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Stödmaterial för implementering av Rutin för pedagogisk 

utvecklingstid i förskolan 

 

Detta stödmaterial är till för dig som är förskolechef och som ska implementera rutinen. Den 

är också till för dig som är förskollärare, barnskötare och övriga anställda som arbetar i 

förskolans arbetslag med barnens lärande och utveckling. 

Rutin för pedagogisk utvecklingstid i förskolan 

Barn och ungdomsnämnden har fattat beslut om sex Studie- och planeringsdagar per läsår. Dessa 
är huvudsakligen en del av den pedagogiska utvecklingstiden. 

 

 Det är ett mål att alla i arbetslaget dessutom använder minst 4 timmar i snitt per vecka för 

planering, uppföljning, utvärdering och utveckling. För deltidsanställd är minimitiden 

motsvarande den aktuella sysselsättningsgraden. 

 

 Det är ett mål att legitimerade förskollärare dessutom ska använda minst 2 timmar 

pedagogisk utvecklingstid i snitt per vecka för att fullgöra sitt ansvar för undervisningen. För 

deltidsanställd är minimitiden motsvarande den aktuella sysselsättningsgraden.                                                                                                                                  

Då arbetslag ej har legitimerad förskollärare som ansvarar enligt läroplanens anvisningar ska 

en sådan utses. Utsedd förskollärare behöver ytterligare pedagogisk utvecklingstid för att varje 

vecka handleda det aktuella arbetslaget.  

Kvalitet i förskolan 

Rutinen för pedagogisk utvecklingstid är framtagen för att säkra kvalitén i varje förskola. Det 

systematiska kvalitetsarbetet har fått en framträdande plats sedan förskolan blev en skolform.  

 

Kvalitét beskriver professor Sven Persson som en pedagogisk relation. Den kännetecknas av 

att barn och vuxna ömsesidigt riktar sin uppmärksamhet mot ett specifikt objekt där den 

vuxne ger barnen ett emotionellt, socialt och kognitivt stöd för att upprätthålla situationen. 

 

Skolinspektionen har i sin nationella granskning 2016 tittat på pedagogiska relationer i ett par 

studier. Ett sammanfattande resultat är att i drygt hälften av de studerade förskolorna finns 

sådana goda pedagogiska relationer. I övriga behöver de utvecklas. I samma studier kommer 

det fram att förskolechefer och förskollärare har svag förståelse för vad förskollärares ansvar 

innebär. Det är goda argument för att ha en rutin kring pedagogisk utvecklingstid. 

 

Framtagande av rutinen 

Eftersom rutinen ska säkra kvalitén men också påverkar utvecklingen av tydliga roller i 

arbetslagen har arbetsgruppen som tagit fram rutinen arbetat brett. Arbetet har letts av 

avdelningen för Kvalitet och utveckling. I gruppen har förskolechefer från samtliga 

skolområden funnits med samt HR-avdelningen. Till gruppen har förskollärare och 

barnskötare varit knutna och deltagit i processen. BUFSAM har blivit informerade på vägen. 

Pedagogisk utvecklingstid i detta sammanhang 

Pedagogisk utvecklingstid är den tid som ger kvalitet i undervisningen och i arbetet med 

barnen på förskolan. Den pedagogiska utvecklingstiden ska bidra till att arbetet bedrivs 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 



   
 

 

 

 

Förslag till arbetsgång för implementering av rutinen på 

förskolan eller vid samtal i förskolechefsgrupper 

 

Förberedelser och introduktion 

 Be gruppen ha läst: ”Förskolans pedagogiska uppdrag – Om undervisning, lärande och 

förskollärares ansvar” sidan 1-31, innan träffen. 

 Berätta om syftet med rutinen, och det kommande arbetet så som du tänkt lägga upp det. 

 Visa definitionen av pedagogisk utvecklingstid. Surra i bikupa tre minuter kring definitionen. 

 Be om kommentarer till den lästa texten – max fem stycken. 

Gemensamma frågor kring tid för förskollärares ansvar 

 Vad är förskollärares ansvar enligt styrdokumenten? Skollagen? Läroplanens olika delar? 

