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Lägesbedömningen en del av det
systematiska kvalitetsarbetet
Varje dag går fler än 16 000 barn till någon av Malmös cirka 220 kommunala
förskolor.1 Det som är centralt för förskolans uppdrag och det arbete som de
cirka 5 000 medarbetarna dagligen bedriver är att varje enskilt barn ska ha en
rolig, trygg och lärorik upplevelse.
Kvalitet skapas i mötet mellan barn och medarbetare
Vad som är av största vikt för att förskolorna ska kunna utföra sitt uppdrag på
bästa sätt är att relationerna mellan barnen och den pedagogiska personalen
fungerar bra. De pedagogiska relationerna mellan förskolornas medarbetare och
barnen är därför avgörande för kvaliteten.
För att goda pedagogiska relationer ska kunna upprättas och upprätthållas krävs
rätt förutsättningar. De pedagogiska relationerna är beroende av organisationen
på den enskilda förskolan som görs under ledning av förskolechefen.
Förskolechefen ansvarar för den inre organisationen och det pedagogiska innehållet med utgångspunkt i de nationella målen i skollagen och
läroplanen. Kommunerna, som huvudmän, ansvarar för att ge förskolorna de
förutsättningarna som behövs för att uppdraget ska kunna genomföras. Förutsättningarna kan vara ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska.
För att barnen i förskolorna ska ha en så bra tillvaro som möjligt behöver alla
medarbetare och funktioner arbeta för att utveckla kvaliteten. Det systematiska
kvalitetsarbetet, som är lagstadgat enligt skollagen, är en struktur som ska
möjliggöra just detta. För att ha ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete
krävs en god dialog mellan olika nivåer i organisationen. Genom att det finns en
gemensam kunskap om hur olika insatser påverkar barnens förutsättningar att
utvecklas och lära kan förskolenämnden som huvudman fatta välunderbyggda
beslut om förutsättningarna som i sin tur kan bidra till ökad kvalitet.
Lägesbedömningen en del av arbetet för att utveckla kvaliteten
Lägesbedömningen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och är den
övergripande utvärderingen av kvaliteten inom Malmös förskolor. Utgångspunkten är de uppföljningar och underlag som förskoleförvaltningen tar fram
under året. Syftet med lägesbedömningen är att ge en bild av hur väl Malmös

1

Därtill går cirka 30 barn i kommunal pedagogisk omsorg. Drygt 3 000 barn går i fristående verksamheter.
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förskolor uppfyller de nationella målen. Lägesbedömningen ger också en bild av
de ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska förutsättningar som
förskolorna arbetar under.
En rad underlag tas fram inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. De
återkommande kvalitetsdialogerna, som genomförs på olika nivåer inom förvaltningen, tar avstamp i de skriftliga underlag som tas fram av förskolorna och
utbildningsområdena. Kvalitetsdialoger hålls mellan förskolorna och respektive
utbildningsområde där utgångspunkten bland annat är de kvalitetsplaner och
kvalitetsrapporter som varje förskola årligen tar fram. I skedet därefter författar
utbildningsområdena ett underlag till de kvalitetsdialoger som hålls mellan
utbildningsområdena och förskolenämndens presidium.
Andra underlag som används är de som tas fram på övergripande nivå av stabsavdelningarna. Det handlar exempelvis om Förskolebladet (sammanställning
av nyckeltal på förskolenivå), Förskoleenkäten (enkät till vårdnadshavarna för
Malmös förskolebarn) samt uppföljningar av klagomål och ärenden om diskriminering och kränkande behandling.
Årets lägesbedömning har haft ett tydligare fokus på förutsättningarna än
tidigare års lägesbedömningar. De ekonomiska, materiella, personella och
organisatoriska förutsättningarna har i större utsträckning synliggjorts och satts
i ett sammanhang. Syftet har varit att stärka förståelsen för kopplingen mellan
förutsättningar och förskolornas måluppfyllelse.
Disposition
Lägesbedömningen kommer närmast att sätta förskoleförvaltningens arbete i
ett Malmöperspektiv. Fokus i det avsnittet är förskoleförvaltningens uppdrag
att erbjuda plats i förskola och de socioekonomiska förhållanden som präglar
Malmö och därmed förskoleförvaltningens arbete. Därefter följer en beskrivning
av de viktigaste slutsatserna som identifieras i årets lägesbedömning.
Förskolornas måluppfyllelse i förhållande till skollagen och läroplanen är temat
för kapitlet därefter. Kapitlet består av läroplansområdena samt pedagogiska
miljöer och barngruppernas organisering. Därefter följer ett kapitel om de
strukturella faktorer som ramar in förskolornas arbete. Kapitlet delas in i de
ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska förutsättningarna. En
uppföljning av annan pedagogisk verksamhet – dvs. pedagogisk omsorg, öppen
förskola och omsorg på kvällar och nätter – avslutar lägesbedömningen.
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Förskoleförvaltningens organisatoriska struktur
Det finns 217 förskolor i förskoleförvaltningen. Förskolorna är organiserade
i 53 förskoleområden som alla leds av en förskolechef i samarbete med en
biträdande förskolechef och en förste förskollärare. Förskoleområden är i sin
tur organiserade i fem utbildningsområden ledda av en utbildningschef. Inom
utbildningsområdena finns stödfunktioner i form av pedagogiska utvecklingsteam, specialpedagog- och psykologteam och administrativa team. Även
ett bemanningsteam finns knutet till varje utbildningsområde.
Det finns fyra centrala stabsavdelningar i form av ekonomiavdelningen,
HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen samt avdelningen för kvalitet
och myndighet. Stabsavdelningarna fungerar som stöd till utbildningsområdena och förskolorna. De har också i uppgift att ge förskolenämnden
underlag för att kunna ta sitt ansvar som huvudman.
Utbildningscheferna och avdelningscheferna utgör tillsammans förvaltningsledningen som leds av förskoledirektören.

