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Hur verklighetstrogna är 
våra politiker? Ja, det 
kan man fråga sig efter 

det uttalandet Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från Lilla 
Edet sa i Västnytt måndagen 
den 3 oktober 2011. Camilla W 
Grönvall menade nämligen att vi 
har en förskola i världsklass och 
att vi erbjuder en god pedagogisk 
kvalité och en hög tillgänglighet. 
Det stämmer inte alls! Dagens 
förskolor har inte de förutsätt-
ningar som behövs utan nu är 
mönstret: allt större barngrupper, 
färre vuxna, mindre resurser och 
många barn som har långa dagar. 
På tio år har personalresurserna 
minskat med 30 procent!

Uttrycket en förskola i världs-
klass utgår från 80-talets forsk-
ning kring svensk förskola som 
hade helt andra resurser. Då 
bestod en avdelning av tolv barn 
och fyra pedagoger. Det var tider 
det! Barnen i dåtidens förskola 
utvecklades bättre socialt och 
resultat visade att de hade lätt-
tare att anpassa sig till skolan och 
att de presterade bättre. Men i 
dagens stora barngrupper ser 
verkligheten annorlunda ut. Där 
kan det uppstå svåra och farliga 
situationer som kommer att 
påverka våra barn långt mer än 
vad man just nu kan se. Barnen 
lär sig att den starke vinner och 
att vuxna inte alltid finns till 
hands eller känner dem, ser dem 
när man behöver dem. Ingen vet 
säkert hur våra barn i framtiden 

kommer att må av 
nedskärningarna.

Den senaste 
forskningen visar 
entydigt på att 
gruppstorleken har 
stor betydelse för 
hur barnen lär och 
mår. Den betyder 
mer än antalet 
vuxna. Resultatet 
av forskningen 
blir att man ska 
undvika grupper 

som är större än tolv barn för de 
yngsta, 1-3 år och 15 för barn 4-5 
år. Men där följer inte kommu-
nerna forskningens rekommen-
dationer. Kommunalråd som jag 
pratat med säger att de förmodli-
gen varit annorlunda om det fun-
nits tydliga krav från statsmakten, 
då skulle vi varit tvungna att följa 
dem. Idag sparas det på förskolan 
för att det är möjligt!

Då säger vi förskollärare att 
det här med läroplan är bara att 
glömma. Tänker ingen annan 
på barnen så får vi göra det. 
Enligt Barnkonventionen och 
Salamancadeklarationen står 
där klart och tydligt att vi ska 
ge barnen (artikel 6) rätt till liv, 
överlevnad och utveckling. Det 
betyder att barnet har rätt att leva 
och utvecklas och att Sverige ska 
göra allt för att barnet ska få en 
bra barndom. Barn har rätt till 
trygghet, mat, möjlighet att leka, 
gå i skolan/förskolan och att få 
kärlek. Allt för att du som barn 
ska utvecklas. Det är alltså inte 
bara fysisk utveckling utan att du 

som barn ska lära dig nya saker 
och tänka själv.

Salamancadeklarationen säger 
bland annat att ”elever med 
behov av särskilt stöd måste ha 
tillgång till ordinarie skolor/för-
skolor som skall tillgodose dem 
en pedagogik som sätter barnet i 
centrum och som kan tillgodose 
dessa behov”.

Hur kära politiker kan vi/ni 
leva upp till detta? Som verklig-
heten ser ut fokuserar vi oss på 
idag att få barnen att känna sig 
trygga och känna glädje inför 
livet. Om vi ska finna möjligheter 
att arbeta och följa läroplanen 
måste det finnas tid att arbeta 
med den. Det måste finnas 
arbetslag som består av goda, 
duktiga, engagerade lärare, inte 
som idag till stor del outbildade 
timvikarier som förvisso gör sitt 
yttersta för att lösa dagen, men 
som inte har ansvar för planering, 
genomförande och dokumenta-
tion. Det är inte så konstigt att 
sjukskrivningarna ökat lavinartat 
de senaste åren. En mindre skara 

lärare ska orka dra runt den 
pedagogiska verksamheten vilket 
bidrar till den negativa spiralen 
av sjukskrivningar. Det innebär i 
förlängningen att färre personer 
kommer att söka till lärarpro-
grammet.

Varför säger jag så? Jo, för 
att de lärarstudenter vi trots allt 
har ute i våra verksamheter ser 
realiteten, hög arbetsbelastning 
(många kollegor är sjukskrivna), 
stora barngrupper, ouppnåeliga 
krav från stat och kommun, 
dåliga löner och så vidare. Behö-
ver jag nämna fler orsaker till lågt 
antal sökande och det faktum att 
allt fler hoppar av?

Kontentan av detta Camilla W 
Grönvall är att vi tvärtemot vad 
du hävdat inte har en förskola i 
världsklass. Vi erbjuder inte en 
god kvalité vilket orsakats av en 
allt för hög tillgänglighet/större 
barngrupper kontra minskade 
personalresurser i form av tid och 
utbildad personal.

Tack för ordet!
En slutkörd förskollärare

En förskola i världsklass?

Insändarskribenten "En slutkörd förskollärare" håller inte med politikern Camilla Waltersson Grönvall 
från Lilla Edet om att kommunerna erbjuder en förskola av världsklass. Personerna på bilden har inget 
med textens innehåll att göra.                                                                        Arkivbild: Jonas Andersson

www.vgregion.se

Upphandling av gynekologi 
och mödrahälsovård

Upphandling av gynekologi och mödrahälsovård 
kommer att genomföras före sommaren 2012 för 
kommunerna Ale, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och 
Öckerö.

Inför framtagandet av förfrågningsunderlag har  
intresserade leverantörer möjlighet att presentera sig och 
lämna synpunkter vid ett möte med Hälso- och sjukvårds-
kansliet Göteborg. 

Datum: Tisdagen 25 oktober 
(tid för respektive leverantör meddelas efter anmälan)

Plats: Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg
 
Anmäl ert intresse senast 20 oktober till:  
Milena Najduszynska, tel 031-63 06 24   
eller milena.najduszynska@vgregion.se. 

Information om upphandlingsuppdraget:  
Eva Kläppe Hellström, tel 031-63 05 90.
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Måndag 17 oktober
träffas den socialdemokratiska 

fullmäktigegruppen på

Folkets hus i Nol kl 18.30
Alla partimedlemmar är välkomna!

Torsdag 13 oktober träffas 
vi mellan kl 18-20 
i Nols folkets hus�

och diskuterar resultatet från 
Demokratibarometern�

Välkomna!

S-GRUPP/
MEDLEMSMÖTE

SOPPA OCH POLITIK

VÅRA PATIENTER
GER OSS TOPPBETYG.
MEN VILL HELST HA
SÅ LITE SOM MÖJLIGT 
MED OSS ATT GÖRA.

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

Både vård och tillgänglighet får beröm i vår 
senaste patientundersökning. Och många 
rekommenderar oss till andra. Allt handlar 
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Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion


