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Sammanfattning 2020-04-28 

Den 2 april 2020 släpptes Skolverkets årliga statistik om antalet barn i barngrupperna. I 
genomsnitt har förskolans barngrupper minskat ytterligare från 15,4 (2018) till 15,0 (2019) 
barn. När regeringen stolt säger att barngrupperna inte varit så små sedan 1992 ger det en 
skev bild av verkligheten.  
 
Lärarförbundet har skickat ut en webbenkät till 4385 förskollärare i medlemsregistret 
under 6 februari 2020 till den 1 mars 2020. Enkäten är besvarad av 1525 förskollärare som 
arbetar i fristående och i kommunala förskolor. Svarsfrekvensen är ca 35 procent. 
 
Lärarförbundets undersökning visar att:  

• Få förskollärare arbetar i en barngrupp där riktmärket följs. 

• Barngrupperna ökar markant i februari 2020 i jämförelse med oktober 2019. 

• 7 av 10 förskollärare kan inte påverka antalet barn i barngruppen. 

• 7 av 10 förskollärare arbetar med en personaltäthet som är sämre än det nationella 
riksgenomsnittet. 

• En stor barngrupp försvårar förskollärarens undervisning. 

• 5 av 10 hinner inte med sitt förskolläraruppdrag. 
 
Lärarförbundet kräver att förskolans uppdrag matchas med rätt förutsättningar: 

• Huvudmän måste låta förskollärares och rektorers bedömningar styra i alla beslut 

som rör barngruppsstorlekar och personaltäthet. 
• Huvudmän måste upprätta en plan för hur nivåerna på riktmärkena ska nås och 

anpassa lokalerna för små barngrupper. 

• Regeringen bör införa nationella riktlinjer som garanterar legitimerade 

förskollärare i varje barngrupp. 

• Regeringen bör införa fler alternativa vägar till förskollärarexamen och fler 

arbetsintegrerade utbildningar. 

• Regeringen behöver tillsätta en utredning om en likvärdig och hållbar förskola.  
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Förord 
Under den här våren har Sverige med besked visat hur samhällsbärande förskolan är. När 

mycket annat i Sverige fick stänga, så blev öppna förskolor kvittot på ett fungerande samhälle. 

Förskolans personal har under brinnande coronakris gjort en heroisk insats för att hantera 

undervisningen under mycket svåra förhållanden. Arbetsbelastningen är under normala 

omständigheter hög – för många har den nu varit extrem. 

Förskollärarna var redan före coronakrisen satta under hård press. Allt fler inskrivna barn har 

längre vistelsetider och allt färre förskollärarkollegor att dela ansvaret med har på många håll 

inneburit att förskollärarnas hängivna arbete fått ske på bekostnad av den egna hälsan.  

En förskola av hög kvalitet är helt avgörande för att ge barn en jämlik start i livet och har erkänt 

positiva effekter på barns lärande, utveckling och välbefinnande. Effekter som också visat sig 

vara varaktiga under lång tid. Förskolan har en enormt viktig roll för det tidiga lärandet och 

lägger grunden för det fortsatta lärandet. 

Genom sina djupa kunskaper om barns lärande är förskollärarna ovärderliga för verksamhetens 

kvalitet. Förskollärarrollen har utvecklats under lång tid. Idag är förskolan en del av 

utbildningsväsendet och har en egen läroplan. Den förnyade läroplanen Lpfö18 har förtydligats 

för att markera att förskolläraren har en central roll att leda undervisningen, något som har 

varit ett naturligt steg genom den successiva professionalisering av förskolläraryrket som skett. 

Internationellt sett har svensk förskola länge varit ledande och förskollärarprofessionen är 

själva motorn för den erkända utvecklingen. 

Men många förskollärare vittnar om att de tvingas lägga alltmer tid på administration och 

uppgifter som exempelvis städning, snarare än att ägna sig åt kärnuppdraget; att planera, 

utveckla och bedriva undervisning. Orsaken kan härledas till att förskollärartätheten och 

personaltätheten idag är otillräcklig och att barngrupperna ofta är för stora. Tiden till den 

pedagogiska utvecklingen som är så avgörande för en hög kvalitet i undervisningen kommer ofta 

på skam. 

Lärarförbundet har varit drivande för att förmå politikerna att sätta ett riktmärke för 

barngruppernas storlek. Ett visst avtryck har skett i Skolverkets statistik som mäter situationen i 

oktober varje höst. I den här rapporten kan vi dock visa att oktobersiffrorna inte är 

representativa för hur situationen faktiskt är på landets förskolor.  

Vi ska vara stolta över den utveckling förskolan genomgått i vårt land. Att vi har beslutsfattare 

som inser värdet av det tidiga lärandet och betydelsen av välutbildade förskollärare. Men med 

den kunskapen i ryggen borde varje politiker skämmas över att så mycket kvalitet går förlorad 

och så mycket lärarkompetens slösas bort på grund av bristande förutsättningar. Med den här 

rapporten sätter vi fokus på vilka politiska satsningar som krävs för att läroplanens mål ska bli 

verklighet.  

Gruppstorlekarna måste minska, förskollärarnas tid till planering, uppföljning och utveckling 

måste säkras och lärartätheten måste öka. Bara så kan barnen få den lustfyllda, trygga och 

lärorika verksamhet de har rätt till. Det skulle hela Sverige tjäna på! 

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet 
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Definitioner 
 

Förskollärare: utbildad lärare som har en förskollärarexamen och/eller en 

förskollärarlegitimation. 

Barngrupp: definieras enligt Skolverket som antalet inskrivna barn i en avdelning. Det vill säga 

den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens 

sammansättning ska därmed vara densamma under större delen av dagen. 

Personaltäthet: definieras som antalet barn per heltidstjänst (förskollärare, barnskötare och 

annan personal som arbetar i barngruppen). 

