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Förskollärarna slår larm: “Vi hinner inte med”

   2 oktober 2020

   I en ny rapport från Lärarförbundet slår förskollärarna larm om sin arbetssituation. En majoritet av de tillfrå-
gade lärarna jobbar med för stora barngrupper – det vill säga att de är större än vad Skolverket rekommenderar. 
Dessutom uppger fem av tio lärare att de inte hinner med sitt jobb.
   ”Barngruppen består i dag av 14 barn i åldrarna ett till tre år, som alla har vistelsetid cirka 07.30-17.00. Vi 
täcker inte riktigt upp på eftermiddagarna då vi är två pedagoger efter klockan 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 tolv småbarn”, lyder ett av vittnesmålen.
   Enligt Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, visar rapporten en annan verklighet om förskol-
lärarnas situation än den som Skolverket och regeringen förmedlat tidigare i år – att barngrupperna inte varit så 
små sedan 1992. Förbundets undersökning visar att bara 262 av 1.306 svarande förskollärare arbetar i en barn-
grupp där riktlinjen följs. Och det var i oktober förra året, i februari ska förutsättningarna har förvärrats.
   - Det allvarliga är att den statistik som Skolverket samlar in årligen bara ger en liten bild av sanningen. För-
skolan har inte känt igen sig i vad som rapporterats gällande storleken på barngrupperna. När statsministern har 
lutat sig tillbaka och sagt ”jajamen, det går åt rätt håll” så har vi stått där med uppspärrade ögon och undrar var 
han får det ifrån?
   - Det som också är allvarligt är att hälften uppger att de inte hinner med sitt uppdrag. Det är djupt oroväckan-
de. Det är tok för få förskollärare och för stora barngrupper. Det rimmar illa i och med att skollagen det senaste 
året stärkts. Det spelar ingen roll vad man skriver i styrdokumenten när man inte ger förskollärarna de bästa 
förutsättningarna att utföra sitt jobb.
   Stora barngrupper och brist på personal leder till stress och press, och att förskollärarna mår dåligt. Förskol-
lärare är även de en av de yrkesgrupper med fl est sjukskrivningar. Arbetssituationen, menar man, drabbar ju i 
slutänden barnen.
   ”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 fl er barn 
måste in. Vi får ytterligare ett barn nu i vår så vi blir 19 barn i ålder två-fyra”, säger en förskollärare i rappor-
ten.
   - Det en blir mer bullrig miljö och sämre förutsättningar för lärarna att fi nnas där för barnen och se deras be-
hov. I stället för att vara en trygg, lustfylld och lärorik plats upplevs det snarare som ett otryggt ställe, säger 
Johanna Jaara Åstrand.
   Lärarförbundet vill bland annat att det ställs hårdare krav på kommunerna att följa riktlinjerna och att regerin-
gen ska göra så att fl er utbildar sig till förskollärare.
   - Som det är i dag gör den förskola som vi borde vara stolta över att förskollärare lämnar yrket med sorg. Inte 
för att man har valt fel utan för att man inte får chansen att använda sin kompetens.
   Cajsa Anufrijeff Röhr, enhetschef för förskole- och grundskolestatistik vid Skolverket, kommenterar kritiken 
om att deras statistik är missvisande. Enligt henne gör Skolverket sin årliga mätning på hösten.
   - Det är en väl vald tidpunkt, det är även då vi samlar in statistik om elever som går i grundskolan och gym-
nasieskolan.
   Att även göra en mätning på våren skulle bara lägga ännu en börda på förskoleenheterna, men det är bra att 
Skolverkets statistik kompletteras med andra undersökningar, menar Cajsa Anufrijeff Röhr.
   (Aftonbladet)



Digitala resurser kan öppna dörrar för fl erspråkiga barn

Barnen på förskola – trots föräldrarnas karantän

Seger i förvaltningsrätten för FSO-medlem!

