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Låt barnens bästa styra barngruppernas storlek  
Ur Lärarförbundets politik för förskolan 
 
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 
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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.  

 

 

  

 

  


