
Mindre barngrupper i förskolan
- och färre utbildade pedagoger

   5 maj 2017

   Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu. Skolverkets senaste statistik visar att det 
gick i genomsnitt 15,9 barn i en barngrupp 2016 jämfört med 16,7 barn 2015. Statistiken visar också att försko-
lorna har anställt mer personal men att fl er anställda saknar utbildning för arbete med barn. 
   - Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre men samtidigt är det en bra bit kvar till de riktmärken vi 
satt upp. Det är också oroande att förskolorna anställt mer personal som inte har utbildning för att arbeta med 
barn. All forskning visar att välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg 
förskola för barnen, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.
   Det totala antalet barn i förskolan ökade från 493 600 barn 2015 till 501.000 barn 2016. Samtidigt minskade 
barngruppernas storlek från i genomsnitt 16,7 barn 2015 till 15,9 barn 2016. Man får gå tillbaka till 1992 för att 
hitta ett år då barngrupperna var mindre. Då bestod en barngrupp av i genomsnitt 15,7 barn. Barngrupperna har 
inte blivit mindre på bekostnad av personaltätheten. Precis som föregående år går det i genomsnitt 5,2 barn per 
personal.
   - Vi betalar numera ut ett bidrag till kommuner och fristående förskolor för att minska barngrupperna. Vi har 
också infört riktmärken för hur stora barngrupperna bör vara. De här insatserna kan ha bidragit till att barngrup-
perna blivit mindre, säger Magdalena Karlsson.
   Antalet heltidstjänster ökade från 94.200 tjänster 2015 till 97.300 tjänster 2016. Det innebär en ökning med 
3,3 procent. Andelen personal som helt saknar utbildning för arbete med barn ökade med drygt 3 procentenheter 
till 28 procent. Samtidigt minskade andelen med förskollärarexamen med 3 procentenheter till 39 procent.
   Statistiken visar svart på vitt den stora bristen på förskollärare. Det är allvarligt eftersom förskollärare har det 
viktiga uppdraget att ansvara för undervisningen i förskolan. När förskollärarna är för få blir det svårt att ge 
barnen de utmaningar och den stimulans de behöver och har rätt till, säger Magdalena Karlsson.

   - Vi kan konstatera att antalet barn i barngrupperna minskar, och det 
är positivt. Bra är också att de fria förskolorna har mindre barngrupper 
än de kommunala förskolorna. Ett stort problem är dock att andelen 
utbildade pedagoger minskar, och där är vi inte bättre än de kommu-
nala förskolorna. Det behövs omfattande insatser, inte bara för att öka 
andelen förskollärare, utan även för att ersätta de stora pensionsavgå-
ngar som sker inom barnskötarkåren. Vi behöver bra lärarkompetens, 
men vi behöver också ”händer och famnar” om Sverige ska kunna 
fortsätta att erbjuda världens bästa förskola. Kort sagt, det räcker inte 
att bara fokusera på att utbilda fl er förskollärare. Vi behöver också 
stora satsningar på att utbilda duktiga barnskötare, säger FSO:s vd 
Mimmi von Troil.



