skolledares professionella bedömningar väga tungt i alla beslut som rör barngruppens storlek 

och sammansättning. Barn i förskolan måste dessutom omfattas av arbetsmiljölagen. 

Lärarförbundet anser 

• att förskollärares och rektorers bedömningar ska väga tungt i alla beslut som rör 

gruppstorlekar.  

• att alla huvudmän måste ha en plan för hur riktmärkenas nivåer ska nås. 

• att behovet av små barngrupper ska vägleda hur lokaler utformas och anpassas. 
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Stärk det pedagogiska ledarskapet 
Rektorer i förskolans yrkesroll och arbetssituation präglas av enorma skillnader. Det är vanligt, i 

synnerhet hos kommunala huvudmän, att rektor i förskolan har ansvar för flera förskoleenheter. 

De har därmed ansvar i förhållande till ett mycket stort antal medarbetare i jämförelse med 

andra chefer. De har därtill ansvar gentemot ett ännu större antal barn och vårdnadshavare. 

Även i jämförelse med andra skolledare har kommunala rektorer i förskolan personalansvar för 

fler.  

Men inom förskolan finns också de skolledare som ansvarar för de allra minsta enheterna. I 

dessa, företrädesvis fristående, förskolor har problemen ofta en helt annan karaktär. Rektorn i 

förskolan kan ha mycket få medarbetare men arbeta parallellt i barngrupp en stor del av sin tid, 

vilket skapar särskilda utmaningar i uppdraget som pedagogisk ledare och personalansvarig. I 

vissa fall ligger själva chefsuppdraget på deltid och det är då oklart om det alls är möjligt att leva 

upp till skollagens krav på att rektorn i förskolan ska leda och samordna det pedagogiska 

arbetet. 

Det är huvudmannens övergripande ansvar att ge skolledarna organisatoriska förutsättningar 

för att vara pedagogiska ledare på alla enheter de ansvarar för. Detta framgår av de allmänna 

råden för måluppfyllelse i förskolan, men behöver också förtydligas i skolförfattningarna. För att 

skolledare ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet krävs avlastning när det gäller 

exempelvis administration. Dessutom krävs ett statligt ingripande så att antalet medarbetare 

per chef blir rimligt för skolledarna. Det behövs en nationell riktlinje på i genomsnitt 20 

medarbetare per chef.  

Rollen som ledare i förskolan har över tid blivit mer lik rektorsrollen i övriga skolväsendet. 2011 

års skollag och reviderade läroplan gjorde att skolledares ansvar och befogenheter i huvudsak 

regleras mycket lika oavsett skolform. Dessvärre delade skollagen samtidigt in skolledarna i 

olika befattningar – rektorer och förskolechefer – trots att rektorsbegreppet dessförinnan var 

mycket vanligt i förskolan. Det innebar bl.a. att den obligatoriska rektorsutbildningen inte 

omfattade förskolans chefer. I juli 2019 trädde dock ett beslut om att förskolechefer ska 

benämnas rektorer ikraft. Beslutet innebär att författningarna uppmärksammar att rektorer i 

förskolan har samma ansvar och befogenheter som rektorer i övriga skolväsendet.  

Alla rektorer måste få utvecklas inom yrket och genom hela sin karriär. Rektorer saknar dock 

ofta reella möjligheter att ta del av kompetensutveckling. Inrättandet av ett professionsprogram 

är därför nödvändigt för att säkerställa rektorers yrkesutveckling, kompetensutveckling och för 

att öka professionens attraktionskraft. Rätt utformat kan professionsprogrammet ge skolledare 

ett stort inflytande över sin egen kompetens- och yrkesutveckling. Men det förutsätter att 

professionen får en central roll i utformningen av programmet. Systemet kräver också bred 

professionell och politisk förankring samt långsiktighet. 

Lärarförbundet anser  

• att befattningsutbildningen på 30 högskolepoäng ska vara obligatorisk för rektorer i hela 

skolväsendet. De rektorer som tidigare varit anställda som förskolechefer ska erbjudas att gå 

befattningsutbildningen. 

• att rektorers organisatoriska förutsättningar för att vara pedagogiska ledare ska förtydligas i 

skolförfattningarna.  

• att rektorer ska ha reell möjlighet till ledningsstöd när det gäller exempelvis administration. 

• att en nationell riktlinje på i genomsnitt 20 medarbetare per chef ska införas. 

• att alla rektorer i förskolan ska erbjudas kompetensutveckling inom ramen för 

professionsprogrammet.  
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Satsa på specialpedagogisk kompetens  
Lärarförbundet får ofta signaler om brister när det gäller specialpedagogisk kompetens och 

resurser för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Både förskollärare och 

specialpedagoger i förskolan oroas av att outbildad personal ofta anställs för att arbeta med barn 

i behov av särskilt stöd.  

Styrdokumenten är betydligt vagare när det gäller barns rätt till särskilt stöd i förskolan än de är 

för elever i resten av skolväsendet. Det finns inga regler om specialpedagogiska insatser i 

förskolan. Det beror delvis på att frågan om särskilt stöd kopplas till elevers möjlighet att nå 

kunskapskraven.  

