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Lärarförbundets påverkansarbete har nationellt

fokuserat på:

• Att förskoleklassens roll ska tydliggöras i läroplanen

• Att förskoleklassen ska bli obligatorisk

• Nu: att behörigheten i förskoleklass och det 

pedagogiska innehållet ska bevaras i en 10-årig 

grundskola
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Obligatorisk förskoleklass eller tioårig grundskola?

• Innan valet 2014 fick grundskoleutredningen i 

uppdrag att föreslå obligatorisk skolstart från sex års 

ålder, samt fortbildning för att göra förskollärare 

behöriga.

• Efter valet ändrades direktiven. Utredningen skulle i 

stället utreda obligatorisk förskoleklass. Samma 

behörighetskrav som idag: Förskollärare behöriga.

• Utredningen presenterades 2015.
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Det blev ett obligatorium! Ett tag…..

• Obligatorisk förskoleklass infördes från hösten 2018.

• Förskoleklassen kvarstod som egen skolform med 

oförändrat syfte, uppdrag och innehåll.

• Oförändrade behörighetskrav- förskollärare behöriga

• Skolplikt, skolmåltider och skolskjuts.
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Men sedan kom Januariöverenskommelsen 

I regeringens s k Januariöverenskommelse står det att 

en tioårig grundskola ska införas.

Utredning tillsattes som ska vara klar i april 2021



Utredningen om en tioårig grundskola

- En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola
kan införas genom att förskoleklassen görs om till 
årskurs ett. 

• Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att
eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans
kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga
struktur som grundskolan har.
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Ur direktiven- utredaren ska bl a 

• analysera och föreslå hur en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig

specialskola och en sjuårig sameskola kan utformas,

• föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i

den nya första årskursen i dessa skolformer,

• föreslå en tidsplan för genomförande av reformen,

• föreslå vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för 

förskollärare och lärare, och lämna nödvändiga författningsförslag.

• analysera och vid behov föreslå vilka förändringar som behöver göras i

högskoleförordningen när det gäller berörda inriktningar inom utbildning som leder till 

förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen,

• Uppdraget ska redovisas senast den 26 april 2021.
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”Värdet av förskollärares professionella 

kompetens borde inte någon politiker ha 

mage att ifrågasätta.”

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets 

ordförande



9Lärarförbundets hållning 

• Lärarförbundets ståndpunkt är att de förskollärare som nu arbetar i 

förskoleklass ska vara fortsatt behöriga att undervisa 6-åringar. 

• I tiderna av lärarbrist är det både oansvarigt och okunnigt att säga att 

de som är specialister på sexåringars lärande över en natt inte skulle 

vara det.

• Vi ser också att förskollärarnas kompetens i förskolepedagogik är 

oerhört viktigt för att just undervisa sexåringar. 

• Förskoleklassens pedagogiska innehåll ska finnas kvar även i en ny 

konstruktion



Lärarförbundet har träffat utredningen flera gånger och fört fram de krav vi 

håller hårt på.

Vi framhåller också de frågor och oro som ni som jobbar i förskoleklass 

uttrycker:

• Kommer jag bli obehörig fast jag undervisat sexåringar hela mitt yrkesliv? 

• Måste jag vidareutbilda mig fast jag inte har många år kvar till pension? 

• Måste jag undervisa upp till nya årskurs 4 nu?

• Hur blir det med mina timmar på fritids nu? Hur blir det med behörigheten där?

Lärarförbundet följer detta noga!

Vad händer nu?



Tack!
Allt börjar med bra lärare