Sociala förmågor i stället för lärande

Förskolans läroplan ses över

Allmänna råd upphör att gälla

   Förskolan behöver refl ektera över vad begreppet bedömning innebär när det gäller förskolebarns kunskapsut-
veckling. Det säger Eva M Johansson, som har skrivit 2016 års mest lästa avhandling på Skolporten.se.
   När Eva M Johansson, nu lektor på lärarutbildningen vid Högskolan Väst, började forska om vilka bedöm-
ningspraktiker som uppstår i förskolan trodde hon att förskollärarnas dokumentation skulle kretsa kring barnens 
lärande. I stället fann hon att förskolan bedömer barnens sociala förmågor snarare än deras lärande.
   - Senare års debatt om förskolan har ju handlat mycket om vikten av lärande, vilket också lyfts fram i läro-
planen. Det är ett jätteviktigt ämne, för syftet är att så tidigt som möjligt fånga upp barn som riskerar att få det 
svårt längre fram.
   Avhandlingen utforskar bedömningspraktiker som formas i förskolan utifrån läroplanen och andra styrdoku-
ment. Med fokus på dokumentation av barnens lärande och utveckling bygger avhandlingen på intervjuer med 
förskollärare samt observationer från två olika förskolor.
   Den ena är placerad i ett socialt utsatt område och den andra i ett område som beskrivs som privilegierat.
   Resultaten visar att förskollärarna uppfyller kraven på dokumentation men skrivningarna riktar in sig mer 
på form än innehåll. Det konkreta lärandet som matematiska, estetiska, naturvetenskapliga eller tekniska kun-
skaper syns sällan i dokumentationen. I stället är det barnens sociala och språkliga färdigheter som framträder.
   - I de fall lärandet tas upp är det i mer generella termer som att ”NN har lätt för att lära eller tycker om att 
måla och vi uppmuntrar det”. Men det beskrivs sällan mer explicit vad barnet har lätt för eller kan utveckla, 
säger Eva M Johansson.
   Hennes resultat visar också att förskolan i det mer socialt utsatta området fokuserade mer på barnens enskilda 
beteende, språkförmåga och sociala förmågor. Förskolan i det mer privilegierade området lade mer vikt vid 
barnens kommunikativa utveckling, kreativitet och delaktighet.
   (skolporten.se)

   Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av läroplanen för förskolan för att tydliggöra 
och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans mål-
uppfyllelse. FSO är injudet att medverka i arbetet.
   Den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolor. Det kan bland annat få konsekvenser för likvärdig-
heten i barnens utbildning. Den översyn som Skolverket har fått i uppdrag att genomföra innebär att läroplanen 
ska förtydligas och uppdateras. Områden som ska ses över är bland annat utvärdering för ökad måluppfyllelse, 
barns rätt till trygghet, integritet och omsorg, begreppet undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och 
hälsosam livsstil. I översynen ska Skolverket även beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av 
läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan.
   - En bra förskola lägger grunden för ett jämlikt skolsystem. Det görs ett starkt arbete i förskolan i dag, men 
den 20 år gamla läroplanen ger inte tillräckligt stöd i arbetet och det riskerar att göra att likvärdigheten brister. 
Därför ska Skolverket arbeta fram en modern revidering av läroplanen, bland annat i samarbete med forskar-
samhället, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
   Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 mars 2018.
   - Läroplanen är bra, men ibland lite för abstrakt och behöver förtydligas. Den är ju 20 år gammal, så det är 
nog dags för en uppdatering. Jag skulle vilja se att man ser över läroplanen, kopplar ihop den med skollagen, 
och för över tillsynen till Skolinspektionen, så att det blir en likvärdighet i kraven på förskolan, både för peda-
gogerna och för barnen, säger Catarina Ranäng, ordförande för FSO.

   Den 15 juni 2017 upphör Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
att gälla. Som en följd av detta utgår publikationen av de allmänna råden med kommentarer. Skolverket har be-
slutat att upphäva de allmänna råden eftersom delar av råden inte längre är aktuella. Från och med den 1 janua-
ri 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. Skollagens be-
stämmelser om åtgärder mot kränkande behandling (6 kapitlet) har inte ändrats.



Vad krävs av dig som förskollärare?

FSO fi ck en liten present

FSO tecknar nytt samarbetsavtal

Antalet barn i pedagogisk omsorg minskar

   Vilka kompetenser är de mest efterfrågade vid rekrytering av förskollärare i dag? Utbildning.se har granskat 
cirka 1.400 aktuella jobbannonser i syfte att kartlägga de just nu hetaste kompetenserna för förskollärare.
   Jobbannonserna har granskats systematiskt och har varit riktade mot hela Sverige och rört både tillsvidar-
eanställning, vikariat och andra kortare uppdrag. Totalt granskades 1.380 jobbannonser. 
   Nedan är listan över de 20 kompetenser som efterfrågas mest på arbetsmarknaden just nu. 