Förskollärartäthet: definieras som antalet barn per förskollärare. 
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Inledning 
 

Förskolläraryrkets utveckling till ett akademiskt professionsyrke kan förenklat beskrivas som en 

resa från yrkestiteln dagisfröken till titeln legitimerad förskollärare. Utvecklingen av förskolan 

är helt parallell med förskolläraryrkets professionalisering, där en allt starkare vetenskaplig 

grund utvecklats och där yrket krävt en allt längre utbildning på högskolenivå. Sedan 2011 är 

förskollärare ett legitimationsyrke, vilket är en bekräftelse på en tyngre professionell status. 

Förskollärares kunskaper om de tidiga barnaårens betydelse för individens utveckling och 

lärande har även berett vägen för att göra förskolan till en egen, högt värderad, skolform. 

Forskningen pekar på att barns vistelse i förskolan har positiva effekter för deras framtida 

lärande och att såväl kognitiva, emotionella som sociala förmågor utvecklas hos barnen. Den 

pedagogiska kvaliteten anses avgörande för förskolans kvalitet och därmed är förskollärarnas 

utbildning och kompetens den främsta kvalitetsfaktorn. Det är därför viktigt att förskollärare 

ges rätt förutsättningar för att bedriva sin undervisning. Barngruppens storlek är av stor vikt. 

Skolinspektionens rapport om förskolans kvalitet och måluppfyllelse är tydlig med att de 

förskolor som har få eller inga utvecklingsområden i sin verksamhet har färre barn per anställd 

och barn per förskollärare, än förskolor med stora utvecklingsbehov.1 

Den 2 april 2020 släpptes Skolverkets årliga statistik om antalet barn i barngrupperna. I 

genomsnitt har förskolans barngrupper minskat ytterligare från 15,4 (2018) till 15,0 (2019) 

barn.  När regeringen stolt säger att barngrupperna inte varit så små sedan 1992 ger det en skev 

bild av verkligheten. Vardagen för en stor andel förskollärare präglas fortfarande av stora 

barngrupper, arbetslag där personalstyrkan inte är fulltalig och begränsad tid för planering, 

reflektion och utveckling.2 De höga sjukskrivningstalen bland förskollärare i Försäkringskassans 

statistik är beviset för att situationen inte är hållbar.3 Läroplanens ambitioner för förskolan är 

höga: varje barn ska ges förutsättningar för bildning, tänkande, och kunskapsutveckling, men då 

måste förskollärare ha en hållbar arbetsbelastning och vi måste framför allt lyssna på vad de 

berättar.  

En förskollärare från vår undersökning beskriver nedan hur svårt det är att utföra sitt uppdrag.  

”Barngruppen består idag av 14 barn 1-3 år, som alla har vistelsetid ca 7:30-17:00. Vi täcker inte 

riktigt upp på eftermiddagarna då vi är två pedagoger efter kl 13:30…På eftermiddagen blir det 

rätt körigt, barnen ska väckas, tas upp från sina vagnar, bytas blöjor och förbereda inför 

mellanmål…Ofta är man själv sedan från 16:00 med cirka 12 småbarn.” 

I citatet ovan beskriver förskolläraren hur hen arbetar i en barngrupp som är större än 

riktmärket för de yngre åldrarna (max tolv barn). På eftermiddagen arbetar förskolläraren 

endast tillsammans med en pedagog på 14 barn. Barnens vistelsetider är mellan 7:30 till 17:00 

vilket ger ett konstant högt tempo både för barnen och personalen. Under en timme på dagen är 

förskolläraren själv med tolv små barn.  

                                                             

1 Skolinspektionen 2018, sid 7. 
2 I denna rapport kommer vi inte ta upp tid för planering, reflektion och utveckling.  
3 Försäkringskassan 2018, sid 33. 
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I tidigare undersökningar som Lärarförbundet har genomfört anger förskollärarna själva att det 

största problemet de möter i sin yrkesroll är för stora barngrupper.4 Stora barngrupper har 

framför allt en negativ påverkan på bullernivåer och leder till ökad stress för både förskollärare 

och barn. I en undersökning Lärarförbundet genomförde 2018 instämde 9 av 10 förskollärare i 

att det var en störande ljudnivå i förskolan.  

Barn har rätt att befinna sig i en trygg och lärorik miljö. I förskolans nya läroplan som trädde i 

kraft den 1 juli 2019 anges att utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa. 

Barnets bästa innebär främst att de har rätt till inflytande och delaktighet, men en förutsättning 

för detta är mindre barngrupper. När barngruppernas storlek beslutas hos huvudmän är det 

tyvärr i hög grad ekonomin som styr. Andra faktorer såsom vilka barn som befinner sig i 

barngruppen, vilka kompetenser som finns i arbetslaget samt vilka lokaler som finns att tillgå 

behöver vara lika prioriterade.  

Staten och huvudmännen ansvarar för att ge förskollärare och rektorer i förskolan rätt 

förutsättningar och en god arbetsmiljö baserat på stor tillit till professionens kompetens och 

yrkesansvar. Förskollärare och rektorer i förskolan måste ha stort inflytande över relevanta 

stödfunktioner och resurser utifrån de behov som arbetslaget identifierar. Förskollärarna 

behöver samhällets förtroende för att kunna leva upp till sitt yrkesansvar och fokusera på sitt 

kärnuppdrag - barnens lärande. Så skapas en förskola med kvalitet. Därför menar 

Lärarförbundet att förskollärares och rektorers professionella bedömning måste styra i alla 

beslut som rör barngruppens storlek och andra förutsättningar för verksamheten.  

Syfte  
Lärarförbundet genomför denna undersökning för att belysa tre viktiga faktorer som påverkar 

kvaliteten i förskolan och förskollärares arbetssituation: barngruppernas storlek, 

förskollärartäthet och personaltäthet. 

