
 
 

MOTION
 
  
Inför ett ”maxtak” i 
Linköpings 
förskolor! 
Den svenska förskolan är på många sätt en verksamhet vi kan vara stolta över. 
Varje dag får barn i Linköping liksom runt om i hela Sverige möta engagerad 
personal som både stimulerar lärande och ger omsorg under den tid barnen 
vistas där. All forskning pekar entydigt på betydelsen av goda tidiga insatser för 
att barn ska kunna bli trygga och kunna utvecklas optimalt.  
Nästan alla barn finns idag i vår förskola från ett års ålder. Hur förskolan 
fungerar och vad som händer där kan alltså vara helt avgörande för barnets 
utveckling. 
Ett stort fokus läggs nu på barnens lärande men vikten av en god omsorg kan 
inte nog betonas. Tyvärr har vi på senare tid sett alltför många illavarslande 
tecken på faktorer som motverkar en sådan omsorg. Den ökande stressen hos 
både barn och vuxna är en viktig faktor. Stressen har många orsaker. En är de 
ökade barngruppernas storlek, där framförallt fler barn, och också fler barn 
under tre år, vistas. När barngruppens storlek växer, ökar även antalet relationer 
drastiskt vilket kan vara direkt skadligt framförallt för de yngsta barnen som 
inte orkar med hur många olika relationer som helst. Längre öppettider gör 
också att personalens arbetssituation blir mer och mer ansträngd framförallt 
kring öppning och stängning då personalstyrkan är som minst.  
Ett nytt tecken i tiden är också byggande av så kallade jätteförskolor med sex 
till åtta avdelningar - ofta i tvåvåningsplan. Risken är uppenbar att det uppstår 
mer eller mindre kaotiska situationer och ännu mindre överblickbarhet och 
hanterbarhet för både barn och personal på sådana förskolor.  
Nu tar Skolverket bort sin rekommendation om att antalet barn i en barngrupp 
inte bör överstiga 15, som gäller i synnerhet barn under tre år. Detta bland annat 
med hänvisning till att kommunerna ändå inte följt rekommendationen. Det här 
är en olycklig utveckling och Linköping är inget undantag vare sig när det gäller 
överskridande av rekommendation eller faktorer till ökad stress. Detta kan både 
personal och föräldrar vittna om. 
 
För att bryta denna trend och i möjligaste mån kompensera för 
ovanstående negativa faktorer föreslår 
 
Vänsterpartiet: 
- att ett maxtak införs i Linköpings förskolor med högst 15 barn i grupper 
där barn under tre år är placerade och att detta ska vara infört senast 
under 2015 
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