Förskolans plats i Malmö
Malmö stad erbjuder förskola till en stor och ökande befolkning
Den 15 oktober 2018 var 16 646 barn inskrivna på någon av Malmös 217
kommunala förskolor. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos
kommer antalet kommuninvånare mellan 1-5 år att öka med cirka 1 200 fram
till år 2028. Den förväntade ökningen är modest i förhållande till hur det har
sett ut tidigare. Antalet barn i Malmös förskolor ökade kraftigt i ett antal år
och ökningen tycks nu plana ut.
Befolkningsutvecklingen påverkar i hög grad förutsättningarna för förskolornas arbete. Befolkningsprognosen är ett underlag för att beräkna det
kommunbidrag som förskolenämnden tilldelas av kommunfullmäktige.
Eftersom det behöver finnas tillräckligt med lokaler för alla barn är befolkningsprognosen också ett underlag för det strategiska arbetet med utbyggnad
och avveckling av lokaler. Befolkningsprognosen påverkar därtill behovet
av att rekrytera och kompetensutveckla medarbetarna i förskolorna och hur
förvaltningen bäst kan organisera sin verksamhet.
Förskolenämnden har i uppdrag att erbjuda plats i förskola till de barn vars
vårdnadshavare uppfyller kraven och önskar en plats. Det gäller från att
barnet fyller ett år till att barnet börjar i förskoleklass. Från det att en ansökan
har kommit in har förskolenämnden fyra månader på sig att erbjuda en plats,
vilket innebär att barn börjar i förskolan året runt. Det i sin tur innebär att
behovet av förskoleplatser varierar över året. I samband med att en årskull
börjar i förskoleklass i början på hösten är barngrupperna som minst.
Barngrupperna blir därefter större fram till nästkommande sommar då nästa
årskull lämnar för förskoleklassen.
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Malmöbornas socioekonomiska villkor präglar förskolans uppdrag
Forskningen visar att förskolan verkar socialt utjämnande och att den har
större effekt för de barn vars föräldrar har begränsade socioekonomiska villkor
(Persson 2012). Tidiga investeringar i förskolan ger större utdelning i ett
perspektiv av ett livslångt lärande än motsvarande investeringar i skolan eller
arbetsinriktade program efter utbildningen (Heckman 2006 i Persson 2012). Om
förskolan är av hög kvalitet kan det ha stor betydelse för de barn som kommer
från resurssvaga familjer.
Malmö har länge varit den stad i Sverige som har högst andel barn som lever i
ekonomiskt utsatta familjer. Staden har en överrepresentation av barnfamiljer
som har svagare ekonomi, t.ex. ensamstående föräldrar och utrikes födda
föräldrar, men det förklarar bara den höga andelen till viss del. Malmökommissionen pekar på att det också finns mer kontextuella förklaringar som är knutna
till den specifika historiska och strukturella omställning som Malmö genomgått
sedan industriepokens nedgång (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö
2013).
Att leva i ekonomiskt utsatta familjer påverkar barnen. Malmö stads hållbarhetsrapport 2017 visar ett samband mellan svag ekonomi och psykosomatiska
symptom hos barn. Det illustreras i att det bland fyraåringar i familjer med
ekonomisk stress är dubbelt så vanligt att ha ont i magen än bland fyraåringar i
familjer utan ekonomisk stress.
Enligt Skolverket behöver de socioekonomiska förhållandena som barnen lever
i beaktas vid resursfördelningen för att förskolan ska kunna uppfylla sin viktiga
roll i att vara socialt utjämnande. Skolverket pekar dock även på andra förutsättningar, såsom barngruppernas storlek och kompetens, som betydelsefulla för
barn i socioekonomiskt utsatta familjer (Skolverket 2017).
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Slutsatser
För att huvudmannen ska kunna erbjuda goda ekonomiska, materiella,
personella och organisatoriska förutsättningar krävs kunskap om kvaliteten i
förskolorna. Som ett bidrag till den förståelsen följer nedan ett antal slutsatser
som kan dras om förskolornas måluppfyllelse utifrån årets lägesbedömning.
Medarbetarnas förhållningssätt påverkar stora delar av uppdraget
Många förskolor lyfter fram det relationella förhållningssättet och barnsynen
som avgörande komponenter för kvaliteten – oberoende av vilken del av
förskolans uppdrag som det handlar om. För att förskolorna ska kunna ge
förutsättningar för exempelvis inflytande och delaktighet behövs medarbetare
som är närvarande, engagerade och medforskande. Betydelsen av ett relationellt
förhållningssätt blir extra tydligt inom de uppdragsområden som är tänkta att
genomsyra all verksamhet, som till exempel värdegrunden, alla barns rätt till
stöd och barns inflytande.
Det är många förskolor som påpekar att medarbetarna inte alltid känner att de
räcker till och att de därmed inte lyckas vara närvarande och engagerande i den
utsträckning som de önskar. De bakomliggande orsakerna till upplevelsen är
flera och varierar mellan förskolorna. Malmö universitets pågående studie om
förskollärares dilemman kommer att bidra till mer kunskap inom området.
Att hitta ett gemensamt förhållningssätt till barnen inom arbetslaget är i fokus
för många förskolors analyser. Förutsättningarna att upprätta och upprätthålla
ett sådant gemensamt förhållningssätt påverkas, enligt förskolornas kvalitetsdokumentation, negativt av en hög sjukfrånvaro och en hög personalomsättning.
Även Vetenskapsrådet (2015) drar i en litteraturgenomgång slutsatsen att
kontinuiteten i personalgruppen är viktig för att kunna utveckla arbetsformerna,
men att frågan samtidigt är sammanvävd med medarbetarnas kompetens. Det
innebär att en hög personalkontinuitet kan tjäna ett välfungerande arbetslag
väl medan ett icke-fungerande arbetslag ”kan behöva brytas upp för att bryta
negativa mönster” (Vetenskapsrådet 2015: 32).
Arbetet med de pedagogiska miljöerna och
organiseringen av barngrupperna i centrum
Två utvecklingsinsatser sticker ut som de vanligaste när förskolorna i kvalitetsplanerna och kvalitetsrapporterna beskriver deras genomförda och planerade
insatser. Det handlar dels om arbetet med att utveckla de pedagogiska miljöerna,
dels om att organisera barngrupperna på ett lämpligt sätt under dagen. Förskolorna beskriver i många fall att insatserna haft stor positiv påverkan på arbetet
med barnen.
Det finns ett samspel mellan förskolornas olika förutsättningar för att arbeta
med de pedagogiska miljöerna och organiseringen av barngrupperna. Såväl
lokalernas och utemiljöernas utformning som medarbetarnas kompetens spelar
in. Likt vad det noterades i fjolårets lägesbedömning kan torftiga lokaler och
utemiljöer av kompetenta medarbetare göras tillgängliga och innehållsrika
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likaväl som lokaler och utemiljö av hög kvalitet kan vara otillgängliga och sakna
innehåll om medarbetarna inte har samma yrkesskicklighet. På samma sätt kan
medarbetare hitta former för att organisera barngrupperna på ett lämpligt sätt
även i dåligt anpassade lokaler och utemiljöer. Medarbetarnas kompetens kan
dock inte kompensera för de materiella förutsättningarna i de fall då de är alltför
svåra.
Svårt att veta om barnen upplever ett reellt inflytande
Förskolorna ger en mångfaldig bild av olika insatser för att ge barnen förutsättningar för inflytande och delaktighet. Förskolorna arrangerar barnråd, gör
intervjuer och röstar om olika saker. De pedagogiska miljöerna används för
att stimulera barns nyfikenhet och barngrupperna organiseras så att barnen
får möjlighet att ta plats och göra sina röster hörda. Olika sätt att göra barnen
delaktiga i den pedagogiska dokumentationen beskrivs därtill. Det som sällan
är tydligt är dock om insatserna har effekt i praktiken, det vill säga om barnen
faktiskt upplever ett reellt och meningsfullt inflytande.
En liknande bild finns i förhållande till vårdnadshavarnas perspektiv i frågan.
Det frågeområde i Förskoleenkäten som rör barnens inflytande är det frågeområde som i flera års tid haft högst andel vårdnadshavare som svarat ”vet inte”.
Det indikerar att det finns utrymme för förskolorna att förtydliga arbetet med
inflytandet gentemot vårdnadshavarna.
Övergångarna till grundskolan tycks fungera bättre
Årets underlag har gett en tydlig signal om att arbetet med barnens övergångar
till den obligatoriska skolan fungerar klart bättre än tidigare år. De gemensamma riktlinjerna som tagits fram tillsammans med grundskoleförvaltningen
beskrivs ha stärkt arbetet. Bilden är dock högst generell och för att kunna skapa
sig en bild av hur alla delar av övergångsarbetet fungerar behövs mer kunskap.
Eftersom riktlinjerna innefattar ett utvärderande moment väntas mer kunskap
om övergångarna i takt med att arbetet utvärderas inom respektive förskola och
skola.
Förskolornas förutsättningar påverkar måluppfyllelsen
Ovanstående slutsatser ger olika perspektiv på kvaliteten i Malmös förskolor.
Som det har framgått har huvudmannen i de flesta avseenden möjlighet att
påverka förutsättningarna för förskolorna att arbeta med de nationella målen.
Utformningen av lokaler och utemiljön påverkar exempelvis förskolornas
frekventa arbete med de pedagogiska miljöerna och organiseringen av barngrupperna. Att uppdraget att samverka om övergångar mellan skolformerna har
stärkts till följd av gemensamma riktlinjer är också ett exempel på hur förutsättningar påverkat kvaliteten.
Lägesbedömningen har synliggjort ytterligare exempel på när måluppfyllelsen påverkas av förutsättningarna. Utveckling och lärande är ett område
där sjukfrånvaro och personalomsättning uppges påverka arbetet negativt.
Det kan ge sämre förutsättningar för att göra utflykter och dela upp barnen i
mindre grupper under dagen, vilket kan leda till att barnen inte erbjuds strukturerade lärandesituationer och pedagogiska utmaningar. Detta framgår av
förskolornas kvalitetsdokumentation. Det har i kvalitetsdialogerna också lyfts
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att kompetensnivån i hög grad påverkar barns inflytande och delaktighet, där
utvecklingen av barnens självständighet kan bli lidande. Arbetet med värdegrunden och omsorg är andra exempel på områden som beskrivs som starkt
beroende av medarbetarnas kompetens.
Just kompetens har ofta en framträdande roll när kvaliteten ska förklaras.
Kompetensen har i forskning lyfts fram som den faktor som har störst påverkan
på kvaliteten (Skolverket 2017; Persson 2015 m.fl.). Den sjunkande andelen
förskollärare har stora konsekvenser för arbetet på förskolorna – inte minst mot
bakgrund av att den snart gällande reviderade läroplanen betonar förskollärarnas
ansvar för undervisningen. Frågan rymmer en utmaning med likvärdigheten
eftersom förskollärarna är ojämnt fördelade mellan förskoleområdena.
Det är emellertid inte enbart den formella kompetensen som är intressant. Som
lägesbedömningen visat är exempelvis förmågan att organisera barngrupperna
på ett ändamålsenligt sätt under dagen beroende av hela arbetslagets kompetens.
Organiseringen av barngrupperna har i sin tur visat sig ha stora konsekvenser
för måluppfyllelsen inom i stort sett alla områden i förskolans uppdrag.
Bland de organisatoriska förutsättningarna är det många förskolor och
utbildningsområden som lyfter fram det nära och delade ledarskapet som en
förutsättning för en ökad processkvalitet bland förskolorna. Eftersom det
pågår en större uppföljningsprocess om organisationsutvecklingen, vars resultat
presenteras under våren 2019, bör dock ytterligare slutsatser om organisationsutvecklingens påverkan på kvaliteten vänta.
Den fördjupade analysen av Förskoleenkäten som gjorts till årets lägesbedömning har gett mer kunskap om förutsättningarnas påverkan på kvaliteten.2 I
analysen har ett antal indikatorer på förskolornas förutsättningar på enhetsnivå
ställts mot vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten: andelen förskollärare,
personalomsättningen, antalet inskrivna barn, barngruppernas genomsnittliga
storlek, personaltätheten och omsättningen i barngrupperna. När påverkan från
var och en av dessa förutsättningar isoleras från övriga indikatorer som omfattas
av analysen syns tydliga samband mellan de två förstnämnda indikatorerna
– andelen förskollärare och personalomsättningen – och vårdnadshavarnas
upplevelser av kvaliteten. Detta bör tolkas som att vårdnadshavarna har en mer
positiv upplevelse av sitt barns förskola i de fall där andelen förskollärare är
högre och personalomsättningen lägre.
Analysen visar vidare att antalet inskrivna barn på förskolan inte tycks ha någon
inverkan på vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten. Samband kunde också
konstateras mellan övriga indikatorer och vårdnadshavarnas upplevelser av
kvaliteten, men dessa kunde inte etableras med samma säkerhet som vad gäller
andelen förskollärare och personalomsättningen.