1. Engagerad 22 %           11. Initiativrik 4,3 % 
2. Samarbetsförmåga 21 %      12. Glad 4,2 % 
3. Flexibel 20, 5 %       13. Stabil 3,5 % 
4. Kreativ 15 %       14. Medforskande pedagog 3,3 % 
5. Nyfi ken 14,7 %       15. Noggrann 3,1 % 
6. Lyhörd 12,6 %       16. Trygg i din yrkesroll 2,4 % 
7. Nytänkande 12,5 %      17. Relationsskapande 1,9 % 
8. Ansvarstagande, uttrycker sig väl i tal och skrift  8,4 %  18. Digital kompetens 1,6 % 
9. Drivande / driven 7,9 %      19. Självständig 1,4 % 
10. Positivt förhållningssätt, social  5,6 %    20. Flerspråkig 1,2 % 
   (utbildning.se / forskoleforum.se)

   FSO har tecknat ett samarbetsavtal med företaget be me life 
coaching, som erbjuder coachning och stöd i alla situationer i 
livet.
   Life coaching är en personlig utvecklingsprocess som hjälper 
människor att identifi era sina behov och sedan ger dem verktyg 
att uppfylla behoven. Charlotta Hughes, som driver be me life 
coaching, är verksam i både England och Sverige, och erbjuder 
personlig coachning för att öka självförtroendet för både privat-
personer och företagsledare i stort och smått.
   Läs mer på FSO:s hemsida under “Ramavtal”.

   Det kom ett påskägg med en underbar liten fi gur. Så otroligt klokt 
och slående med Pippi Långstrump som symbol för FSO-familjen. 
   Dikten undertill kändes helt rätt:
   ”Har du frågor om de ”små medborgarnas” start, 
kontakta FSO såklart.”
   Tusen tack till Monica och Tjädern i Sjöbo för ett värmande och 
uppskattande ”heja-rop”.

   Ny statistik från Skolverket visar att barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2016 var 12.551 
barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Det är drygt 1.100 färre barn än året innan. Minskningen kan förklaras av 
utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen.
   Den vanligaste varianten av pedagogisk omsorg är verksamhet som huvudsakligen bedrivs i det egna hemmet. 
Av alla 2.000 verksamheter med pedagogisk omsorg drivs drygt en tredjedel i enskild regi.



Nytt rekord för FSO-dagen

Nästa FSO-Nytt kommer den 19 maj!

   “Jag var mycket 

imponerad av 

upplägg och 

organisation.

Ser fram emot

nästa år.”

SO-Nytttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkommer r r rrr rrrrrr r deddddddddddddddd n 19 maj!

   När FSO-dagen arrangerades första gången 
för fyra år sedan deltog 35 medlemmar. När 
den femte FSO-dagen i ordningen arrangera-
des i förra veckan kom inte mindre än 350 
medlemmar från fria förskolor i hela landet! 
Dagen innan deltog drygt 70 personer i FSO:s 
andra Rikskonferens för förskolechefer.
   Till FSO:s stora glädje östes mängder med 
lovord över arrangemanget - några av dem ser 
du här nedan - och vi lovar att komma tillbaka 
med en ny Rikskonferens för förskolechefer 
och en ny FSO-dag - redan den 26 och 27 
april nästa år. Missa inte det!

   “Vi hade kunnat 
sitta en vecka!”

(efter seminariet med 
Mikael Hellstadius)

   “Jag är salig!”

(efter seminariet med

Ingrid Pramling Samuelsson)

   “Det är så bra! Man 

får så mycket med 

sig av så mycket!”

“Ni är så bra och 
ger oss så 

mycket kunskap 
och energi!

Gött jobbat!”

“Föreläsarna var väldigt bra 
igen på FSO-dagen. All min 

personal, 6 st, var extremt 
nöjda över de föreläsningar 
de deltog i! Toppenbetyg!”

   “Det var toppen. 
Nästa år gör vi 

FSO-dagen till vår 
studiedag så att 

alla våra anställda 
kan vara med.”

“Åh, vilken dag!

Det är sånt här 

vi behöver!”