Barngrupperna är alltid mindre under hösten när de äldre barnen lämnar förskolan för att börja 

i förskoleklass i augusti. Under våren ökar i regel barngrupperna. Eftersom den officiella 

statistiken5 endast mäter barngruppsstorlekarna den 15 oktober finns hittills inte siffror på 

barngruppernas storlek under våren. Lärarförbundet har därför valt att titta närmare på 

skillnader på barngruppens storlek under hösten och våren. Vi har valt två mätpunkter: den 15 

oktober 2019 samt den 3 februari 2020. 

Personaltätheten är en viktig faktor för kvaliteten i förskolan. Lärarförbundet vill därmed även 

undersöka hur personaltätheten ser ut under våren 2020.  

Den viktigaste faktorn för förskolans kvalitet är personalens utbildning och kompetens. Därför 

syftar denna undersökning även till att se hur många barn som en förskollärare har 

undervisningsansvar över.  

Undersökningen försöker inte jämföra sig med den officiella statistiken, utan påvisar hur 

arbetssituationen ser ut för en del av Lärarförbundets medlemmar. Undersökningens statistik 

bygger på att förskollärare besvarar hur många barn och antal personal som finns i den 

                                                             

4 Lärarförbundet 2017 
5 Siffrorna kommer troligtvis skilja sig från Skolverkets generella statistik då vi tillfrågar förskollärare på en avdelning 
istället för rektor för hela förskolan. I undersökningen ingår 1306 förskollärare som har besvarat frågorna om 
barngruppsstorleken. Frågan de besvarat är hur stor deras huvudsakliga barngrupp är under stora delar av dagen.  
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huvudsakliga barngrupp de arbetar i. I den officiella statistiken presenteras istället ett snitt för 

varje förskola, och det är rektor/huvudman som skickar in dessa uppgifter.  

Bakgrund 
 

Var går gränsen för en stor barngrupp?  

Idag finns ett riktmärke i de allmänna råden som anger att barn i åldern 1-3 år bör vara i en 

grupp på 6-12 barn, medan barn i åldern 4-5 år bör vara i en grupp på 9-15 barn. Detta är den 

rekommenderade gränsen för hur stora barngrupper ska vara. Enligt Skolverket har 

riktmärkena tillsammans med statsbidraget för mindre barngrupper bidragit till minskade 

grupper. Däremot visar deras utvärdering att de flesta barngrupper endast har minskat under en 

del av dagen istället för hela dagen som statsbidraget är ämnat för.6 Både skollag och läroplan 

förklarar vad som behöver beaktas när grupper sätts samman, och det finns forskning som 

förklarar riskerna med stora barngrupper.  

Enligt Skollagen ska ”huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”.  

I de allmänna råden anges, ”för att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver 

personalen ha adekvat utbildning och kompetens. För att en barngrupp ska kunna anses ha en 

lämplig storlek behöver det dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn. Om 

personaltätheten är låg under hela eller delar av dagen behöver det vara färre barn i 

barngruppen. Ytterligare en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig 

storlek är barngruppens sammansättning.”7 

Först och främst är det personalens utbildning och kompetens som enligt forskning anses vara 

den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan.8 Andra faktorer som kan ”skapa antingen en 

stödjande eller begränsande ram som ger möjligheter eller hinder för arbetslaget att genomföra 

förskolans läroplan”9 är barngruppernas storlek och personaltäthet. 

Forskningen är ense om att barn, och framförallt de yngsta barnen (1-3 år), inte bör ha för 

många relationer under en dag.10 De yngsta barnen skulle framförallt gynnas av mindre 

barngrupper. Förskollärarna har då större möjligheter att ha ett fördjupat samspel med 

barnen.11   

Hur personalen mår på jobbet påverkar också förskolans kvalitet. Forskning om ljudnivå och 

stress ger oss tydliga signaler på att gruppstorleken har betydelse för arbetsmiljön för 

personalen och också för barnen.12 Stora barngrupper har visat sig ha en negativ effekt på 

förskollärares stressnivåer. Buller och höga ljudnivåer är ett problem i förskolan och förvärras ju 

fler barn det är i gruppen, visar en rapport.13 Förskollärare anger dessutom i studien att det 

skapar ytterligare stress att inte kunna ge barn tillräckligt med uppmärksamhet eller det stöd de 

                                                             

6 Skolverket 2018 Utvärdering av statsbidraget mindre barngrupper, sid 1. 
7 Med barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt stöd i sin 
utveckling, andelen barn med annat modersmål än svenska och barnens närvarotider. Skolverket Allmänna råd. 
8 Skolverket 2018, Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan.   
9 Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson 2014 i Skolverket 2016, sid 21. 
10 Asplund Carlsson, m.fl. 2001; Sylva, m.fl. 2010. i Skolverket 2016, sid 21. 
11  Ibid. 
12 Landström, 2012 i Skolverket 2016 sid 26. 
13 Ibid. 
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behöver.14 Det ger en känsla av otillräcklighet i sin profession när de inte hinner göra vad de 

önskar, men det kan också handla om en etisk stress. Den kan uppstå när man vet vad som är 

rätt att göra men på grund av brister i organisationen är det omöjligt att genomföra, vilket kan 

leda till att förskollärare tvingas göra prioriteringar som går mot deras egna värderingar.15 
Sådan etisk- och samvetsstress innebär en risk för ohälsa i arbetet. Denna stressrelaterade 

sjukfrånvaro påverkar förskolans kvalitet då det är förskolläraren som ansvarar för 

undervisningen.  