2

I det här fallet handlar det om vårdnadshavarnas subjektiva upplevelser av barnets situation på förskolan, vilket
bör betraktas som blott en av flera aspekter av kvalitet inom förskolan.
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Utvecklade analyser kan ge mer kunskap om
förutsättningarnas påverkan på kvaliteten
Slutsatserna visar att det finns en tydlig koppling mellan förskolornas
förutsättningar och den kvalitet som barnen möter. Det finns därför
goda anledningar att fortsätta låta relationen mellan förutsättningar
och kvalitet stå i centrum för förvaltningens analyser på övergripande
nivå.
Analyserna går att utveckla genom att få mer kunskap om både hur
de olika förutsättningarna påverkar varandra och hur olika förutsättningar påverkar kvaliteten. Det framgår med tydlighet att de olika
förutsättningarna har kopplingar sinsemellan och att de samspelar
på olika sätt – ofta på ett komplext sätt. Det kan t.ex. uppstå målkonflikter mellan olika strukturella faktorer. Ett tydligt exempel på det är
arbetet för att förbättra kvaliteten på lokalerna som i många fall står
i konflikt med arbetet för att låta så stora ekonomiska resurser som
möjligt gå till barnpengen.
Eftersom analyser görs på flera nivåer i förvaltningen finns det
flera exempel på hur analyserna kan utvecklas. Ett exempel är att på
övergripande nivå i högre utsträckning systematisera förvaltningens
nyckeltal. Eftersom många av de strukturella faktorerna kan knytas
till kvantitativa mått är förskoleförvaltningens förhållande till sina
nyckeltal av vikt. Nyckeltalen kan fungera som underlag till en
fördjupad dialog om förutsättningarnas påverkan på kvaliteten. Den
fördjupade analysen av Förskoleenkäten ger mer kunskap och är
därmed ett steg i denna riktning.
Förskoleförvaltningens medverkan i Skolverkets Samverkan för bästa
skola är ett annat exempel på ett utvecklingsarbete för förbättrade
analyser på förskolenivå. Vidare är den övergripande utbildningen
”Barns delaktighet och utforskande” ett exempel på en fortbildningsinsats som syftar till att stärka medarbetarnas reflektion och analys
med utgångspunkt i barnens utforskande och delaktighet.
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De nationella målen i
skollagen och läroplanen
Kommungemensamt prioriterat
utvecklingsområde: Alla barns rätt till stöd
Gemensamma ansträngningar för alla barns rätt till stöd
Förskoleförvaltningens arbete med stöd har sedan år 2015 varit en del av det
samlande begreppet alla barns rätt till stöd. Begreppet återfinns inte i de nationella styrdokumenten utan är ett begrepp som förskoleförvaltningen använder
för att beskriva och rama in det arbete som görs i relation till skollagens krav
om stöd och särskilt stöd. Det som framgår av skollagen är att barn i behov av
särskilt stöd ska få det stöd som de behöver för att kunna ta del av utbildningen
på ett likvärdigt sätt.
Som en följd av att Skolinspektionen identifierat kvalitetsskillnader i stödet till
barn i behov av särskilt stöd och att de kommunala tilläggsbeloppen för insatser
riktade till barn i behov av särskilt stöd kraftigt ökat så valde förskoleförvaltningen år 2015 att göra alla barns rätt till stöd till det kommungemensamt
prioriterade utvecklingsområdet, vilket det har varit sedan dess.
Många förskolor ger i sina kvalitetsplaner uttryck för att kvaliteten inom
området är god och har ökat. I flera av kvalitetsdialogerna framgår det
emellertid att arbetet med alla barns rätt till stöd varierar – och då även
mellan förskolor inom samma förskoleområde. För att utveckla området pekar
utbildningsområdena framför allt på behovet av att förankra och implementera
det gemensamma stödmaterialet i alla förskolor.
Synsättet definierar arbetet
Centralt för förskoleförvaltningens sätt att se på alla barns rätt till stöd är att ett
barns stödbehov inte är att betrakta som en egenskap hos barnet. Istället är det
i mötet med miljön som stödbehovet uppkommer. Därmed är det med anpassningar av miljön som förskolans medarbetare har möjlighet att stödja barnen.
Det gäller anpassningar av såväl den fysiska som den pedagogiska och sociala
miljön. Detta sätt att se på stöd står nära det som inom forskningen betecknas
som ett relationellt eller inkluderande perspektiv, i motsats till ett kategoriskt
eller individuellt perspektiv.
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Begreppet alla barns rätt till stöd markerar ett rättighetsperspektiv (alla barns rätt
till stöd) som handlar om barns rätt till en förskola som stärker och utvecklar
deras identitet, kunskap och förmåga utifrån deras förutsättningar. Begreppet
signalerar också att alla barn i olika skeden och i olika situationer har behov av
stöd (alla barns rätt till stöd) – och att det som en följd är förskolans miljö som
bör stå i fokus för medarbetarnas insatser.
Att det pågår en rörelse från ett individfokus till en mer relationell syn på stöd
framgår av förskolornas kvalitetsplaner. En förskola beskriver i sin kvalitetsplan
att medarbetarna ”befinner sig på en resa mot ett relationellt perspektiv och en
syn på barnen som är inkluderande och systemteoretisk.” I den uppföljningsrapport av arbetet med alla barns rätt till stöd som togs fram under året dras
slutsatsen att det relationella synsättet mer och mer inarbetats bland förskolornas
medarbetare. Ett fåtal förskolor betonar dock i sina kvalitetsplaner att det
fortfarande finns medarbetare som ännu inte omfamnar det nya synsättet.
Fortsatt behov av att implementera stödmaterialet
Förskoleförvaltningen har tagit fram stödmaterial som innefattar riktlinjer, rutin
och blanketter. En policy och en genomförandeplan har också upprättats.
Av uppföljningsrapporten av alla barns rätt till stöd framgår att stödmaterialet
har implementerats i varierande utsträckning i förvaltningen. Även om utbildningsområdena i sina underlag till presidiedialogerna gör bedömningen att
stödmaterialet är mer förankrat än vad det har varit tidigare så är det många
förskolor som har insatser för implementering planerade för kommande år. I
uppföljningsrapporten dras slutsatsen att implementeringen behöver prioriteras
framöver med hänvisning till att barnen ska ha ett likvärdigt stöd oberoende av
vilken förskola de går på.
Goda möjligheter till stöd inom förvaltningen
En viktig aspekt av förskoleförvaltningens sätt att arbeta med området är att
organisera stöd- och ledarfunktioner nära verksamheten. Exempel på det är dels
specialpedagog- och psykologteamen och de pedagogiska utvecklingsteamen
som finns i varje utbildningsområde, dels förste förskollärarna som är organiserade i varje förskoleområde. Dessa funktioner bidrar till kompetensutveckling
och stöttar på olika vis arbetslagen med att bland annat kartlägga och anpassa
miljöer.
Av kvalitetsdialogerna framgår det att det stöd och den handledning som specialpedagog- och psykologteamet erbjuder värderas högt av förskolorna. Många
förskolor lyfter fram samarbetet med specialpedagog- och psykologteamet som
en viktig anledning till en upplevd ökad måluppfyllelse inom området.
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Arbetslagen har även fått ett professionellt stöd genom specialpedagog och psykolog vid
behov, det har resulterat i att arbetslagen får en djupare kunskap samt redskap till
att bemöta de barnen i behov av stöd. Genom det stödet har barnen och gruppen sedan
kunnat fungera bättre i den dagliga verksamheten med anpassat stöd och undervisning
vilket har lett oss närmare en måluppfyllelse. (Utdrag ur en förskolas kvalitetsplan)
Några enstaka förskolor ger dock uttryck för att det råder en viss okunskap
bland medarbetare om det stöd som finns att tillgå inom förvaltningen.
Uppföljningsrapporten, som genomfördes under våren 2018, pekar samtidigt
på att samarbetet mellan stödfunktionerna kan förbättras. Specialpedagog- och
psykologteamen beskrev under intervjuerna att det i vissa fall fanns behov av att
utveckla samarbetet med de pedagogiska utvecklingsteamen. I nuläget vittnar
dock utbildningsområdena om att det redan pågår ett arbete för att ytterligare
utveckla samarbetet mellan teamen.
Organisering av barngrupper och pedagogiska
miljöer i centrum för insatserna
I uppföljningsrapporten dras slutsatsen att förskolorna i större utsträckning
arbetar med miljöanpassningar i förhållande till inte bara den fysiska miljön utan
även den sociala och pedagogiska miljön. Fjolårets lägesbedömning visade att
miljöanpassningarna framför allt var inriktade på den fysiska miljön.
I övrigt är det två utvecklingsinsatser som sticker ut när förskolorna i sina kvalitetsplaner ska beskriva det genomförda arbetet. Ett stort antal förskolor lyfter
fram sina positiva erfarenheter av dels arbetet med att organisera barngrupperna
i mindre grupper under dagen, dels olika insatser för att utveckla de pedagogiska
miljöerna.
Det är också vanligt att förskolorna arbetar med TAKK (tecken som alternativ
och kompletterande kommunikation) och att förskolorna arrangerar så kallade
barnkonferenser. Formen och innehållet på barnkonferenserna skiljer sig åt
mellan förskolor, men oftast handlar det om att relevanta funktioner samlas för
att analysera hur insatser kan sättas in på bästa sätt i förhållande till barnens
behov av stöd.
Utmaning att låta alla barns rätt till stöd genomsyra all utbildning
Även om det av underlagen från årets kvalitetsdialoger formas en bild av att
medarbetarna har ett mer inkluderande och bredare förhållningssätt till stöd
så finns det signaler om att förhållningssättet inte sträcker sig över alla delar av
verksamheten. Uppföljningsrapporten pekar på att de pedagogiska kartläggningarna i många fall är bristfälliga och att det försvårar det fortsatta arbetet.
Det illustrerar betydelsen av att alla barns rätt till stöd-perspektivet finns med i
alla delar av förskolornas arbete – och bärs av alla förvaltningens medarbetare –
och att det därför finns anledning att fortsatt arbeta för att sprida och expandera
synen på alla barns rätt till stöd.
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Ett vanligt sätt att arbeta med utveckling och lärande, vilket framgår av
förskolornas kvalitetsplaner, är att arbeta projekterande eller tematiskt.
Här pågår lärande på Sofielunds förskola genom konstprojektet Matisse.

14 | Förskoleförvaltningen | Lägesbedömning 2018

Foto: ©Malmö stad/Sanna Dolck.

Utveckling och lärande
Utveckling och lärande är ett område i läroplanen som täcker in stora delar av
förskolans uppdrag. Läroplansområdet samlar en rad kunskapsområden och
täcker därtill in att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet, tillit till
sin egen förmåga att lära och sin förmåga att samspela med andra. Därutöver
ska barnens egna nyfikenhet och utforskande stå i centrum för att det lustfyllda
lärandet på så vis ska kunna stimuleras.
Utveckling och lärande är det klart vanligaste prioriterade utvecklingsområdet
bland Malmös kommunala förskolor, vilket kan förklaras av läroplansområdets
bredd. Nästan alla förskolor som har utveckling och lärande som prioriterat
utvecklingsområde har valt en inriktning. Den överlägset vanligaste inriktningen är språkutveckling, modersmål och flerspråkighet, vilket var det
kommungemensamt prioriterade utvecklingsområdet mellan år 2013 och 2015.
Vidare är det inte ovanligt att förskolorna riktar in sig på naturvetenskap,
teknik och matematik eller estetiska uttrycksformer. Övriga delar av läroplansområdet – såsom kultur, identitetsskapande, konflikthantering, motorik och
hållbar utveckling – är ovanliga eller inte alls förekommande som prioriterade
utvecklingsområden.
Flera förskolor som har haft området som prioriterat utvecklingsområde pekar
på en ökad måluppfyllelse inom den inriktning som de valt. Den ökade måluppfyllelsen yttrar sig exempelvis i en stärkt självkänsla hos barnen och stärkt
kamratskap och identitet i barngrupperna. Även ett ökat ordförråd och en ökad
ordförståelse hos barnen samt ett berikat samspel och kommunikation nämns av
förskolorna i kvalitetsdialogerna.
En förutsättning för att bedriva ett gott arbete inom utveckling och lärande är
en kontinuerlig reflektion över den egna verksamheten. Som ett utbildningsområde skriver i sitt underlag till presidiedialogerna är barnens nyfikenhet,
behov, intressen och upplevelser ”grunden för lärandet”. Många förskolor lyfter
också fram pedagogisk dokumentation som en viktig förutsättning för att
reflektera och analysera över verksamhetens förutsättningar för att barnen kan
utvecklas och lära. Några förskolor tar i sina kvalitetsplaner fasta på vikten av att
reflektera tillsammans med kollegor för att på så vis uppnå ett kollegialt lärande.
Många förskolor har i sina kvalitetsplaner identifierat uppföljningen, dokumentationen och analysen av verksamheten i förhållande till barnens utveckling
och lärande som ett nyckelområde och som de ska arbeta med fokus på. Flera
förskolor lyfter också fram vikten av att i större utsträckning involvera barnen i
detta arbete (läs mer i avsnittet ”Uppföljning, utvärdering och utveckling”).
Ett projekterande arbetssätt en vanlig utgångspunkt
Ett vanligt sätt att arbeta med utveckling och lärande, vilket framgår av förskolornas kvalitetsplaner, är att arbeta projekterande eller tematiskt. Genom att
arbeta projekterande har förskolan möjlighet att ta tillvara på barnens erfarenheter och, som en förskola uttrycker det, ”ge barnen något att mötas runt”. Ett
projekterande arbetssätt är utforskande till sin karaktär och går hand i hand med
bland annat arbetet med barns inflytande och pedagogiska miljöer då barnen
ofta är medskapande i de till projektet relaterade lärmiljöerna.
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Projekterande förhållningssätt är en del av den övergripande fortbildningen
”Barns delaktighet och utforskande” som genomförs av de pedagogiska utvecklingsteamen. Utbildningen riktar sig dels till alla förste förskollärare, dels till
minst två medarbetare i varje arbetslag.
Potential i de pedagogiska miljöerna och
organiseringen av barngrupperna
Oavsett inriktning i arbetet med utveckling och lärande så är arbetet med de
pedagogiska miljöerna, framför allt inomhus men även utomhus, tillsammans
med en ändamålsenlig organisering av barngrupperna insatser som ofta lyfts
fram av förskolorna som framgångsrika för att kunna skapa förutsättningar för
barnens lärande.
Det språkutvecklande arbetet bedrivs på flera fronter
Språkutveckling, med fokus på flerspråkighet och modersmål, har varit föremål
för en rad utvecklingsinsatser sedan år 2013 då det identifierades som ett
kommungemensamt prioriterat utvecklingsområde. År 2015 antogs en språkpolicy i förvaltningen som ligger till grund för förskolornas språkutvecklande
arbetssätt. Utgångspunkten är att det är alla medarbetares ansvar att stödja alla
barns alla språk. Som stöd i arbetet finns språkombud på varje förskola samt
språkutvecklare i varje pedagogiskt utvecklingsteam.
Under 2017 gjordes en utvärdering av den genomförandeplan som beskriver
hur språkpolicyn skulle implementeras i förvaltningens förskolor. Det övergripande resultatet visade att det finns en ökad medvetenhet om språkutvecklande
arbetssätt, inklusive modersmålsstöd, hos förskolepersonalen men att det återstår
en hel del arbete för att det språkutvecklande arbetssättet ska genomsyra det
praktiska arbetet med barnen. Enligt utvärderingen menar medarbetarna ofta att
de mest framgångsrika metoderna för att arbeta med barns olika språk är genom
sång och musik samt genom litteratur. Förskolebiblioteken beskrevs som en
viktig resurs. De svårigheter i arbetet som lyftes fram i utvärderingen var bland
annat att stödja de modersmål som ingen av medarbetarna är bekanta med samt
samarbetet med vårdnadshavarna. I utvärderingen identifierades dessutom ett
behov av att utveckla språkstimulerande och interkulturella lärmiljöer.

””

Förskolebiblioteken lyfts fortfarande fram som
en katalysator för det språkutvecklande arbetet
och arbetet med att utveckla biblioteken fortsätter
även om projektet Läsmagi nu är avslutat.

I årets underlag till presidiedialogerna ger utbildningsområdena olika bilder
av hur pass väl det språkutvecklande arbetssättet förankrats bland förskolorna.
Förskolebiblioteken lyfts fortfarande fram som en katalysator för det språkutvecklande arbetet och arbetet med att utveckla biblioteken fortsätter även om
projektet Läsmagi nu är avslutat. Språkutvecklarna utgör här ett stöd. Möjligheten för vårdnadshavare att låna hem böcker från förskolebiblioteken är enligt
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flera utbildningsområden en framgångsfaktor i sammanhanget. Vidare beskrivs
TAKK och IKT (informations- och kommunikationsteknik) av en rad förskolor
som underlättande verktyg i det språkutvecklande arbetet.
När det gäller den fortsatta implementeringen av språkpolicyn görs något skilda
bedömningar i utbildningsområdena. Ett utbildningsområde bedömer att den
till stor del är implementerad men att det fortfarande krävs ytterligare insatser
i några förskoleområden. Att språkpolicyn generellt har haft svårt att få fäste
noteras av ett annat utbildningsområde. Ett tredje utbildningsområde pekar
på att medvetenheten om språkpolicyn varit låg men att den under året ökat
”drastiskt”.
I 2017 års utvärdering föreslogs att verksamhetsnära insatser behövdes för
att stärka förskolornas språkutvecklande insatser. En rad processer har under
året pågått i detta syfte. Språkutvecklarna träffar förskolornas språkombud
två gånger per termin, och har i år tematiserat träffarna efter de moduler som
Skolverket erbjuder inom ramen för Läslyftet. Syftet med tematiseringen har
varit att stärka förskolornas språkutvecklande arbetssätt i praktiken och att
verka för en likvärdighet över staden. Enligt underlagen till presidiedialogerna
finns därutöver vissa förskoleområden som arbetat särskilt intensivt med just
läslyftsmodulerna. Det gemensamma projekt om barns berättelser, som ett av
utbildningsområdena initierat, syftar också till att stärka förskolornas språkutvecklande arbetssätt.
Då det var tydligt i utvärderingen att förskolorna upplever det som svårt
att stödja de språk som medarbetarna inte behärskar har språkutvecklare i
samarbete med medarbetare med olika modersmål skapat en bank av ljudfiler
som innehåller inlästa berättelser på olika språk. Förskoleförvaltningens årliga
språkkartläggning har använts för att identifiera behoven av inläst material.
Ljudfilerna finns tillgängliga för alla förste förskollärare i förvaltningen.
Leken av stor vikt för barnens utveckling och lärande
Lekens betydelse för barnens utveckling och lärande betonas i förskolans
läroplan. Leken ges dock ingen framträdande plats i samband med att förskolorna i sina kvalitetsplaner utvärderar sitt arbete. Ett utbildningsområde skriver
emellertid i sitt underlag till presidiedialogerna att de valt att lyfta frågan på
kvalitetsdialogerna och att det där framgått att förskolorna i stor utsträckning
arbetar med en aktiv närvaro i leken. Utbildningsområdet ser dock ett behov
av att fortsätta reflektera över lekens egenvärde. Lekens relation till undervisningsbegreppet blir därtill viktig att analysera i samband med den reviderade
läroplanen.
Viktigt att rusta inför ökat fokus på undervisning
I den reviderade läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2019 införs begreppet
undervisning även i förskolans läroplan. Tidigare har förskolans undervisningsuppdrag endast varit formulerat i skollagen. Många som arbetar i
förskolan har varit obekväma med att använda begreppet undervisning för
att beskriva sin verksamhet, vilket bland annat Skolinspektionen (2016) visat.
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Av den anledningen pågår ett förberedande arbete inom förvaltningen för att
förskolorna ska ha verktygen att förhålla sig till läroplanens nya målsättningar
om undervisning. I det arbetet har förste förskollärarna möjlighet att stötta
arbetslagen.

Trygg omsorg
Förutom att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande framgår av
skollagen att barnen ska erbjudas en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå ifrån
en helhetssyn på barnet och utformas så att omsorg, utveckling och lärande
bildar en helhet. Av läroplanen framgår att verksamheten ska präglas av omsorg
om individens välbefinnande och utveckling.
År 2017 var första året som omsorg följdes upp som eget område i förskolorna
kvalitetsplaner och i lägesbedömningen. Precis som föregående år är det få
förskolor som valt omsorg som prioriterat utvecklingsområde i sina kvalitetsplaner. Omsorgsarbetet är dock något vanligare som ett framgångsområde.
Både i underlagen till presidiedialogerna och förskolornas kvalitetsplaner konstateras ett behov av erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande om frågeställningar
som rör barnens omsorg i relation till barnens lärande och utveckling.
Levande diskussion om omsorgsbegreppet
En slutsats i fjolårets lägesbedömning var att det i förskolornas kvalitetsplaner
gick att utläsa en mängd begrepp som kan knytas till omsorg, som t.ex. trygghet,
trivsel, relationer och gemensamt förhållningssätt men att omsorg som begrepp
sällan förekom i underlagen. Jämfört med föregående år kan en förskjutning
konstateras relaterat till omsorgsbegreppet. Det står klart att omsorgsbegreppet
är föremål för en diskussion på många av kommunens förskolor, inte sällan med
referens till antologin Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (Riddersporre &
Bruce 2016) och Sven Perssons forskning om pedagogiska relationer, barnens
välbefinnande, och det kärleksfulla mötet mellan pedagog och barn som en
förutsättning för barns lärande och utveckling.
Uppdelning i mindre grupper och en gemensam
barnsyn framgångsfaktorer
Möjligheterna att under dagen dela in barnen i mindre grupper framhålls
som helt avgörande av förskolorna för att barnen ska kunna erbjudas en trygg
omsorg. Inte minst för att skapa förutsättningar för mötet mellan pedagog och
barn, men även för att kunna begränsa antalet relationer i barngruppen.
Medarbetarnas förhållningssätt och barnsyn nämns därtill ofta som centralt
med hänvisning till betydelsen av att se varje barn i det för stunden givna
sammanhanget. Ögonblicksforskning framhålls som ett framgångsrikt sätt att
fokusera arbetet tillsammans med barnen genom att utgå ifrån en given situation
i barnens vardag (jfr. Florez 2017).
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Trygga miljöer och säkerhet kräver en systematik
Trygga miljöer framhålls i förskolornas kvalitetsplaner som grundläggande
för en god omsorg. Förskolorna pekar på tydliga rutiner, t.ex. i samband med
måltider, vid barnens utevistelser och vid övergångar mellan aktiviteter. Det
påtalas även behovet av att vid större förändringar som rör det enskilda barnet
eller barngruppen genomföra barnkonsekvensanalyser för att säkerställa att
barns rättigheter beaktas i beslutsfattandet.
I skollagen görs en koppling mellan trygg omsorg och en god miljö. Där framgår
att verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler som är trygga, säkra och
hälsosamma för barn att vistas i. Avgörande är att det på varje förskola finns en
systematisk hantering av eventuella brister som kan uppkomma.
Det finns ett förvaltningsövergripande material, Tryg g och säker förskola, som
innehåller riktlinjer för systematisk uppföljning av förskolornas trygghetsoch säkerhetsarbete. Här ställs bland annat krav på årligen återkommande
barnskyddsronder. Förskolornas arbete för att säkerställa trygga och säkra
miljöer framgår inte i förskolornas kvalitetsplaner i någon större utsträckning.
Barnskyddsronderna ska genomföras såväl inomhus som utomhus och
checklistor ska finnas för kontinuerlig uppföljning av förskolornas rutiner i
trygghets- och säkerhetsarbetet. Barnskyddsronderna har varit föremål för
granskning inom ramen förskolenämndens internkontrollplan, senast i en
granskning som redovisades till nämnden i februari 2018. Det konstaterades
här att inte alla förskolor hade genomfört barnskyddsronder i enlighet med de
förvaltningsgemensamma riktlinjerna. De konstaterade bristerna åtgärdades
dock omgående och vidtagna åtgärder återrapporterades till förskolenämnden.

Normer och värden
Läroplansområdet normer och värden är ett brett och mångfasetterat område
som övergripande kan sägas handla om att utveckla barns demokratiska
medborgerliga kompetens. Området knyter tydligt an till skollagens formulering om att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
Normer och värden är ett område som har prioriterats och prioriteras högt i
förskolornas arbete, vilket illustreras i att det är det vanligaste framgångsområdet
och samtidigt ett av de vanligaste prioriterade utvecklingsområdena.
Förskolornas arbete med normer och värden knyts till stor del till arbetet med
värdegrunden. När förskolorna i sina kvalitetsplaner diskuterar värdegrunden
handlar det i hög utsträckning om demokrati- och inflytandefrågor samt
delaktighet och inkludering. Diskussioner om etiska livsfrågor, allas lika värde,
respekt och integritet förekommer ofta. Flera förskolor lyfter sina arbeten
med materialen Hjärtestunder, Stopp min kropp, Vännerna i Kungaskogen och
Kompisböckerna.
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Värdegrunden inbegriper både individuellt beteende och offentliga värden
Eftersom arbetet med normer och värden är ett så mångfasetterat område är
det många typer av pedagogiska insatser som faller inom dess ram. Ett sätt att
sortera bland insatserna är att göra en distinktion mellan individuellt beteende
och offentliga värden. Insatser som är knutna till individuellt beteende kan
handla om konflikthantering, att stärka barnens förståelse för sina känslor och
för varandra samt förmågan att hantera olika sociala situationer. Förskolor som
lyckats väl inom det området vittnar om att barnen visar en större förståelse för
varandra, att de respekterar varandras olikheter och att de uppvisar en större
empati.
Offentliga värden handlar å sin sida i större grad om att stärka den demokratiska
medborgerliga kompetensen och kan handla om solidaritet, mänskliga rättigheter samt social och ekonomisk jämlikhet.
Som det noterades i förra årets lägesbedömning finns det en tendens till att
värdegrundsarbetet stundtals reduceras till ett arbete med det individuella
beteendet. Det kan finnas anledning att reflektera över hur de olika delarna
i värdegrundsarbetet förhåller sig till varandra både på förskolenivå och på
övergripande nivå.
Ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten och förskolans uppdrag
beskrivs av förskolorna och utbildningsområdena som en förutsättning för att
barnen ska kunna få ta del av en utbildning som genomsyras av de samhälleliga
värdena i läroplanens värdegrund. Utan ett gemensamt förhållningssätt kan
förskolan inte garantera likvärdigt och gott bemötande och barnen riskerar
att utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling samtidigt
som förutsättningarna för att skapa samsyn kring de samhälleliga värdena i
läroplanens värdegrund minskar.
Bättre hantering av ökat antal ärenden om
diskriminering och kränkande behandling
Antalet anmälningar om diskriminering och kränkande behandling ökar. Under
2017 har 268 ärenden om diskriminering och annan kränkande behandling
registrerats. Det utgör en ökning med 100 procent från år 2015 och en ökning
med 42 procent från år 2016. Ökningen antas kunna förklaras av att fler
händelser leder till en anmälan och att det därmed handlar om ett mörkertal
som minskar.
Genomförda utbildningsinsatser, en förtydligad process för anmälan och
utredning samt en tillit mellan kollegor lyfts fram som förklaringar till att antalet
anmälningar har ökat. Införandet av tjänster som biträdande förskolechefer
beskrivs som positivt på lång sikt. I det åtgärdande arbetet vid misstanke om
diskriminering eller kränkande behandling framhålls kontinuitet i arbetslagen,
med nära ledarskap och tydlig och välkänd ansvarsfördelning som ytterligare
centrala framgångsfaktorer.
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Hanteringen av ärendena om diskriminering och kränkande behandling tycks ha
blivit bättre. Det framgår av en stickprovskontroll som visar att andelen planer
som uppfyller samtliga moment i enlighet med skollagens 6:e kapitel och diskrimineringslagen ökat från 5 av 25 i fjol till 16 av 25 i år. Resultatet visar dock att
det alltjämt finns utrymme för att förbättra hanteringen.
Stödmaterialet till ärendena om diskriminering och kränkande behandling har
inför 2018 reviderats, bland annat i syfte att göra utredningarna så likvärdiga
som möjligt. I de nya blanketterna finns det möjlighet att följa upp vilken
personalkategori som är aktör i de händelser där det finns en misstanke om
diskriminering eller kränkande behandling, vilket kommer att ge ökad kunskap
som kan ligga till grund för exempelvis riktade utbildningsinsatser.
I syfte att stärka kompetensen i det förebyggande och främjande arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling har förskoleförvaltningen genomfört
workshops om arbetet med planerna. Ambitionen är att deltagarna efter
workshopsen ska ha förutsättningar för att kunna stötta kollegorna i arbetet.
Förvaltningen har i samarbete med Stockholms universitet och Christian
Eidevald genomfört en studie av förvaltningens arbete mot sexuella trakasserier
mot barn. I den lyfts bland annat behov av att stärka och sprida metoder för
kartläggning i det förebyggande och främjande arbetet. Studien och genomförda
workshops kommer att ligga till grund för revidering av mallar och övrigt stöd
i det förebyggande och främjande arbetet med plan mot diskriminering och
kränkande behandling.

Barns inflytande
I läroplanens avsnitt om barns inflytande framgår det bland annat att varje barn
ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation. Läroplanen har ett demokratiperspektiv på
barns inflytande där demokratiska principer, som exempelvis olika former av
beslutsfattande, lyfts fram. Området får därtill tyngd av att skollagen fastslår att
barnen ska ges inflytande över utbildningen.
Barns inflytande är både ett relativt vanligt prioriterat utvecklingsområde
och framgångsområde bland förskolorna. Likt tidigare år är det strax över tio
procent av förskolorna som har området som prioriterat utvecklingsområde
och ungefär samma andel gäller de förskolor som identifierat det som ett
framgångsområde.
Barns inflytande är tänkt att genomsyra alla delar av utbildningen och många
förskolor noterar en ökad måluppfyllelse inom barns inflytande genom att arbeta
med andra centrala områden i förskolans uppdrag. De vanligaste områdena som
nämns är projekterande arbetssätt, pedagogiska miljöer och barngruppernas
sammansättning.
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En utvecklingsinsats inom området är fortbildningsinsatsen ”Barns delaktighet
och utforskande”. Fortbildningsinsatsen är förvaltningsövergripande till sin
karaktär och har bland annat som mål att delaktigheten och inflytandet för
barnen ska öka.
Förhållningssättet avgörande för att arbeta väl inom området
Barnsynen är en central utgångspunkt i arbetet med barns inflytande. Många
förskolor beskriver det som att arbetet i stor utsträckning är beroende av medarbetarnas förhållningssätt. Det är när medarbetarna är närvarande, engagerade
och medforskande som förskolorna har möjlighet att ge förutsättningar för
inflytande och delaktighet. Omvänt hämmar det arbetet när det på förskolan
saknas en samsyn om förhållningssätt till barnen och när medarbetare upplever
sig stressade och inte har möjlighet att ta sig tid för varje barn.

””

Det är när medarbetarna är närvarande, engagerade
och medforskande som förskolorna har möjlighet att
ge förutsättningar för inflytande och delaktighet.

