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En utredning för en likvärdig och hållbar förskola      

Förskoleforskare, Kommunal och Lärarförbundet menar att nu, 50 år efter den 

banbrytande Barnstugeutredningen, är det nödvändigt att regeringen tillsätter en 

utredning om en likvärdig och hållbar förskola. 

Vi ser idag flera utredningar och politiska förslag där förskolans vikt framhävs för en 

jämlik start i livet. Det är positivt.  Forskning visar tydligt hur fokus på det tidiga lärandet 

har mycket positiva effekter på barnens utveckling, välbefinnande och skolresultat.   

Regeringen har med den vetskapen höjt ambitionerna för förskolan genom att inkludera 

förskolan som en del av skolväsendet, infört legitimationskrav och nu senast en reviderad 

läroplan (Lpfö18) med ett tydligare fokus på barns kunskapsutveckling. Regeringen har 

även satsat på statsbidrag riktade till förskolan. Samtidigt ser vi att det saknas ett tydligt 

helhetstänkande kring förslagen och nya uppdrag läggs på förskolan utan att det finns 

tillräckliga resurser eller förutsättningar.  

Jämlikhetsutredningen betonar förskolans viktiga roll men att satsningar inom 

skolområden ofta inte inkluderar förskolan, trots forskning som visar att insatser gör bäst 

nytta ju tidigare de sätts in. Utredningen konstaterar att det behövs en allmän och 

systematisk höjning av ambitionsnivån för förskolan, och för praktiknära forskning, och 

föreslår obligatorisk förskola från 3 års ålder.  

Omstartskommissionen föreslår en obligatorisk förskola från fyra år, för att kompensera 

framförallt för barn från socioekonomiskt svaga områden, och extra riktade resurser, 

speciellt med tanke på den arbetslöshet som växer i kölvattnet av Coronapandemin. 

Kommissionen beskriver att barn som får bra stöd tidigt i livet har lättare senare. Tidiga 

investeringar i förskola beskrivs som att de är helt avgörande för barns och elevers 

fortsatta möjligheter och utveckling. Kostnaderna blir betydligt dyrare senare i livet. 

I november 2020 presenteras Utredning om ökat deltagande och bättre språkutveckling 

i förskolan där bland annat åtgärder för ett obligatorium från tre års åldern prövas. Att i 

nuläget föreslå obligatorisk förskola, öppnar för nya frågor om förskolans 

förutsättningar. Både om möjligheten att ta emot dessa barn på ett likvärdigt sätt 

samtidigt som det råder en brist på utbildade förskollärare och barnskötare.  

Grunden för dagens förskola lades i början av 1970-talet och innebar en unik satsning 

mot en förskola för alla. Efter 50 år av omfattande samhällsförändringar behövs nu en 

grundlig genomgång. Förskolan har stora utmaningar: bristande likvärdighet och 

barngrupper med störst behov har lägst andel utbildad personal. Till detta 

arbetsmarknadens högsta sjuktal.  
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Forskning visar att det finns en bristande likvärdighet mellan förskolor. Studier anger att 

cirka en tredjedel har hög kvalitet, en tredjedel har godtagbar kvalitet, men så mycket 

som en tredjedel har låg eller otillräcklig kvalitet. Under coronakrisen har vi dessutom 

fått indikationer på att skillnaderna mellan förskolor blivit alltmer uppenbara.  

Förskolan befinner sig idag inför stora svårigheter att rekrytera och behålla utbildad 

personal. År 2000 hade de flesta anställda förskollärar- eller barnskötarutbildning. 

Under 2019 hade 39,5 procent av personalen i förskolan en förskollärarexamen och 18 

procent en gymnasial utbildning för arbete med barn. Däremot saknade 31 procent av 

personalen utbildning för arbete med barn – en ökning med 7 procent sedan 2014. 

Förskolan ligger näst högst i sjukskrivningstal på arbetsmarknaden, efter vård- och 

omsorgsyrken. För gruppen förskollärare gäller att risken för att drabbas av en långvarig 

sjukskrivning med en psykisk diagnos ökat kraftigt under de senaste fem åren. 

Arbetsmiljöverket framhäver att bland barnskötare och förskollärare hade fler än fyra av 

tio sysselsatta, besvär till följd av arbetet. En förskola som orsakar att personalen blir sjuk 

är oacceptabel och reser framförallt frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande. 

Skolverkets statistik talar om minskade barngruppsstorlekar, samtidigt rapporterar 

personalen en stor oro över att personaltätheten inte längre räcker till för att täcka 

förskolans öppettider utifrån barns närvarotider och förskolans uppdrag. 

Förskolan har enorm betydelse både för enskilda barn och för en fortsatt positiv 

samhällsutveckling, vilket inte minst visats under den pågående pandemin. För att på ett 

långsiktigt och träffsäkert sätt stödja förskolans behov behövs en utredning som tar ett 

helhetsgrepp och kopplar uppdrag till adekvata och tillräckliga förutsättningar.  

Vi vill därför: 

• att regeringen tillsätter en utredning om förskolan, med bred sammansättning 

och med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av önskvärda och 

faktiska förutsättningar för en hållbar och likvärdig förskola, utifrån skollag och 

läroplan 

• att utredningen utformar förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för 

förskolans medarbetare, samt  

• att utredningen föreslår finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning 

av legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans 

uppdrag.  
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