Så var går gränsen för vad som är en för stor barngrupp? Enligt forskarna Sheridan, Williams 

och Pramling Samuelsson går gränsen när förskollärare blir stressade av att de inte hinner se 

barnen och att arbeta professionellt med dem utifrån läroplanens mål.16 Barnen måste bli sedda, 

få omsorg och vara delaktiga i verksamheten. När en barngrupp är för stor så kan förskolläraren 

inte längre se och möta individuella barn i deras lärande och behov, eller engagera sig med ett 

fåtal barn åt gången.17 I Lärarförbundets tidigare undersökning anger 72 procent av 

förskollärarna att barngruppernas storlek är den största utmaningen i deras yrke.18 

Personaltäthet påverkar förskolans kvalitet 

I förskolan arbetar flera personalkategorier, bland annat förskollärare, barnskötare och övrig 

personal. Det är endast den personal som arbetar i den huvudsakliga barngruppen som räknas 

med när vi pratar om personaltäthet.  

Personaltätheten är efter personalens utbildning och kompetens en mycket viktig faktor för 

kvaliteten i förskolan.19 Kvaliteten handlar både om en god omsorg och att skapa en trygg plats 

för barnen samt möjligheten att skapa ett samspel och god kommunikation mellan barn och 

personal. I Skolverkets allmänna råd anges att ”för att en barngrupp ska kunna anses ha en 

lämplig storlek behöver det dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn. Om 

personaltätheten är låg under hela eller delar av dagen behöver det vara färre barn i 

barngruppen.”20 

Forskning visar att en god personaltäthet och mindre barngrupper är viktigt främst för de yngre 

barnen.21 Enligt Skolverkets lägesbedömning 2017 har personaltätheten i förskolan inte 

förändrats under många år. I genomsnitt gick det 5,2 barn per årsarbetare i förskolan hösten 

2019 vilket var detsamma som år 2016.22  Det finns inget riktmärke för vad som anses vara en 

god personaltäthet. 

Förskolan har tillsynsansvar, vilket innebär att barn och elever ska få den tillsyn de behöver, 

inte skadas eller inte skada något eller någon annan. Eftersom kravet på tillsyn varierar 

beroende på barnets ålder och mognad så är ansvaret större för förskolebarn.23 Om det inte 

finns tillräckligt med personal så kan tillsynen brista.  

                                                             

14 Ibid. 
15 Eklöf (2017). 
16 Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson 2014 i Skolverket 2016, sid 25. 
17  Ibid sid 25. 
18 Lärarförbundet 2017.  
19 Skolverket 2018, Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan.   
20 Ibid. 
21 Skolverket 2016. 
22 Skolverket 2017, Lägesbedömning. 
23 6 kapitlet 2 § föräldrabalken, Skolverkets tillsynsbeslut (2003:593) dnr 51-2003:593, 51:2003:1352 och 51-
2003:1394, Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. i https://www.skolverket.se/regler-och-
ansvar/ansvar-i-skolfragor/tillsynsansvaret 
 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/tillsynsansvaret
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/tillsynsansvaret
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Skolinspektionen fann i en granskning på ett hundratal förskolor att det i var sjätte förskola 

fanns brister i uppmärksamhet och tillsyn. Personalen hade inte tillräcklig uppsikt över 

konfliktsituationer och riskfyllda områden.24 I Skolinspektionens enkät anger rektorer i 

förskolan att verksamheten bygger på att barngruppen inte är fulltalig. Det ger en stark 

indikation på att personalens möjligheter till att ha full överblick är begränsad när alla inskrivna 

barn är på plats. I samma enkät av Skolinspektionen anger även 34 procent av personalen att de 

är missnöjda med barngruppens storlek och personaltätheten.25 

Förskollärartätheten – den viktigaste faktorn för förskolans kvalitet 

Den viktigaste faktorn för kvaliteten i förskolan är enligt forskning personalens utbildning och 

kompetens. Förskollärarna är här centrala för att säkra förskolans kvalitet. Under 2019 hade 

39,5 procent av personalen i förskolan en förskollärarexamen och 18 procent en gymnasial 

utbildning för arbete med barn (barnskötare), medan 31 procent helt saknade utbildning för 

arbete med barn. Andelen som inte har rätt utbildning har ökat sedan 2014 när det låg på 24 

procent.26 Det finns stora skillnader mellan kommuner. Bland Sveriges kommuner skiljer sig 

andelen med förskollärarexamen mellan 15 och 76 procent.27 När det gäller antalet outbildade 

för att arbeta med barn i barngrupp så är spridningen mellan 7 och 55 procent. Men statistiken 

är tydlig – i svenska förskolor finns nu en högre andel outbildad personal och en lägre andel 

utbildade förskollärare, vilket är tydliga tecken på den lärarbrist som råder. Det kommer på sikt 

leda till en kvalitetsförsämring i dagens förskolor om andelen personal med en 

förskollärarexamen fortsätter att sjunka.  

Hur många förskollärare som ska finnas på en förskola eller i en avdelning är inte reglerat i lag 

eller i någon förordning. Men eftersom det är förskollärare som enligt skollag och läroplan ska 

ha ansvar över det pedagogiska innehållet i undervisningen så måste det finnas minst en 

förskollärare på varje förskola. I undervisningen medverkar även barnskötarna och annan 

personal. Förskolläraren ansvarar dock för att planeringen av undervisningen är utifrån 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolläraren ansvarar också över vilken 

dokumentation som ska ske för att fortsätta utmana barnen och för att utveckla utbildningen. 

All personal är involverad i förskolans utbildning och undervisning och detta arbete kan 

organiseras på olika sätt. Om en förskollärare planerar ett innehåll som någon annan i 

arbetslaget genomför innebär det inte per automatik att det är undervisning. Förskolläraren 

måste själv bedöma om en annan medarbetare i arbetslaget har kompetensen för att utföra en 

pedagogisk aktivitet. Dessutom måste förskolläraren följa upp de aktiviteter som sker av annan 

personal inom undervisningen för att säkra att det sker inom de lagar och förordningar som 

finns och även korrigera när det behövs. Detta kräver kunskap och kompetens och även 

kompetensutveckling hos förskolläraren samt stöd och goda förutsättningar i organisationen.  