Svårt att veta om barnen upplever ett reellt inflytande
Förskolorna radar i kvalitetsplanerna upp exempel på forum och andra former
för demokratiskt inflytande som återkommande genomförs. Barnråd – och
varianter som matråd, sagoråd och Grön Flagg-råd – är de vanligaste exemplen
på detta. Andra exempel är att man intervjuar barnen och att man röstar om
olika beslut.
Likt vad fjolårets lägesbedömning betonade är det viktigt att arbetet inte stannar
vid dessa mer formella former för inflytande. För att uppnå målen i läroplanen
är det av största vikt att analysera om förskolan faktiskt möjliggör ett reellt
inflytande ur barnens perspektiv. Flera förskolor betonar att analysen framöver
behöver fokusera i större utsträckning på just förekomsten av ett reellt och
meningsfullt inflytande.
Inflytandet för de yngre barnen en knäckfråga
Många förskolor återkommer till att det är svårt att arbeta med inflytande och
delaktighet för de yngsta barnen. Det är tydligt att de allra flesta förskolorna
arbetar annorlunda gentemot de äldre barnen jämfört med de yngre barnen,
vilket går i linje med skollagens formulering om att inflytandet ska anpassas
efter barnens ålder och mognad. Observationer tycks exempelvis vanligare i
förhållande till yngre barn medan några förskolor påpekar att de äldre barnen,
till skillnad från de yngre barnen, närvarar vid utvecklingssamtalen. Att se till
att de yngre barnen får en likvärdig nivå av inflytande och delaktighet beskrivs
emellertid av många förskolor som en utmaning.
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Uppföljning, utvärdering och utveckling
Enligt läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt
dokumenteras, följas upp och utvecklas. Samtidigt ska varje barns lärande följas,
dokumenteras och analyseras. Detta för att det ska vara möjligt att utvärdera
hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att lära och utvecklas. All form av
utvärdering ska utgå ifrån ett tydligt barnperspektiv och både barn och föräldrar
ska vara delaktiga i utvärderingen.
Jämfört med föregående år har fler förskolor det här året valt att lyfta
läroplansområdet uppföljning, utvärdering och utveckling som ett prioriterat
utvecklingsområde i sina kvalitetsplaner. På övergripande nivå lyfter utbildningsområdena fram förskolornas arbete inom området som centralt för att
verksamheten ska kunna komma vidare i utvecklingsarbetet. Både förskolorna
och utbildningsområdena riktar särskilt fokus mot barnens delaktighet och
inflytande i det lokala utvecklingsarbetet. Den förvaltningsövergripande
fortbildningsinsatsen ”Barns delaktighet och inflytande” framhålls som en
viktig åtgärd i sammanhanget.
I tidigare års lägesbedömningar drogs slutsatserna att förskolornas
dokumentation behöver ha ett tydligare syfte och koppling till förskolornas
systematiska kvalitetsarbete och att barnen behöver bli mer delaktiga i det lokala
kvalitetsarbetet.
Steg framåt i förskolornas systematiska kvalitetsarbete
Även om bilden inte är entydig vittnar både förskolorna och utbildningsområdena om ett förändringsarbete där steg i positiv riktning har tagits jämfört
med föregående år. Samtliga utbildningsområden drar slutsatsen att det på
förskolorna finns etablerade metoder för dokumentation och reflektion. Ofta
nämns ”Slingan” eller andra dokumentationsverktyg som självklara utgångspunkter i den arbetslagsvisa reflektionen. Inom utbildningsområde innerstaden
har dokumentationsverktyget kompletterats med det självskattningsverktyg som
tagits fram inom ramen för utvecklingsbesöken men som nu börjat användas
kontinuerligt för att identifiera förskolornas utvecklingsområden. Resultaten
utgör underlag i förskolechefernas planering av det lokala utvecklingsarbetet.
Vidare kan det konstateras att det på de flesta av kommunens förskolor börjar
växa fram reflektionskulturer och samarbetsstrukturer som kopplar arbetslagens
reflektioner till det lokala systematiska kvalitetsarbetet. I flera fall dras slutsatsen
att reflektionsarbetet i arbetslagen utvecklats under året och att detta har bidragit
till en ökad måluppfyllelse inom andra läroplansområden. Det finns också en
medveten strävan på förskolorna att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och
kollegialt lärande om processer som rör det systematiska kvalitetsarbetet.
Även om det generellt sett tycks ha skett en förflyttning i positiv riktning signalerar dock både utbildningsområdena och vissa förskolor i sina kvalitetsplaner
behov av extra stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet och att det återstår insatser
innan förskoleverksamheten som helhet kan sägas leva upp till läroplanens krav
detta avseende.
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I vissa fall kan skillnader konstateras mellan förskolor inom samma förskoleområde, vilket signalerar komplexiteten inom området, inte minst med hänsyn
till förskolechefens helhetsansvar för planeringen av det pedagogiska arbetet på
förskolan. Förste förskollärarnas roll i förbättringsarbetet betonas i kvalitetsdialogerna och då inte minst för att de har möjlighet att säkra kontinuitet och
långsiktighet i det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt uppmärksammar ett
utbildningsområde en risk för en förskjutning i förskolechefens pedagogiska
ansvar när förste förskolläraren i vissa fall intar en ledarroll i förskolornas
systematiska kvalitetsarbete.
Tydliga ambitioner om att göra barnen delaktiga
Såväl utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna som förskolornas
kvalitetsplaner indikerar att frågan om barns delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet haft hög prioritet det senaste året. Det konstateras att det pågår
mycket arbete på förskolorna, men också att förskolorna kommit olika långt i
arbetet med att involvera barnen i det systematiska kvalitetsarbetet.
Barns delaktighet och inflytande finns med som en viktig komponent i förvaltningens kompetensutvecklingsinsatser. Den övergripande utbildningsinsatsen
”Barns delaktighet och utforskande” påbörjades under 2017 och har fortsatt
under 2018. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell pedagogisk forskning
inom området. Deltagandet är väl spritt över staden och det framhålls i förskolornas kvalitetsplaner att insatsen bidragit med inspiration och värdefull input.
Inom utbildningsområde öster framhålls arbetet med ”3600 berättelser” för att
stärka förskolornas fokus på barnen och deras röster.
Förskolornas uppföljningar lyfter framför allt fram värdet av pedagogisk
dokumentation och reflektion kring barnens lärande som ett sätt att skapa
delaktighet och att synliggöra och tillvarata barnens röster i det lokala
utvecklingsarbetet. Det handlar både om medarbetarnas reflektioner över förutsättningarna för barnens lärande och om värdet av att bygga in moment i den
pedagogiska planeringen som möjliggör reflektioner tillsammans med barnen
eller barnen sinsemellan. Detta sätt att arbeta med barns delaktighet uppmärksammades även i en uppföljning av förskolornas kvalitetsrapporter som gjordes
till årsanalysen för 2017. I den uppföljningen konstaterades att observation av
barnens lek, pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen
var något som många förskolor lyfte.
Generellt ger underlagen emellertid ingen god bild av hur långt förskolorna har
kommit i arbetet. Det framgår att det finns ambitioner i verksamheten samt att
medvetenheten och förståelsen bland medarbetarna om vikten av barns delaktighet har ökat. Det framgår emellertid inte på vilka sätt barnens perspektiv och
åsikter används för att utveckla förskolans verksamhet eller hur förutsättningar
kan skapas i verksamheten för att barnen ska förstå att deras röster räknas. Det
saknas också fördjupade resonemang om vårdnadshavarnas möjligheter till
delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet.
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Barns delaktighet och inflytande är tänkt att genomsyra alla delar av
utbildningen. Här går barnen på Svansjön förskola trygghetsvandring och
berättar hur de upplever förskolemiljön.
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Förskola och hem
Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete
med hemmen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom
ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.
Att förskolan är tydlig i fråga om styrdokumentens mål och innehåll är därför en
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.
Förskola och hem identifieras sällan som ett prioriterat utvecklingsområde
(cirka två procent) eller som ett framgångsområde (cirka sju procent) bland
förskolorna.
I förskolornas kvalitetsplaner uttrycker förskolorna till största del en god
måluppfyllelse. Det som framträder tydligast i förskolornas underlag är att man
beskriver ett gott samarbete med vårdnadshavare. Många förskoleområden
framhåller den föräldraaktiva introduktionen som en viktig del. Flera förskolor
betonar betydelsen av gemensamt framtagna dokument gällande inskolning
som de menar har bidragit till en ökad likvärdighet. Såväl läroplanen som
de allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan betonar introduktionens
betydelse.
Ytterligare ett område som beskrivs som framgångsrikt i kvalitetsplanerna är
medarbetarnas ansvar för att utveckla tillitsfulla relationer till barnens familjer. I
många fall tycks den dagliga kontakten vara mest betydelsefull.
Vid varje förskoleenhet ska det enligt skollagen finnas ett eller flera forum för
samråd med barn och vårdnadshavare där de erbjuds möjlighet till inflytande
över utbildningen. Förskolorna beskriver, likt tidigare år, en uppsjö av olika
samverkansformer. Det vittnar om en medvetenhet om betydelsen av att ha
en god kontakt med vårdnadshavare och också att det finns en vilja att erbjuda
möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten. Föräldramöten, öppet
hus, informationsmöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, drop-in och vernissage
nämns exempelvis. Därutöver beskrivs även digitala hjälpmedel som ett sätt att
bedriva föräldrasamverkan, såsom bloggar och konton på sociala medier.
Det framgår dock inte av förskolornas underlag om de olika sammankomsterna
uppfyller informations- och samrådsskyldigheten. Det framgår inte heller på
vilket sätt föräldrarna erbjuds ett reellt inflytande under dessa sammankomster
eller på vilket sätt de är delaktiga i utvärderingen av verksamheten, ett konstaterande som gjordes även i förra årets lägesbedömning.
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Övergång och samverkan
I samband med att läroplanerna för förskolan, grundskolan, förskoleklassen,
fritidshemmet och grundsärskolan reviderades år 2016 förtydligades, skärptes
och harmonierades skolformernas gemensamma uppdrag att samverka kring
övergångar. Att barnens övergång mellan skolformerna fungerar väl är,
enligt läroplanen, viktigt för barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv.
De nya riktlinjerna för barns övergångar mellan skolformer, som förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen tillsammans tagit fram, har varit i bruk i ett
år. Riktlinjerna och rutinerna är bland annat baserade på ett årshjul med olika
moment som ska genomföras vid olika tidpunkter på året.
Aktivt skolval påverkar samverkan
Rutinerna tar hänsyn till det aktiva skolvalet till förskoleklassen som grundskolenämnden genomförde för första gången i år. Eftersom förskolorna och skolorna
som en följd av skolvalet inte på förhand kan veta vilken skola som barnen ska
börja på så genomförs en del av aktiviteterna tillsammans med den skola som
ligger geografiskt nära förskolan. Skolor och förskolor i närheten av varandra
har delats in i kluster och ska samverka om övergångar på en generell nivå. Den
generella samverkan innefattar möten mellan ledning och medarbetare inom de
olika skolformerna och en möjlighet för barnen att på våren besöka skolan.
I april månad beslutas om skolplacering och övergångsarbetet kan bli mer
specifikt i förhållande till den skola som barnet faktiskt ska börja på. Då
påbörjas ett arbete för att överföra information från förskolan till skolan som
barnet ska börja på. På hösten följs arbetet upp såväl av lärare som av rektor och
förskolechef tillsammans.

