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❙ ❙ Förskolan har stor betydelse för barns
sociala, emotionella och kognitiva ut-
veckling, även på lång sikt. Verksamhe-
tens kvalitet avgör om den betydelsen
blir positiv eller negativ. Alla barn, oav-
sett var de bor, bör ha tillgång till för-
skoleverksamhet av hög kvalitet. 

Också av ekonomiska skäl är försko-
lan oundgänglig för både samhället och
familjerna. Införandet av maxtaxan vi-
sar på samhällets önskan att även små-
barnsföräldrar ska arbeta heltid. Det är
svårt att klara familjeförsörjningen med
inkomst från bara en förälder. För nästan
alla småbarnsfamiljer är barntillsyn ge-
nom den kommunala förskolan en själv-
klar del av vardagslivet.

Emellertid är kvaliteten i verksamhe-
ten för närvarande inte tillräcklig för att
understödja alla barns utveckling. San-
nolikt skadas utvecklingen hos de sårba-
ra barnen. Kommunerna är idag inte i
stånd att realisera den krävande målsätt-
ningen i förskolans läroplan: att se till
varje barns behov.

Första levnadsåren viktiga 
De första levnadsåren har avgörande be-
tydelse för hur den psykiska hälsan ut-
vecklas på lång sikt, och därmed också
för folkhälsan [1-4]. En av de viktigaste
uppgifter som familjen och samhället
har är att säkra kvaliteten i omhänderta-
gandet av de yngsta barnen. De första
årens utveckling är bred, oerhört snabb
och mycket ömtålig. I hjärnan sker per
tidsenhet fler förändringar än någonsin
senare. 

Samspelet med de vuxna som barnet
knyter an till har stor betydelse för hur
strukturerna i hjärna och psyke (som ju

är två sidor av samma mynt) tillväxer
och organiseras. Framför allt två aspek-
ter är viktiga för kvaliteten i samspelet.
Den ena är att den vuxna personen är ly-
hörd och känslig. Den andra är kontinui-
teten, dvs att relationen avbryts så sällan
som möjligt.

Det andra levnadsåret – barnets förs-
ta år i förskolan – är en kritisk period för
utvecklingen av flera grundläggande
funktioner. En är anknytningen, grunden
till förmågan att fungera som självstän-
dig person. En annan är språkfunktio-
nen, som stimuleras av framför allt det
tal som riktas direkt till och som engage-
rar barnet; inte av det som barnet passivt
hör omkring sig [5].

Barnomsorgen i 1980-talets Väl-
färdssverige hade hög kvalitet. En viktig
förutsättning var naturligtvis att sam-
hällsekonomin var god. En annan var att

riktlinjerna för verksamheten, som for-
mulerades av Barnstugeutredningen
1972, utgick från de då bästa tillgängli-
ga kunskaperna om barns utveckling.
Att vara förskollärare eller barnskötare
var då också förknippat med relativt hög
status. Intresserade ungdomar hade till-
gång till specifika och adekvata utbild-
ningar under och efter gymnasietiden. 

Flera förändringar samtidigt
På 1990-talet inträffade flera betydelse-
fulla förändringar samtidigt: 
• Den offentliga sektorns ekonomi för-

sämrades dramatiskt. Kommunerna
ålades ansvaret för barnomsorgen.

• Barnomsorgen inordnades i utbild-
ningssystemet. Alla barn blev nu
»elever« från 12 månaders ålder, då
»det livslånga lärandet« skulle börja.
Daghemmen, som dittills varit en so-
cial angelägenhet, blev nu förskola,
en pedagogisk verksamhet under
Skollagen. Det centrala ansvaret flyt-
tades från Social- till Utbildningsde-
partementet, och tillsynen flyttades
från Socialstyrelsen till Skolverket.
Utbildningen av förskollärare skulle
integreras i lärarutbildningen och
flyttades därför från självständiga
institutioner till lärarhögskolorna.
Sedan dess har skolans syn på »ele-
ver« kommit att slå igenom allt mer i
styrdokument och tänkandet på led-
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Kvaliteten i förskolan oroande låg 
– ny statlig utredning behövs