Förskollärartätheten, barngruppernas storlek och personaltätheten är viktiga för att barnen ska 

ha en god omsorg och en förskola av god kvalitet. Som vi nämnde i tidigare avsnitt är 

Skolinspektionens rapport tydlig med att de förskolor som har få eller inga utvecklingsområden 

i deras verksamhet har färre barn per anställd och barn per förskollärare, än förskolor med stora 

utvecklingsbehov.28 Förutom att en förskola ska vara av kvalitet och följa läroplanen är det även 

viktigt att förskollärare och barn har rätt till en god arbets- och lärmiljö.    

                                                             

24 Skolinspektionen 2015 i Skolverket 2016, sid 16. 
25 Ibid. 
26 Serien börjar vid 2014.  
27 Skolverkets officiella statistik 2019. 
28 Skolinspektionen 2018, sid 7. 
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I kommande avsnitt presenteras resultat från Lärarförbundets undersökning. I första hand 

kommer vi titta närmare på barngruppernas storlek och de förutsättningar som råder för 

förskollärare och i andra hand kommer vi presentera mer resultat kring personaltäthet och 

förskollärartäthet.  

 

Resultat och analys 
 

Få förskollärare arbetar i en barngrupp där riktmärket följs 

I denna undersökning har vi, som nämnts ovan, valt två mätpunkter för att jämföra antalet barn 

i barngruppen på hösten (15 oktober 2019) och våren (3 februari 2020). Vi har valt att jämföra 

statistiken utifrån det riktmärke som finns som anger att barn i åldern 1-3 år bör vara i en grupp 

på 6-12 barn medan barn i åldern 4-5 år bör vara i en grupp på 9-15 barn. 

Det är få förskollärare som enligt vår undersökning arbetar i en barngrupp29 där riktmärket följs 

den 15 oktober 2019. Lärarförbundet har i undersökningen tittat på barngrupper som har både 

yngre, äldre och åldersblandade barn.  

 

 

Diagram 1. Procentuell fördelning över antalet barn i barngruppen med yngre barn uppdelat på oktober 2019.30  

I oktober arbetade 75 procent av förskollärarna i en barngrupp (1-3 år) som var större än det 

rekommenderade riktmärket. 32 procent arbetade i en barngrupp med 16 barn eller fler. 

                                                             

29 I statistiken har vi valt att ta bort de barngrupper som är vid extremerna. Vi har enbart tagit med de barngrupper som 
antingen har ökat eller minskat med 5 barn. Vi har också valt att enbart ta med de förskollärare som besvarat hur många 
barn de hade i sin huvudsakliga barngrupp under den 15 oktober 2019 och den 3 februari 2020 så vi jämför samma antal 
barngrupper. Totalt har vi 1306 svarande.  
30 Det var ungefär 45 procent av förskollärarna som arbetade i de yngre åldrarna, 38 procent i de äldre åldrarna och 17 
procent i de åldersblandade.  
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Diagram 2. Procentuell fördelning över antalet barn i barngruppen med äldre barn uppdelat på oktober 2019.  

I diagram 2 ovan framgår att mer än 8 av 10 förskollärare som hade de äldre och åldersblandade 

grupperna arbetade i en barngrupp som är större än det rekommenderade riktmärket. Ovan ser 

vi att av förskollärarna som arbetade med de äldre barnen fanns 66 procent i en barngrupp med 

19 barn eller fler. 

 

 

Diagram 3. Procentuell fördelning över antalet barn i barngruppen med blandad barngrupp (1-5 år) uppdelat på oktober 

2019.  

I de åldersblandade barngrupperna visar diagram 3 ovan att det är ovanligt att riktmärket följs. 

84 procent av förskollärarna arbetar i en barngrupp med fler än 15 barn. I de åldersblandade 

barngrupperna finns idag inte heller ett tydligt riktmärke och därför utgår vi från de riktmärke 

som finns för de äldre barnen, vilket alltså är 15 barn.  

Sammantaget ser vi att av de 1306 svarande förskollärarna är det endast 262 förskollärare som 

arbetar i en barngrupp där riktmärket följs. I februari ser vi att förutsättningarna förvärras. 
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Barngrupperna ökar markant i februari 2020 

 

”[Jag] har 20st barn födda mellan 2014-2017 där flertalet är födda 2017 o 18 o inte ännu 3 år. 

En mycket tuff situation. Max 16 önskvärt. Barn i behov av stöd m m. 2 fastanställda en 

vakant vikarie som tillsätts varje dag eller inte...” Förskollärare som är verksam i en barngrupp 

med yngre barn 

När vi sedan jämför hur barngrupperna ser ut i februari ser vi att det sker en ökning bland de 

olika barngrupperna (yngre, äldre och åldersblandade). 

 

Diagram 4. Procentuell fördelning över antalet barn i barngruppen med yngre barn uppdelat på oktober 2019 och 

februari 2020.  

I diagram 4 ovan framgår att det är endast 17 procent av förskollärarna som har en barngrupp 

där riktmärket följs. Barngrupperna med 13-15 barn minskar knappt. Istället ser vi att antalet 

barngrupper som har 16 eller fler barn ökar från 32 procent till 41 procent. Lärarförbundets 

undersökning visar på att förutsättningarna för barnen och förskollärarna blir mer ansträngda 

under februari med fler barn att ha ansvar över. 
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Diagram 5. Procentuell fördelning över antalet barn i barngruppen med äldre barn uppdelat på oktober 2019 och 

februari 2020.  