 Vilken är skillnaden i uppdraget mellan legitimerade förskollärare och övriga i arbetslaget 

enligt styrdokumenten? Utmana gruppen om det behövs. Ger man inte ett fylligt svar här 

behöver den bearbetas annars får man svårt att komma vidare. 

 Hur ska förskollärares ansvar komma till uttryck på vår förskola så väl enskilt som kollegialt 

förskollärare emellan? 

 Vilka befogenheter ska förskollärare ha på vår förskola för att kunna ta sitt ansvar? 

Exempelvis att leda vissa processer, fastställa arbetssätt på förskolan, att leda, dokumentera 

och sammanfatta vid gemensam utvärdering eller sköta viss dokumentation. 

 På förskolor med låg förskollärartäthet: Hur fördelar vi förskollärarkompetensen på ett 

genomtänkt sätt? Om ett arbetslag är utan förskollärare, vilken förskollärare är ansvarig då? 

Vad har den för befogenheter och uppdrag för det arbetslaget? 

 Hur organiserar vi så att förskollärare kan använda två timmar i veckan för att utöva sitt 

pedagogiska ansvar? Individuellt och/eller i kollegiala möten förskollärare emellan. 

 Vad innebär förskollärares ansvar för barnskötarrollen och för övriga i arbetslaget? 

Gemensamma frågor kring tid för allas arbete med planering, uppföljning, 

utvärdering och utveckling 

 Vad betyder planering, uppföljning, utvärdering och utveckling hos oss? 

 Vilken organisation behövs då för att nå kvalitet i arbetet? 

 Hur organiserar vi så att alla i arbetslaget får minst i snitt fyra timmar per vecka för att 

genomföra planering, uppföljning, utvärdering och utveckling? Såväl individuellt och/eller i 

olika arbetsgrupper samt pedagogiska möten på hela arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

På vägen kring roller 

Skolinspektionens studie visar att de flesta som intervjuats endast har en viss medvetandegrad 

kring rollerna i förskolan. Förskollärares ansvar upplevs som otydligt och förskollärare 

förväntas ibland utöva sitt ansvar helt utan befogenheter och överenskommelser för hur de ska 

utöva det i praktiken. Övriga i arbetslaget kan känna sig vilsna och undra vad det innebär för 

det egna arbetet. Rapporten betonar samtidigt att när förskollärares ansvar blir tydligt blir det 

också tydligt vad som åligger hela arbetslaget med dess olika kompetenser. 

 

När det är svårt kan man värja sig mot förändring. Det är mänskligt. Förskollärare kan 

överdrivet betona likheter istället för skillnader i ansvar. Barnskötare kan sänka sin egen 

betydelse, eller inte acceptera skillnader i befogenheter och arbetsuppgifter. Förskolechefer 

kan hävda att det inte går på den egna förskolan på grund av yttre faktorer. 

 

Då kan man behöva man stanna upp, hjälpas åt att lyssna in men också klargöra uppdraget 

med fokus framåt. Där har förskolechef ett ansvar. 

Övrigt 

 

När ska den pedagogiska utvecklingstiden förläggas? 

Förskolechef ansvarar för det inre arbetet. Rutinen tar därför inte upp frågar om när den 

pedagogiska utvecklingstiden ska förläggas, eventuellt avdrag i veckoarbetstiden för 

kvällsarbete, var tiden ska genomföras och så vidare. Det fattar varje förskolechef beslut kring 

i samverkan med medarbetarna. 

Vad innebär det att tiden är en målsättning? 

Målet är att omfattningen av tiden ska uppgå till det som rutinen säger. Det vill säga 4 timmar 

för alla och ytterligare 2 timmar för legitimerad förskollärare per vecka. Vid årsskiftet 

2017/18 ska tiden minst vara 3 timmar/vecka för alla och dessutom 1,5 timmar per 

förskollärare. Det ansvarar varje förskolechef för. Förvaltningen ser under tiden över 

resursfördelning och stödjer implementeringsarbetet för att nå målet på alla förskolor. 

Gäller tiden under hela det pedagogiska året? 

Ja, i princip. Det kan ge nya möjligheter till kompetensutveckling och arbete med det 

systematiska kvalitetsarbetet. Hur det organiseras bestäms på varje förskola. 
 