Kvaliteten i förskolans verksamhet är ojämn. Det innebär risker för
den psykiska utvecklingen hos de yngsta och mest sårbara barnen.
En ny statlig utredning och riksdagsbeslut behövs nu, en generation
efter 1972 års Barnstugeutredning, eftersom nya riktlinjer måste till
för att kommunerna ska upprätthålla tillräcklig kvalitet i förskolornas
verksamhet. En fråga till specialitetsföreningarna för psykiatrer,
barnläkare och audiologer är: Hur bedömer ni behovet av förändring-
ar i förskolebarnens situation, och vilken roll vill ni ta?
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Förskolan har stor betydelse för barns sociala, emotionella och kognitiva
utveckling. Verksamhetens kvalitet avgör om den betydelsen blir positiv eller
negativ. Alla barn, oavsett var de bor, bör ha tillgång till förskoleverksamhet av
hög kvalitet.
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ningsnivå [6].
• Redan i mitten av 1980-talet utöka-

des kommunernas självbestämman-
de till daghemmen. Därmed försvann
möjligheterna att säkra en minimis-
tandard för hela landet. Den s k yt-
normen för lokalstorlek avskaffades,
liksom gränsen för antalet barn per
avdelning. Ansvaret för barnomsor-
gens kvalitet lades hos kommunernas
skolpolitiker och skolchefer, som kan
antas oftast ha skolbarn i tankarna.
mera sällan förskolebarn och särskilt
inte ett- och tvååringar. Läroplanen
från 1998 sägs ge bindande föreskrif-
ter och uttrycka statens krav [6]. Dess
diffusa målformuleringar har dock
föga kraft att påverka verksamheten.

I det hårda sparandet under 1990-talet
skar kommunerna ner inom områden
som inte reglerades av statliga förord-
ningar. Barnomsorgen blev hårt drab-
bad. I ett »de små stegens tyranni« öka-
des undan för undan barngruppernas
storlek, och personalens antal minska-
des. Skolverket konstaterar nu att grupp-
storleken bestäms av kommunernas eko-
nomi, men att »upptagningsområdets
sociala karaktär, pedagogiska ambitio-
ner och personalens utbildning och
kompetens har liten betydelse« [6].

Tillsammans har dessa förändringar
lett till brister som Skolverket beskrivit
och kritiserat i en följd av rapporter [6-
13] (se faktarutor [11, 12]). Även OECD

har varnat för den sjunkande kvaliteten
[14].

Ideal och realitet
Idealt ska förskolan stödja varje barns
utveckling så att den blir så god som bar-
nets biologiska och sociala förutsätt-
ningar medger. Kvaliteten varierar
emellertid så starkt mellan och inom
kommuner [6] att förskolan kan utgöra
en riskfaktor för många barns psykiska
utveckling. På det sättet har ett nytt slags
ojämlikhet uppstått i barns uppväxtvill-
kor. Denna nya ojämlikhet beror inte på
skillnader i ekonomiska förutsättningar
hos föräldrar eller kommuner. Det avgö-
rande är hur ansvariga politiker priorite-
rar kvalitet i förskolan. 

Stresstillstånd orsakade av otrygghet
och buller är sannolikt vanliga, inte
minst hos de yngsta barnen. Naturligtvis
drabbas framför allt de mest sårbara bar-
nen: de yngsta och de som har ogynn-
samma somatiska och/eller psykosocia-
la förutsättningar. Inte minst gäller det

de många som har annat modersmål än
svenska. De uppgår till 10–12 procent i
genomsnitt över hela landet. Det man
kallar utslagning och tvåtredjedelssam-
hälle börjar ofta i förskolan.

På många håll är barngrupperna för
stora och personaltätheten för låg. Den
för tryggheten avgörande kontinuiteten i
kontakten barn–vuxen trasas alltför ofta
sönder av personalbyten och många
sjukskrivningar. De minsta barnen
vistas alltför långa dagar i förskolan. Var
femte ettåring vistas lika länge på för-
skolan som föräldrarna på sina arbets-
platser. Personalen oroar sig för hörsel-
skador, och anmärkningsvärda bullerni-
våer har uppmätts i många förskolor [1].
Otillräcklig vuxenkontakt i stora barn-
grupper är inte ovanliga, kanske särskilt
hos de yngsta barnen. 

