
 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde  
Solna den 25 september 2017 

 

 

Motion om mindre barngrupper i förskolan  

 

Staden växer i snabb takt och det är viktigt att säkerställa att det finns plats för alla barn på stadens 

förskolor där behoven finns. Att det finns tillräckligt med personal i förskolan är en av de viktigaste 

förutsättningarna för en bra kvalitet. Det är viktigt såväl för personalens arbetsmiljö som för barnens 

välbefinnande och utveckling. Det är flera faktorer som behöver uppfyllas för att barngrupperna ska 

minska. Ökad personaltäthet är en men även lokalerna måste bli fler och större. Vi vill skyndsamt 

minska barngrupperna med målet att följa Skolverkets riktmärken om 6-12 barn för 1-3-åringarna och 

9-15 barn för fyra- och femåringar. Det ska aldrig vara fler än fem barn per personal (fyra i 

småbarnsgrupper 1-3-åringar).  

 

Skolverkets nya riktmärken för barngrupper ska tillsammans med nytt stödmaterial bidra till att 

kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen. De har tagit fram olika 

riktmärken eftersom behoven ser olika ut. Små barn behöver mer omsorg än äldre och varje enskilt 

barn har sina speciella behov. Det måste man utgå från om man ska lyckas ge barnen en bra och 

trygg förskola. De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier 

och forskning. Det finns stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken för yngre och äldre barn 

och att riktmärken bör bestå av ett spann. Studier visar att förskolepersonal i många fall upplever att 

barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande. Studier visar också att 

barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. 

Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. 

Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket 

påverkar tryggheten. 

 

Mot denna bakgrund vill vi föreslå kommunfullmäktige:  
 
Att staden tar fram riktlinjer för gruppstorlek i förskolan utifrån tillgänglig forskning och Skolverkets 

vägledande material.  

 

Att en plan tas fram för hur barngrupperna stegvis ska kunna minska till en nivå som är förenlig med 

riktlinjerna. 

 

Att planen ska vara helt genomförd senast 2021. 
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