Uppföljning av rutinen 

Implementeringen kommer att följas upp via LOKSAM vid årsskiftet 2017. Förvaltningen 

kommer att lämna ut ett par utvärderingsfrågor som har sin grund i de stödfrågor som 

beskrivits ovan. En andra utvärdering kommer att ske i slutet av 2018. Den kommer mer att 

rikta in sig på vilka effekter som förskolor och huvudmannen hittills sett på den förändrade 

strukturkvalitén, men också hur man nått målet för denna rutin. 
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Hur har gruppen kommit fram till en minimitid? 

Du kanske undrar hur gruppen resonerat för att komma fram till en minimitid? Varje förskola 

behöver organisera arbetet enligt sina egna förutsättningar. Här beskriver vi hur vi tänkt om 

du vill bli inspirerad. 

 

Tid för förskollärares ansvar 

Gruppen är överens om att förskollärare behöver tid för att förstå och tolka sitt ansvar, både 

enskilt och kollegialt tillsammans med andra förskollärare. (I implementeringsarbetet behöver 

det samtalet ske mellan alla på arbetsplatsen) Vidare ser vi att de regelbundet behöver ställa 

sig utanför sin verksamhet och reflektera kring: Var är vi, och i vilken riktning går vi? De 

behöver spegla det de ser i relevant forskning. Med den kunskapen behöver de ha tid för att 

förbereda möten så att så att alla blir delaktiga i att arbeta med relevanta uppgifter. 

Förskollärare behöver dessutom tid för att samordna utvecklingsarbetet på arbetsplatsen 

tillsammans med ledningen samt fastställa gemensamma pedagogiska arbetssätt och rutiner 

för det de ansvarar för. Utifrån ovanstående kom vi fram till att det krävs minst två timmar i 

snitt per vecka för att förskollärare ska kunna fullgöra sitt ansvar. 

 

Det finns arbetslag utan förskollärare. Det är inte önskvärt, men är ibland oundvikligt. 

Gruppen menar att då behöver förskolechef utse en legitimerad förskollärare som ansvarar i 

arbetslaget. Gruppen menar att det kan ske genom att förskolläraren gör observationer och 

deltar i arbetslagets planering för att ge handledning utifrån sina observationer och det som 

arbetslaget efterfrågar. 

 

Tid för alla att arbeta med planering, uppföljning, utvärdering, och utveckling 

Gruppen utgår från att det systematiska kvalitetsarbetet sker på olika nivåer. Att ta fram 

dokumentation inför uppföljning och utvärdering, läsa artiklar och litteratur, förbereda och 

efterarbeta arbetet med barnen kan kräva enskilt arbete. Vi beräknar att det som lägst tar 

knappt en timme per vecka. 

 

Gruppen anser att arbetslaget behöver mötas varje vecka för att planera verksamheten, 

genomföra uppföljningar av arbetet med barnen och att samtala hur de ska stimulera de olika 

barnens utveckling. De behöver också tid att förmedla information och samla in arbetslagets 

åsikter kring frågor som ska behandlas i arbetsgrupper. Lägsta tiden för det anser vi är 1,5 

timme. För att gå på djupet i det systematiska kvalitetsarbetet har vi positiv erfarenhet av att 

arbetslag får längre tid varje månad för det. Utslaget per vecka kan man räkna som lägst en 

knapp timme för det. 

 

Arbetet i förskolan är komplext. Det är ingen fix produkt som tillverkas enligt samma mall 

med samma komponenter. Trots att förskollärare ansvarar för det läroplansbundna arbetet 

behövs det gemensamma forum där frågor kan beredas, förberedas och förankras. Det finns 

flera gemensamma frågor som inte är kopplade till förskollärares ansvar som behöver sitt 

utrymme. För det behövs arbetsgrupper med representanter, då och då behöver alla samlas 

gemensamt. För detta arbete har vi beräknat att det krävs cirka en timme per vecka. 

 

Därmed har gruppen kommit fram till att alla behöver minst 4 timmar i snitt per vecka för att 

arbeta med planering, uppföljning, utvärdering och utveckling. 

 

Deltidsarbete 

Den som arbetar deltid ska ha pedagogisk utveklingstid. Gruppen tycker det är rimligt att den 

minst ska motsvara den sysselsättningsgrad som man för tillfället arbetar på. 