Ett gott exempel
Ett undantag och ett uppmuntrande gott
exempel är Lunds kommun. År 2002 be-
slöts där, efter utredning i samarbete
med Barnverket, att antalet barn i grup-
perna ska vara högst 11 (1–3-åringar) re-
spektive 16 (3–5-åringar) och att varje
avdelning ska ha minst 2,75 heltids-
tjänster. (Barnverket är en riksomfattan-
de sammanslutning av föräldrar, som
kunnigt och energiskt verkar för goda
förhållanden i förskolan [15].)

Kunskaper saknas
Utbildningsnivån är otillräcklig. Trettio
procent av förskollärartjänsterna upp-
rätthålls av barnskötare. Vikarier är ofta
outbildade och oerfarna. Det förekom-
mer att en förskola tillhålls att inte an-
ställa utbildade och därmed mera kost-
samma vikarier. I förskolornas små-
barnsgrupper har i genomsnitt färre än
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❙ ❙ Gruppstorlek 

Hela förskolan: median 18 barn.

Det är en ökning med nästan 30 procent
jämfört med 1980-talets median på 14
barn. 
17 procent av alla barn finns i grupper
med 21 eller fler barn. 
Syskongrupper (1–5 år): median 19
barn. 
I grupper där småbarnen utgör minst 25
procent är medianen 17 barn. 
Var fjärde av dessa grupper har ≥21
barn.
Småbarnsgrupper: median 14 barn. 
Dessa benämns som 1–3-årsgrupper
men består huvudsakligen av ett- och
tvååringar. 
Gruppstorleken är en av de viktigaste
kvalitetsfaktorerna. Många barn och få
vuxna betyder mera av tillsägelser och
mindre av dialog och att samspelet mel-
lan barnen blir mera destruktivt [9].
»Det är ett nytt fenomen att grupper om
upp till 17 barn som är yngre än 3 år har
heldagsomsorg, många gånger utan den
väl utbildade personal som riksdag och
regering finner önskvärd« [13].

❙ ❙ Personaltäthet

Sedan 1990 har antalet barn per peda-
gog (den officiella benämningen på all
personal i förskolan) ökat med 25 pro-
cent. Samtidigt har antalet barn i grup-
perna ökat kraftigt.

Normer på 1970-talet: 2,5 småbarn
(1–2 år) och i syskongrupperna 5 barn
per vuxen. Nu saknas normer.
Medianen i hela förskolan är nu 5 barn
per vuxen, med stora variationer mellan
och inom kommuner: från 3 till 9 barn per
vuxen. 
Formell och faktisk personaltäthet är
inte samma sak. 

❙ ❙ Närvarotid i förskolan

Ettåringarna vistades i förskolan i ge-
nomsnitt 28 timmar/vecka, 42 procent av
dem i minst 31 timmar/vecka och 21 pro-
cent minst 36 timmar/vecka. 

Tvååringarnas närvarotid var i ge-
nomsnitt 30 timmar/vecka, 50 procent av
dem i minst 31 timmar/vecka och 25 pro-
cent minst 36 timmar/vecka.
Treåringarnas genomsnittstid var 31
timmar/vecka.
Anm. 2002 infördes maxtaxan, som medförde
ökning av vistelsetider och gruppstorlek. Ettår-
ingarnas vistelsetid ökade då med nästan två
timmar/dag [18]. 

2003 infördes rätt till 15 tim/vecka för barn till
föräldralediga och arbetslösa, och till gratis 15
timmar/vecka för alla 4–5-åringar. Gruppstor-
leken ökade, de genomsnittliga vistelsetiderna
minskade (eftersom »tretimmarsbarnen« till-
kom) [18]. 

”På många håll är barngrup-
perna för stora och per-
sonaltätheten för låg. Den
för tryggheten avgörande
kontinuiteten i kontakten
barn–vuxen trasas alltför
ofta sönder av personalby-
ten och många sjukskriv-
ningar.



en av tre anställda utbildning som för-
skollärare. I utbildningen av förskollära-
re dominerar grundskolans perspektiv,
och de yngsta förskolebarnens utveck-
ling har där oproportionerligt litet ut-
rymme [16]. Utvecklingspsykologin
tycks ha tappats bort på Lärarhögskolan.
Med återväxten är det illa ställt: I den nu-
varande gymnasieskolan finns knappast
någon undervisning om förskolebarn
[17].