I förskolan är det mycket ovanligt att förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad finns i 

arbetslagen och arbetar direkt med barn i behov av särskilt stöd. Dessutom kan noteras att 

speciallärarexamen saknar inriktning mot förskolan. Det finns ett stort antal förskollärare med 

specialpedagogexamen, men inga regler för vem som är behörig att bedriva undervisning som 

avser särskilt stöd eller för att arbeta som specialpedagog. Det behövs ett helt nytt fokus på 

specialpedagogisk kompetens i förskolan, både genom att förskollärare får kompetensutveckling 

i specialpedagogik och genom att det utbildas och anställs fler specialpedagoger som både 

handleder och undervisar.  

Förskolan omfattas inte av skollagens regler om elevhälsa, även om det finns exempel på 

kommuner som har valt att utvidga sin elevhälsa till en barn- och elevhälsa, där 

specialpedagogisk kompetens är en del. En lagstadgad barn- och elevhälsa kan också samordna 

insatser från, och vara en länk till, det omgivande samhället samt bidra till ett bättre samspel 

mellan förskola, socialtjänst och barnhälsovård.   

Lärarförbundet anser 

• att fler specialpedagoger/speciallärare behövs i förskolan.  

• att skollag och läroplan behöver skärpas när det gäller barns rätt till särskilt stöd i 

förskolan. 

• att behörighetsregler för undervisning som avser särskilt stöd i förskolan ska införas. 

• att en översyn av de specialpedagogiska påbyggnadsutbildningarna ska beakta behovet 

av specialpedagogisk kompetens i undervisningen i förskolan. 

• att en barn- och elevhälsa, där specialpedagogisk kompetens mot förskolan ingår, ska 

regleras i skollagen. 
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Skapa en likvärdig förskola för alla barn  
Att tid i förskolepedagogisk verksamhet ger en positiv effekt på bland annat skolresultaten högt 

upp i åldrarna är numera väl belagt. Det som sker i förskoleåldern påverkar inte bara skoltiden, 

utan hela livet. Förskolan har också en stark kompensatorisk effekt.  

Flerspråkiga barn, i synnerhet nyanlända, gynnas särskilt av att gå i förskolan, inte minst för sin 

språkutveckling. Barn som har en stabil grund att stå på i sitt modersmål har bättre 

förutsättningar att utvecklas även i majoritetsspråket. Stöd i modersmålet i tidiga åldrar 

påverkar flerspråkiga barns möjligheter att klara kunskapsmålen senare under skolgången.  

Investeringar i utbildning ger större avkastning ju yngre personer de riktas mot. Allra mest 

effektivt är det när insatser riktas särskilt mot utsatta grupper. Men trots att förskolans 

betydelse för jämlikhet och likvärdighet har blivit alltmer uppmärksammad internationellt, står 

den alltför sällan i fokus när likvärdighetsfrågan diskuteras i den svenska skoldebatten, kanske 

för att den svenska förskolans kvalitet och tillgänglighet tas för givna. Det viktigt att 

uppmärksamma att kvalitetsskillnaderna mellan våra förskolor har vuxit.  I de flesta kommuner 

är ersättningen till förskolan densamma för alla barn, utan tillräcklig hänsyn till 

socioekonomiska faktorer. En mer kompensatorisk resursfördelning behöver införas. 

Det finns även betydande skillnader mellan fristående och kommunala verksamheters 

organisationer, som på olika sätt påverkar kvaliteten – ibland till kommunala förskolors fördel 

och i andra avseenden tvärtom.  

Skolinspektionen har tillsynsansvaret för kommunala förskolor, medan kommunerna står för 

tillsyn samt prövning av godkännande av fristående förskolor. Det borde vara självklart att 

Skolinspektionen ska stå för tillsyn och prövning när det gäller fristående förskolor – precis som 

för fristående skolor. 

Lärarförbundet ställer sig i grunden positivt till strävandet att göra förskolan tillgänglig och 

avgiftsfri för alla, med utgångspunkten att alla barns rätt till utbildning av hög kvalitet. Det 

kommer dock signaler om att utbyggnad sker med ensidigt fokus på kvantitet, samt utan risk- 

och konsekvensanalys. Genom åren har en rad reformer genomförts i syfte att göra förskolan 

tillgänglig för fler barn och det finns ett stort tryck, från vårdnadshavare och politiker, på att 

göra förskolan tillgänglig under ett större antal timmar.  

Att göra förskolan tillgänglig för alla är viktigt, men förskolans betydelse för barnen hänger 

intimt samman med dess kvalitet, inte med hur långa dagar barn går i förskolan. Det är därför 

kontraproduktivt om utbyggnad sker utan att tillräckliga resurser tillskjuts. 

Lärarförbundet anser 

• att flerspråkiga barn i förskolan ska ha rätt till modersmålsundervisning. 

• att förskolans kompensatoriska potential ska stärkas genom att olika former av resurser 

i högre grad riktas mot socioekonomiskt svaga områden. 

• att prövningen av godkännande och tillsynen av fristående förskolor ska flyttas från 

kommunerna till Skolinspektionen.  
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