I barngrupperna med äldre barn (4-5 år) visar diagram 5 att 71 procent av förskollärarna arbetar 

i en barngrupp med 19 eller fler barn.  Det tyder på att de är det äldre barnen som får bekosta 

minskningen som sker hos de yngre barnen.  Fler än 4 av 10 svarande jobbar i februari i en 

grupp med 16 barn eller fler. 

 

Diagram 6. Procentuell fördelning över antalet barn i barngruppen med blandad ålder (1-5 år) uppdelat på oktober 2019 

och februari 2020.  

Även i de åldersblandade grupperna (diagram 6) ökar andelen förskollärare som jobbar i stor 

barngrupp i februari. Här är det 54 procent som jobbar i en grupp med 19 barn eller fler. 

Nedan beskriver förskollärare med sina egna ord vad de kan innebära i deras verksamhet att ha 

en alldeles för stor barngrupp:  

”Vi har en stor barngrupp 3-5 år med ett barn med särskilda behov (en resurs till gruppen för 

det) i lokaler som inte är tänkt som en avdelning. Ljudnivån blir därför väldigt hög och det 

blir otroligt mycket stimulans för ögon och öron. Det är en extremt påfrestande situation för 

alla inblandade. Vi blir mer stressade och lättare irriterade vilket är synd för vi är alla väldigt 

glada i vår roll som förskollärare.” Förskollärare som är verksam i en barngrupp med äldre 

barn 

”Vi gör så gott vi kan, men det är jobbigt när vi känner att vi inte kan möta alla barn på ett 

tillfredställande sätt…  Det är för många barn i gruppen. [Det är] svårt när vi får höra att 

ekonomin inte går ihop och fler barn måste in. Vi får ytterligare ett barn nu i vår så vi blir 19 

barn ålder 2-4.” Förskollärare som är verksam i en åldersblandad barngrupp 

Ökade vistelsetider för barnen, att barn inte är sedda och att samtidigt aldrig vara fulltalig i 

arbetslaget tillhör den ohållbara situation som många förskollärare befinner sig i. 
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Verksamheterna har inte anpassats utifrån att det är ett ökat antal barn under längre 

vistelsetider samtidigt som andelen behöriga förskollärare minskar.31 32 33   

7 av 10 förskollärare kan inte påverka antalet barn i barngruppen 

 

Det är förskollärare och rektorer som vet vilka förutsättningar som krävs för en verksamhet med 

god kvalitet. Därför måste deras professionella bedömning styra beslut som rör barngruppens 

storlek och sammansättning. Professionen måste ha makt över verksamhetens förutsättningar.  

 

Diagram 7: Procentuell andel förskollärare i den fristående eller kommunala förskolan om de kan påverka antalet barn i 

barngruppen.  

I den kommunala förskolan svarar 7 av 10 förskollärare i vår undersökning att de inte har 

möjligheter att påverka hur många barn som finns i den barngrupp de arbetar i (diagram 7). I 

den fristående förskolan är det fler förskollärare som anger att de kan påverka antalet barn (25 

procent) till skillnad från den kommunala förskolan (6 procent).  

Fristående förskolor måste inte ta hänsyn till platsgaranti vilket troligtvis är en förklaring till att 

förskolläraren och rektorn kan påverka antalet barn i större utsträckning. Den större närheten 

till ledningen som oftast finns i fristående verksamhet kan också vara en förklaringsfaktor. Två 

av tio förskollärare i den kommunala och den fristående förskolan svarar att de inte vet om att 

de kan påverka antalet barn i barngruppen, vilket tyder på att de anser att möjligheten att kunna 

påverka är begränsad.  

En förskollärare som har varit yrkesverksam i fyra år uttrycker hur det kan kännas när ingen 

lyssnar:  

                                                             

31 Skolverket 2018. 
32 Statistiken visar att andelen barn som deltar i förskola har ökat de senaste åren. Av landets alla 1–5-åringar var 84 
procent inskrivna i förskolan hösten 2017. Det kan jämföras med motsvarande andel hösten 2007. Då gick 80 procent av 
barnen i åldern 1–5 år i förskola. Sid 6. 
33 Persson & Tallberg Broman 2019, sid 28-29. 
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”...Känns som ingen lyssnar på oss utan vi blir ”överkörda” och ska bara rätta oss efter grejer. 

Ingen som frågar efter vår röst, vad vi tycker osv. -arbetsbelastningen/arbetsuppgifterna 

ökar men vi får inte förutsättningar att hinna genomföra dem.” 

Forskning och Skolverkets allmänna råd är enstämmiga om att det är viktigt att ta hänsyn till 

flera faktorer såsom personalens utbildning och kompetens, personaltätheten, barngruppens 

sammansättning och lokalerna. Barngrupperna är olika och vissa grupper har mer behov än 

andra. Förskolläraren är bäst lämpad att bedöma detta och måste därför kunna påverka 

gruppstorlekarna.  

En förskollärare måste kunna påverka sin arbetssituation. Arbetsbelastning och arbetsuppgifter 

kan inte enbart öka utan att förutsättningar förändras. Arbetsmiljölagen är tydlig med att 

arbetsgivaren är skyldiga att se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas 

arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.34 Det innebär att resurserna ska 

anpassas till kraven i arbetet. Stora barngrupper ökar kraven i arbetet och måste därför minskas 

eller balanseras med mer resurser. Professionens behov måste styra.  

 

7 av 10 förskollärare arbetar med en personaltäthet lägre än riksgenomsnittet  

 

 

Diagram 8: Spridning av antalet barn per heltidstjänst för förskollärare i undersökningen N=1293 

Diagram 8 ovan visar antal förskollärare i undersökningen som arbetar i arbetslag där 

personaltätheten varierar mellan 1 och 13 barn per heltidstjänst. Det är en stor variation.  