   När Petra Petersen vid Stockholms universitet påbörjade sin första delstudie på en fl erspråkig förskola såg 
hon pekplattornas potential. Rätt använda kan de främja barnens möjlighet att delta i verksamheten, konstaterar 
hon.
   - När barn får en pekplatta i handen händer något. I mitt tidigare arbete som förskollärare har jag använt digi-
tala resurser och jag ville undersöka vad det är som händer. Att det blev fokus på fl erspråkighet och delaktighet 
var för att jag påbörjade den första delstudien i ett fl erspråkigt område och såg hur plattorna användes till en 
massa olika saker men inte till just fl erspråkigheten. Jag såg potentialen och tänkte att jag måste försöka knyta 
ihop det här.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Man kan se på barns delaktighet på ett sätt som går bortom majoritetens verbala språk, det svenska talsprå-
ket, och inkludera fl era olika språk men även andra former av kommunikation. Genom att låta barnet styra inne-
hållet, till exempel genom att ta egna foton, kan man se vad det är intresserat av. Med de digitala resurserna kan 
man skapa fl erspråkiga aktiviteter som kan påverka barns möjlighet att delta.
   Läs hela artikeln:   https://bit.ly/3cvqSTy
   (Skolporten)

   Smittspridningen ökar i Region Stockholm där man nu planerar att införa så kallad anhörigkarantän. Det vill 
säga att de anhöriga också ska stanna hemma tillsammans med den sjuka partnern. Men detta kommer i så fall 
endast att gälla de vuxna. Barnen ska fortsätta att gå i skola och förskola precis som vanligt.
   - Vi har skolplikt och det är inte barnen som är drivande i smittspridningen, säger Maria Rotzén, tillförordnad 
smittskyddsläkare i Region Stockholm, till TT.
   TT: Om man har barn i skolan som man måste lämna och hämta, hur gör man då?
   - Det får man ordna på något vis. Det fi nns en mängd frågor som man måste lösa på ett pragmatiskt och klokt 
sätt, så att det blir en åtgärd som uppfattas som något positivt. Jag har inga bra svar på hur man praktiskt kan 
göra, men man kanske kan komma överens med förskolepersonalen om att komma ut och hämta barnet eller 
något liknande.
   TT: Är det inte en risk då att det bara blir en sorts halvkarantän för den anhöriga?
   - Det blir i alla fall något som är bättre än det vi hade innan, även om det kanske blir så att man måste följa 
med sitt barn till förskolan. Att vi inför något som kan minska smittspridningen, det är det vi vill lyfta fram, sen 
får man vara pragmatisk.
   TT: Hur effektiv är en sådan här åtgärd?
   - Vi vet att smittspridningen sker i hem- eller närmiljö och genom att göra så här tror vi att vi åtminstone kan 
få bort lite smitta från samhället. Vi skulle ju inte införa det här om vi inte tror att det skulle tillföra någonting.
   (TT/Svenska Dagbladet)

   VåRö föräldrakooperativ fi ck en glad nyhet i veckan. Förskolan hade med FSO:s stöd överklagat Härnösands 
kommuns bidragsbeslut till förvaltningsrätten, som i veckan meddelade att man ger VåRö rätt. Och det med 
besked!
   Förvaltningsrätten har gjort sin uppgift grundligt. Först konstaterar domstolen att själva beslutet saknar en 
redovisning av de olika kostnadsslagen och bara av det skälet fi nns det grund att upphäva beslutet. Men förvalt-
ningsrätten nöjer sig inte med detta, utan går därefter igenom de olika delar som fördes fram i överklagan och 
underkänner Härnösands kommun beslut på punkt efter punkt. Kommunens socioekonomiska redovisning un-
derkänns och även så när det gäller fria blöjor underkänns kommunens beslut. Till sist konstaterar domstolen att 
även kommunens redovisning av punkterna kompetensutveckling och statsbidrag inte heller håller måttet, men 
här nöjer sig domstolen med att konstatera att eftersom man redan med stöd av övriga delar har underkänt och 
därmed upphävt kommunens beslut saknar man skäl att gå vidare i dessa delar. 
   Nu väntar vi och ser om Härnösand väljer att gå vidare till kammarrätten eller om man faktiskt accepterar en 
oerhört välformulerad dom och går hem och gör om och gör rätt. 



Kunskap och jämlikhet i förskolan och skolan

“Skolan behöver en återstart”

Barngrupperna är för stora i förskolan

   Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Alla elever har rätt att utvecklas och skolan ska ge alla möj-
lighet att nå kunskapsmålen oavsett bakgrund och behov. Därför måste alla skolor vara bra skolor. Det skriver 
regeringen i sin budgetproposition som presenterades i förra veckan.
   De senaste åren har stora satsningar gjorts på skolan och kunskapsresultaten har vänt uppåt. För att resultaten 
ska fortsätta förbättras och skolan ska kunna möta de tuffa utmaningar som covid-19-pandemin medfört föreslår 
regeringen en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021.
   Satsningen uppgår till hela 1 miljard kronor och medlen ska bland annat skapa förutsättningar för kommuner-
na att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. 
Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots det svåra läge vi befi nner 
oss i.
   Förstärkt språklyft i förskolan
   Språket är nyckeln till allt lärande. För att stärka barns språkutveckling i svenska i förskolan infördes 2019 ett 
nytt statsbidrag. Satsningen ger förskolebarn som är i behov av språkfrämjande insatser, särskilt barn som har 
ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet, bättre möjligheter att utveckla sin svenska och bidrar också till att 
ge barn mer jämlika förutsättningar inför skolstarten.
   Regeringen föreslår att satsningen förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor per år från och med 2021. 
Det innebär att statsbidraget kommer att uppgå till totalt 350 miljoner kronor.

   Om klassresan börjar i klassrummet, så börjar integrationen i förskolan. För många barn är förskolan avgö-
rande för att de ska få möjlighet att lära sig det svenska språket, skriver Liberalernas Nyamko Sabuni och Ar-
man Teimouri i en debattartikel i Nya Wermlands-tidningen.
   Sverige behöver politik för att återstartas. Sedan pandemin slog till har många viktiga och akuta åtgärder vid-
tagits - men om vi ska skapa ett bättre samhälle och inge framtidshopp åt fl er barn och unga behövs åtgärder 
som långsiktigt skapar ett starkare skolsystem.
   Om klassresan börjar i klassrummet, så börjar integrationen i förskolan. För många barn är förskolan avgö-
rande för att de ska få möjlighet att lära sig det svenska språket. För att det ska vara möjligt måste självfallet 
även personalen i förskolan behärska det svenska språket.
   Dessvärre så är det inte ovanligt att färdigheterna i det svenska språket är undermåliga hos personalen på för-
skolor i utsatta områden. Det är ett problem vi inte får sopa under mattan. Därför vill vi höja kraven på blivande 
förskollärare. Det ska inte räcka med lägsta möjliga godkända betyg i svenskämnet för att kunna bli förskollä-
rare.
   Vi vill även att annan pedagogisk personal, som exempelvis barnskötare, ska mötas av höga krav på färdighe-
ter i det svenska språket. Därför vill vi under del ömmande åren genomföra ett särskilt språklyft för personalen 
i förskolan. Liberalerna menar att alla förskolebarn i Värmland ska möta vuxna som har tillräckliga kunskaper i 
det svenska språket.
   Läs hela artikeln:  https://www.nwt.se/2020/09/19/skolan-behover-en-aterstart/
   (NWT)