I förskolans styrdokument saknas in-
sikt om de stora individuella variationer-
na ifråga om utveckling och sårbarhet
för påfrestningar, och om förskolans be-
tydelse för den psykiska hälsan. Framför
allt saknas förståelse för den ömtåliga,
snabba och genomgripande utveckling-
en i förspråklig ålder. Ett tecken på att
denna ålder gärna glöms bort är att 1–2-
åringarnas grupper alltid benämns »1–3-
årsgrupper« (med samma logik skulle
nästa åldersgrupp benämnas 3–6-års-
grupp). Det enda instrument för utvär-
dering som nämns, ECERS, är inte an-
vändbart på barn under tre år [9]. I läro-
planens pedagogiska språk talas svepan-
de om 1–5-åringar, som om de skulle ut-
göra en homogen åldersgrupp. Dess
målsättningar är övervägande kognitivt
präglade på ett sätt som inte är adekvat
för de yngre barnens sätt att fungera. Att
»skolifieringen« av förskolan är till de
yngsta barnens nackdel påtalas också
försiktigt av Skolverket [6]. 

Nya kunskaper behöver tillföras 
Kunskaperna om barns utveckling har
utökats snabbt och har nu starkare tvär-
vetenskaplig prägel än tidigare. Utveck-
lingspsykologiska, neurobiologiska och
psykiatriska forskningsresultat har del-
vis förändrat synen på psykisk utveck-
ling. 
• Ett äldre antingen–eller-perspektiv

på samspelet mellan arv och miljö har
blivit inaktuellt, liksom uppdelning-
en mellan biologiska och psykologis-
ka processer. Mentala och neurobio-
logiska processer är två sidor av sam-
ma mynt, som följderna av stress och
trauma hos barn och vuxna visar. 

• Nu ses de känslomässiga funktioner-
na som minst lika viktiga för hjärnans
och personlighetens utveckling som
de kognitiva och perceptuella funk-
tionerna. 

• Hjärnbarkens utveckling påverkas
starkt av de första levnadsårens erfa-
renheter, de som barnet gör i det på en
gång känslomässiga och kognitiva
samspelet med de första viktiga vår-
darna. God kvalitet i samspelet har
grundläggande betydelse för den
långsiktiga utvecklingen av psykisk
och fysisk hälsa, t ex stresshantering

och förmågan att moderera aktivitet,
uppmärksamhet, koncentration, af-
fekter, impulser och beteende. 

Skäl för en statlig utredning
Följande starka skäl talar för att en ny
statlig utredning behövs:
1. Förskolans samhällsekonomiska

förutsättningar har förändrats. En ge-
nomgripande diskussion bör därför
föras dels om vilket värde man vill
sätta på kvalitet i verksamheten och
hur förskolan bör prioriteras ekono-
miskt, dels om metoder att finansiera
förskolan. 

2. Metoder för utvärdering och kriterier
för kvalitet bör utvecklas. Normer
bör formuleras. För närvarande har
administratörer, politiker och inte
minst föräldrar svårt att bedöma om
verksamheten håller acceptabel kva-
litet. 

3. Utbildningen och fortbildningen bör
ses över, liksom läroplanen och andra
styrdokument på statlig och kommu-
nal nivå. 

4. Forskning bör stimuleras inom vissa
områden. Kvalitet i omhändertagan-
det av de allra yngsta barnen har visat
sig vara viktigare än man tidigare för-
stått. Men kunskaperna är otillräckli-
ga, t ex om hur ett- och tvååringars ut-
veckling påverkas av utvidgad an-
knytning till vuxna utanför familjen
och lång daglig frånvaro från hem-
met. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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”De minsta barnen vistas
alltför långa dagar i försko-
lan. Var femte ettåring
vistas lika länge på för-
skolan som föräldrarna på
sina arbetsplatser.
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