                                                             

34 AFS 2015:4 §9. 
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7 av 10 förskollärare (905) arbetade under februari 2020 med en personaltäthet lägre än 

riksgenomsnittet. Det nationella riksgenomsnittet enligt Skolverkets statistik för 2019 ligger på 

5,2 barn per heltidstjänst.35 En tredjedel av förskollärarna har en personaltäthet på 6,3 barn 

eller mer per heltidstjänst, det vill säga 458 förskollärare. En förklaring till de olika skillnaderna 

är att personaltätheten varierar mellan de yngre och äldre barngrupperna. Oavsett om det kan 

finnas en skillnad på personaltäthet mellan yngre och äldre barngrupper så är det viktigt att 

påpeka att personalen har ett tillsynsansvar. Ju fler barn personalen har desto svårare är det att 

vara både lyhörd och uppmärksam på att barnen inte skadar sig eller andra.  

 

En stor barngrupp försvårar förskollärarens undervisning 

  
Förskolläraren har enligt den nya läroplanen ett särskilt undervisningsansvar. Det innebär att 

det är förskolläraren som har ansvar över det pedagogiska innehållet i undervisningen och här 

ingår att planera och bedriva den. I undervisningen kan även andra medverka, såsom 

barnskötare.  

 

Diagram 9. Procentuell fördelning över antalet barn som förskolläraren har ett undervisningsansvar över. Består av 1287 

svarande. 

I diagram 9 ovan ser vi att hälften av förskollärarna har undervisningsansvar för 1-15 barn. 

Däremot ser vi att en tredjedel av förskollärarna har undervisningsansvar för betydligt fler barn. 

Hälften av förskollärarna har fler än 15 barn. En tredjedel av förskollärarna har 19 eller fler 

barn. Av dessa förskollärare är spridningen stor och varierar mellan att undervisningsansvar för 

19 upp till 155 barn. I de här fallen har förskolläraren ett undervisningsansvar för ett flertal 

barngrupper eller arbetar som ensam förskollärare i hela verksamheten.  

”Pga alldeles för stora barngrupper och mycket sjukdom bland personal, så hinner man inte 
planera för en pedagogisk verksamhet under arbetstid. Det blir mer barnpassning än 
undervisning för att få dagen att hålla...” 
 
”Samvetsstressen påverkar mig varje dag. Känslan av att inte räcka till, att inte hinna med 
uppdraget som barnen enligt lag har rätt till bryter ner mig... Jag funderar på att byta yrke 

                                                             

35 Vi har tittat på de förskollärare som har en personaltäthet på mer än 5,3 barn per heltidstjänst. 
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om barngrupperna inte minskar snart. Det är så frustrerande att politikerna inte förstår att 
barnen är vår framtid…Jag älskar mitt yrke, men under de förutsättningar som råder kan jag 
inte utföra det på ett bra sätt.” 
 
Att ha ett undervisningsansvar för 19 eller fler barn och samtidigt arbeta i barngrupp med 

begränsad planeringstid är inte att ha rätt förutsättningar. Förskollärarna ska ansvara både för 

planering av undervisningen, dokumentation av barnens lärande och utvecklingssamtal med 

barnens föräldrar en gång per termin. De ska dessutom följa upp de aktiviteter som sker av 

annan personal inom undervisningen för att säkra att de följer skollag och läroplan. När den 

genomsnittliga andelen förskollärare fortsätter att minska samtidigt som andelen som inte är 

utbildade för arbete med barn ökar, så ställs ännu högre krav på förskollärare att följa upp 

arbetslagets arbete.    

 

5 av 10 hinner inte med sitt förskolläraruppdrag 

 

Nästan 5 av 10 förskollärare upplever att de inte hinner med sitt förskolläraruppdrag. Det är 

alarmerande. När vi ställde samma fråga 2018 så svarade nästan fyra av tio förskollärare att de 

inte hann med stora delar av sitt uppdrag, vilket är en indikation på att arbetssituationen är till 

viss del sämre.36 Förskollärartätheten, barngruppernas storlek och personaltätheten sätter 

ramarna för det uppdraget. Om dessa ramar är ohållbara från början går det inte att hinna med 

sitt uppdrag. Förskollärare är utbildade för att planera och bedriva undervisning i förskolan och 

deras kompetens ska användas på bästa sätt för att göra just det.  

 

Diagram 10. Procentuell fördelning över förskollärares syn på sin arbetssituation N=1221 

En förskollärare beskriver de ohållbara förutsättningar som hennes vardag består av.  

”Just nu hinner jag med det mest grundläggande och har en förstående chef som inte ställer 
orimliga krav med tanke på den tid vi har. Jobbar med fler förskollärare än vad jag gjorde 
förra terminen och det märks markant. Däremot hinner jag inte med allt det som står i 

                                                             

36 I undersökningen fanns även förskollärare som arbetade i förskoleklass. Antalet förskollärare i förskoleklass var en 
liten andel av urvalet så vi kan säga att de skett en viss försämring mellan 2018 0ch 2020. I undersökningen var det 38 
procent som svarade att de inte hann med sitt uppdrag.  
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uppdraget och får konstant göra prioriteringar som inte alltid känns bra. Det är något jag 
accepterat för att orka fortsätta med jobbet. Det varierar också väldigt mycket över tid. 
 
 Förra terminen hann jag knappt med det grundläggande pga. bristande tid utanför 
barngrupp för planering och reflektion samt ett stort ansvar för ett barn med särskilda behov 
som krävde mycket planering, tid, möten och höga krav. Då gjorde jag avkall på resten av 
barngruppen, fick lämna över mycket ansvar till barnskötarna och kände att jag inte skötte 
mitt uppdrag gentemot varje enskilt barn. Men jag var tvungen att prioritera detta för annars 
hade barngruppen varit kaos. Hade jag gjort allt det som läroplanen säger under denna 
period hade jag blivit sjukskriven. 
 