   Fler än 8 av 10 förskollärare arbetar i småbarnsgrupper där antalet barn kraftigt överskrider Skolverkets rikt-
märken. Barngruppernas storlek ökar kraftigt under vårterminerna. Det visar en undersökning av Lärarförbun-
det.
   Skolverkets senaste mätning den 15 oktober 2019 visade att förskolans barngrupper hade minskat från 15,4 
barn i genomsnitt till 15 barn sedan året innan. Regeringen konstaterade att barngrupperna inte varit så små 
sedan 1992.
   Lärarförbundet menar att statistiken ger en skev bild av verkligheten på många förskolor eftersom förutsätt-
ningarna varierar kraftigt hos olika förskolor och huvudmän. Deras undersökning visar också att barngrupperna 
ökar kraftigt under vårterminerna.
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/35ZScYT
   (Läraren)



”Forskare: Utred förskolans förutsättningar och behov”

Tydlig förväntan av vuxentröst när barn gråter på förskolan

Vabbandet skjuter i höjden – konfl ikter på förskolan

   Det behöver bli ett slut på den ordning där nya uppdrag läggs på förskolan, utan konsekvensutredningar eller 
tillskott av nödvändiga resurser. Tillsätt en förskoleutredning som får i uppdrag att göra en grundläggande ge-
nomgång av förskolans önskvärda och faktiska förutsättningar. Det skriver fyra forskare som representerar ett 
50-tal lärarutbildare och forskare vid övriga lärosäten, samt FSO, i en debattartikel i Dagens Samhälle.
   Vi förskoleforskare och lärarutbildare är oroade över en utveckling där förskolan får allt fl er uppdrag. Försko-
lan har en fantastisk potential, men det behöver bli ett slut på en ordning där nya uppdrag läggs på förskolan 
utan att nödvändiga resurser skjuts till, eller när förutsättningar saknas.
   Flera utredningar och organisationer har lagt förslag som rör förskolan. Förskolan är en viktig samhällstill-
gång och kan med rätt förutsättningar göra stor skillnad. Tyvärr saknas oftast ett helhetstänkande kring försla-
gen, som inte heller tar hänsyn till förskolans utmaningar.
   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 för-
skolans behov behövs en utredning som tar ett helhetsgrepp och kopplar uppdrag till adekvata och tillräckliga 
förutsättningar. Forskare och lärarutbildare i Sverige kräver:
   - att regeringen tillsätter en utredning om förskolan, med bred sammansättning och med uppdrag att göra en 
grundläggande genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar i förskolan för en likvärdig utbildning, 
utifrån skollag och läroplan,
   - att utredningen utformar förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare, samt
   - att utredningen föreslår fi nansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, 
barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag.
   Läs hela debattartikeln:  https://bit.ly/330oBMK
   (Dagens Samhälle)

   Barn som gråter i förskolan förväntar sig både tröst och konfl ikthantering av de vuxna. Det konstaterar Malva 
Holm Kvist som vid Linköpings universitet har forskat om barns gråt i förskolan och hur den hanteras av peda-
goger och övriga barn.
   - Jag är utbildad förskollärare och har tidigare arbetat inom förskolan. Intresset väcktes när jag deltog i ett 
större forskningsprojekt om förskolan och var ute i verksamheterna för att samla in data. Då slogs jag av hur 
vanligt barns gråt är i förskolan och att det är något som både pedagoger och andra barn hela tiden förhåller sig 
till.
   - Barnens gråt är en tydlig del av den socialiseringsprocess som ständigt pågår i förskolan. Om en konfl ikt 
uppstår mellan barnen förväntar de sig att en vuxen kommer och dels tröstar, dels sätter igång en intervention 
för att reda ut konfl ikten. Barnen använder också gråt som kommunikativ resurs. Finns ingen vuxen i närheten 
när barnet börjar gråta söker den som är ledsen ofta aktivt upp en vuxen eller påkallar uppmärksamhet genom 
att gråta demonstrativt i närheten av vuxna. För pedagogerna är det helt i sin ordning att barnet gråter en stund, 
samtidigt fi nns en förväntan att det ledsna barnet ska delta i konfl iktlösningen och så småningom sluta gråta.
   - Andra barn agerar oftast inte alls när någon börjar gråta vid en konfl ikt. I regel leker de övriga barnen vidare,
ofta utan att titta på den som är ledsen. Vissa barn drar sig undan den som gråter. Min tolkning är att det i för-
skolan fi nns en stark förväntan bland barnen att en vuxen ska komma för att både trösta och hantera den upp-
komna situationen. De vuxnas sätt att trösta gråtande barn, exempelvis om de slagit sig, utmärks av nära 
kroppskontakt och tröstande prat. I dessa situationer tilläts barnen gråta under längre tid.
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/2EvpDXJ
   (Skolporten)