 Just nu ser arbetssituationen bättre ut och det är jag tacksam för. Dock har jag alltid en oro 
för att få en tuff barngrupp eller barn med särskilda behov som kräver mycket, och samtidigt 
inte ha tillräckligt med personal, för stor barngrupp eller bristande vägledning från t ex. 
specialpedagog. Pga ekonomi och ibland platsbrist har chefen inte alltid så mycket att säga till 
om och det är sällan antalet barn anpassas efter barngruppen utan det är samma antal på 
alla avdelningar, oavsett situation.” 

Slutsatser: lita på professionen – förskollärarna har svaren  
 

Undersökningen visar tydligt att många förskollärare arbetar under ohållbara förutsättningar: 

stora barngrupper, låg personaltäthet, låg förskollärartäthet och ett begränsat inflytande. Det är 

också tydligt att gruppstorlekarna är större i februari jämfört med oktober.  

I vår undersökning anger 5 av 10 förskollärare att de inte hinner med sitt uppdrag. Om hälften 

anger att de inte hinner med sitt uppdrag får det stora konsekvenser för kvalitet på 

undervisningen. Barnen får inte det de har rätt till enligt skollag och läroplan: en trygg, lärorik 

och lustfylld förskola. Regeringen och huvudmännen måste uppmärksamma detta. 

Huvudmännen kan inte enbart bedöma kvalitet utifrån föräldrars brukarundersökningar. Det är 

professionen som vet vad som krävs av läroplanen. Regeringen och huvudmän måste lyssna på 

professionen.  

Förskollärare har idag ett förtydligat ansvar över det pedagogiska innehållet i undervisningen. I 

undersökningen ser vi att en tredjedel har ansvar för 19 barn eller fler. I ett extremt fall ser vi att 

en förskollärare har ansvar för att undervisa 155 barn. Det är ett omöjligt uppdrag och helt 

oacceptabelt. Det finns idag inte reglerat hur många förskollärare som ska finnas på en förskola 

eller i en avdelning. Men vi behöver ha ett nationellt riktmärke. Det går inte att enbart ha 

nyckeltal för antalet barn i barngrupperna som sätts av huvudmän om vi inte samtidigt 

balanserar detta med nyckeltal för hur många förskollärare som ska finnas per barngrupp. Vi 

måste vara tydliga med att det finns en gräns för när undervisning enbart blir barnpassning. Det 

är då förskolans kvalitet tydligt börjar brista.   

Förskollärare har idag inte möjlighet att påverka sina förutsättningar. 7 av 10 förskollärare i 

kommunal verksamhet anger att de inte kan påverka antalet barn i barngruppen. Det är 

förskollärare och rektorer som vet vilka förutsättningar som krävs för en verksamhet med god 

kvalitet. Därför måste deras professionella bedömning styra beslut som rör barngruppens 

storlek och sammansättning. Professionen måste ha makt över verksamhetens förutsättningar. 

Det går inte att ha stora barngrupper och sedan öka antalet barn och inte tillsätta mer resurser.  

Huvudmän och regering måste ta hänsyn till professionens behov och det behövs en 

kontinuerlig dialog mellan politik och profession om gällande och kommande förutsättningar 

för förskolan. 

Lärarförbundet vill därför att styrande på alla nivåer - regering, myndigheter och huvudmän - 

vidtar genomgripande åtgärder för att skapa hållbara förutsättningar för förskollärarna. 
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Regeringen har de senaste åren höjt ambitionerna för förskolan, genom bland annat att 

förskolan är en central del av utbildningsväsendet, med att förskollärare har blivit ett 

legitimationsyrke och med en reviderad läroplan, Lpfö18. Samtidigt saknas de nödvändiga 

resurserna för denna ambitionshöjning. Regeringen och huvudmän måste ta sitt ansvar för att 

förskolan ska kunna leva upp till sitt uppdrag och därmed fortsatt bidra till positiva effekter på 

barns sociala, emotionella och kognitiva förmågor. Lyssna på professionens röst, för 

förskollärarna har svaren.  

Lärarförbundets krav 
• Huvudmän måste låta förskollärares och rektorers bedömningar styra i alla beslut som rör 

barngruppsstorlekar och personaltäthet. 
• Huvudmän måste upprätta en plan för hur nivåerna på de nationella riktmärkena för 

barngruppernas storlek ska nås och anpassa lokaler utifrån små barngrupper. 

• Regeringen bör införa nationella riktlinjer som garanterar legitimerade förskollärare i varje 

barngrupp. 

• Regeringen bör införa fler alternativa vägar till förskollärarexamen och fler 

arbetsintegrerade utbildningar. 

• Regeringen behöver tillsätta en utredning om en likvärdig och hållbar förskola. 

Utredningens uppdrag ska vara att genomföra en grundlig genomgång av önskvärda och 

faktiska förutsättningar i svensk förskola för att genomföra en likvärdig utbildning. 

Utredningen ska även forma förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans 

medarbetare samt föreslå finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av 

legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag. 
 

Metod 
Lärarförbundet har skickat ut en webbenkät till 4385 förskollärare under perioden 6 februari till 

1 mars 2020. Enkäten är besvarad av 1525 förskollärare varav 13 procent arbetar i fristående 

förskolor och resterande i kommunala förskolor. Svarsfrekvensen är ca 35 procent. Det är 

endast behöriga förskollärare som har kunnat delta i enkätstudien. I urvalet ingår därför enbart 

förskollärare som har angivit att de har en förskollärarexamen och/eller en 

förskollärarlegitimation. Urvalet har tagit hänsyn till geografisk spridning för att ha så många 

kommuntyper som möjligt representerade och att det finns förskollärare som arbetar i både 

fristående och kommunala förskolor.  
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