   I och med med Folkhälsomyndighetens rekommendationer får snoriga barn nu stanna hemma i större ut-
sträckning än tidigare. Vabbandet har skjutit i höjden och småbarnsfamiljer får allt svårare få ihop livspusslet.
   Förskolläraren Linda Svensson har över 20 år i yrket och vittnar om konfl ikter med föräldrar i en omfattning 
som hon aldrig upplevt tidigare.
   - De fl esta är förstående men det fi nns de som blir hotfulla, säger hon.
   (SVT Nyheter)



Nästa FSO-Nytt kommer den 16 oktober!

FSO har ny postadress

FSO:s nya befattningsutbildning
för rektorer i förskolan

Frågor om specialpedagogik?

   FSO har ny postadress:                         Paket/större försändelser adresseras till FSO:s besöksadress:
   FSO          FSO
   Box 5243         Mässans gata 10
   402 24 Göteborg        412 51 Göteborg   

   FSO har uppgraderat sin befattningsutbildning för rektorer i förskolan. Utbildningen, som startar i januari 
2021, syftar till lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till 
att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning 
mot strävansmålen i läroplanen för förskolan.
   Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:
   - planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen kontinuerligt och systematiskt
   - ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning – det kompensatoriska uppdraget.
   - verka för ökad måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå
   - ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas
   - utforma utbildningen så att förskollärare ges förutsättning för undervisning samtidigt som arbetslaget som 
helhet ges stöd i sitt arbete
   Deltagarna ska även ha mycket god kännedom om:
   - det systematiska kvalitetsarbetet, dess planering, genomförande, pedagogisk dokumentation och betydelsen 
av dessa för verksamhetsutvecklingen
   - vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt vilket ansvar 
som åligger rektor
   - systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan – krav och ansvar
   - systematiskt säkerhetsarbete i förskolan genom risk- och sårbarhetsanalys
   - rutiner vid utrymning, inrymning samt krishantering
   - vikten av att bygga goda relationer och god kommunikation, ledarskap, samtalsteknik och konfl ikthantering.

   Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan genomförs i sex moduler, utbildningstillfällen, med start i 
januari 2021. Avslutning och diplomering sker i september.

   Genomförande:
   Modul 1 21-22 januari 2021   Modul 2 18-19 februari 2021
   Inledning och Rollen som chef   Skoljuridik
   Modul 3 25-26 mars 2021    Modul 4 20-21 maj 2021
   Skoljuridik och Uppdrag rektor   Mål- och resultatstyrning och Barn i behov av särskilt stöd
   Modul 5 26-27 augusti 2021   Modul 6 23-24 september 2021
   Syst. arbetsmiljöarbete och Arbetsgivaransvar Ledarskap, coachning, kommunikation och samtalsteknik
   Läs mer här:   https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html

   Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Då kan du vända dig till Specialpedagogiska skol-
myndighetens tjänst Fråga en rådgivare.
   Där får du svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. SPSM:s 
tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter.
   Du kan söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar. Hittar du inte svaret på just din fråga där kan du 
även ställa en skriftlig fråga i SPSM:s webbformulär. Du får normalt svar inom fem arbetsdagar.
   Läs mer här:  https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/