””

Utbildningsområdena ger i sina underlag till
presidiedialogerna en samstämmig bild av
att arbetet [med samverkan] i det stora hela
har utvecklats i en positiv riktning.

Riktlinjerna har förbättrat samverkan
En övervägande stor del av förskolorna beskriver att riktlinjerna tillämpas och
många förskolor pekar i kvalitetsplanerna på att det strukturerade arbetet lett till
en ökad måluppfyllelse inom området. Utbildningsområdena ger i sina underlag
till presidiedialogerna en samstämmig bild av att arbetet i det stora hela har
utvecklats i en positiv riktning.
Överlag tecknas en helt annan bild än den i fjolårets lägesbedömning då
samverkan mellan skolformerna beskrevs som minimal.
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Det finns dock några undantag till den positiva bilden. Det finns ett antal
förskoleområden med förskolor som säger sig inte ha implementerat riktlinjerna.
Några förskolor beskriver ett behov av att förbättra sina lokala rutiner. Det finns
också en bild av att det finns ett ointresse från de mottagande skolorna. Den
bilden är dock inte spridd i någon större utsträckning.
Även om förskolorna och utbildningsområdena ger en relativt samstämmig bild
krävs mer kunskap för att kunna skapa sig en bild av alla delar av övergångsarbetet. Eftersom de gemensamma riktlinjerna innefattar ett utvärderande
moment kommer ytterligare underlag att tas fram i samband med att respektive
kluster utvärderar sin samverkan.
Övergångarna för barn i behov av särskilt stöd speciellt sårbara
De gemensamma riktlinjerna och rutinerna riktar extra uppmärksamhet
mot barn i behov av särskilt stöd. Det handlar då framför allt om att göra en
fördjupning i informationsöverföringen. Arbetet med övergångar i förhållande
till barn i behov av särskilt stöd beskrevs som välfungerande i förra årets
lägesbedömning och berörs i liten utsträckning i årets kvalitetsdialoger. Uppföljningsrapporten om alla barns rätt till stöd pekar dock på utvecklingsbehov
inom området. Flera förskolor menar att de tagit ett ansvar utöver vad rutinen
påtalar för att överlämningarna ska komma till stånd. En vanlig uppfattning är
att placeringsbesluten kommer för sent på året för att en god överlämning ska
kunna genomföras.
Interna övergångar mellan avdelningar uppmärksammas
Interna övergångar, det vill säga övergångar från en avdelning till en annan
på samma förskola, nämns inte i läroplanen men har principiella likheter med
övergången mellan skolformerna. I båda fall handlar det om att skapa trygghet
för det enskilda barnet och vårdnadshavarna inför övergången i syfte att stötta
barnens utveckling och lärande.
Flera förskolor pekar på att de har en struktur för de interna övergångarna som
ofta handlar om att avdelningarna har något slags förberedande dialog. Nästan
lika ofta lyfts dock behovet av att skapa rutiner för interna övergångar eftersom
ett strukturerat arbete saknas.

Förskolechefens ansvar
Det pedagogiska arbetet på förskolorna ska enligt skollagen ledas och samordnas
av en förskolechef. Förskolechefens ansvar är reglerat i författningarna. Där
framgår det bland annat att förskolechefen ansvarar för förskolans kvalitet och
att verksamheten ständigt ska utvecklas i riktning mot målen, bland annat vad
det gäller alla barns rätt till stöd, att utveckla arbetsformerna för barns aktiva
inflytande och att se till att det finns forum för samråd med vårdnadshavare och
barn. Därutöver ska förskolechefen vara en pedagogisk ledare för personalen.
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Organisationsutvecklingen uppges ge bättre förutsättningar
I avsnittet ”Det nära ledarskapet” beskrivs den organisationsutveckling som
genomfördes under våren 2016 i syfte att förbättra förutsättningarna för
medarbetare och förskolechefer att fullfölja sina respektive uppdrag. Kärnan i
organisationsutvecklingen var att ge förskolecheferna förutsättningar för att anta
en mer strategisk roll genom att de dels ansvarar för fler förskolor, dels att nya
ledningsfunktioner inrättades.
I utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna uppges den nya
ledningsorganisationen på olika sätt ha medfört positiva effekter. Ett aktivt och
nära ledarskap med större utrymme för det strategiska och pedagogiska ledarskapet framhålls exempelvis. Flera utbildningsområden nämner i sina underlag
till presidiedialogerna att medarbetarna är positiva till ledningsorganisationen.
Ett av utbildningsområdena framhåller att medarbetarna i samband med
kvalitetsdialogerna beskrivit att de upplever en stor skillnad i tillgänglighet och
styrning vilket de menade är ett resultat av ett nära ledarskap.
I utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna framgår det att de lokala
ledningsgrupperna på olika sätt utgör ett viktigt stöd för förskolecheferna. Ett
utbildningsområde nämner exempelvis att de biträdande förskolechefernas nära
ledarskap och förste förskollärararnas roll som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet har skapat utrymme för förskolechefen att arbeta mer med att säkerställa
kvaliteten på sina förskolor. Ett annat utbildningsområde menar att den lokala
ledningsgruppen har möjliggjort för förskolorna att skräddarsy verksamhetsutvecklingen och att kunna avsätta tid och resurser i form av det som respektive
förskola behöver.
En mer heltäckande bild av organisationsutvecklingen kan skapas i samband
med att utvärderingen av organisationsutvecklingen slutrapporteras under våren
2019.
Förskolechefsforum utvecklas för att stödja kollegialt erfarenhetsutbyte
Under våren 2018 har en utvärdering av förskolechefsforum genomförts utifrån
det angivna syftet med utvecklingssatsningen som pågått 2016-2018. En enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer har legat till grund för resultatet.
Utvärderingen visar att förskolecheferna har upplevt att forumet på flera sätt
stärkt dem i deras nya och vidgade uppdrag inom förvaltningen. Det har
inte minst handlat om möjligheten att gemensamt behandla centrala delar
av uppdraget, både med stöd av extern expertis och genom diskussioner och
reflektioner förskolechefer emellan. En viktig arena för kollegialt erfarenhetsutbyte och lärande har därmed skapats. Av utvärderingen framgår samtidigt att
förskolechefsgruppen efterfrågar mer insyn och möjligheter till ett större ansvar.
Utvärderingen visar därmed på behov av att utveckla forumets funktion vidare,
framför allt som en arena för möten med förvaltningsledningen om strategiska
utvecklingsfrågor.
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Utifrån de önskemål som framkom i utvärderingen har också förskolechefsforums form och funktion förändrats under hösten. Forumen leds av en
styrgrupp och förvaltningsledningen deltar vid samtliga möten. Ett större fokus
riktas mot förskolechefernas delaktighet i arbetet med verksamhetsutveckling
och ett mer strukturerat arbetssätt har skapats för att få med diskussionsgruppernas input.
Under hösten har bland annat kompetensförsörjningsfrågor behandlats, med
särskilt fokus på hur vi behåller och utvecklar de förskollärare vi har och hur vi
attraherar nya. Det har även gällt organiseringen av förskolorna för att säkerställa ansvaret för varje barns undervisning utifrån de förutsättning vi har idag,
liksom fördjupade diskussioner om vad undervisning i förskolan kan och bör
innebära.

Pedagogiska miljöer
Av läroplanen framgår att barnen ska erbjudas en trygg miljö som bland
annat utmanar och lockar till lek och aktivitet. Ett centralt sätt för förskolorna
att arbeta mot dessa, och andra, mål är genom att arbeta med de pedagogiska
miljöerna.
Arbetet med de pedagogiska miljöerna är ett mycket levande arbetsområde bland
Malmös förskolor. I förskolornas kvalitetsplaner återkommer ständigt olika
pågående insatser för att tillgängliggöra och bredda de pedagogiska lärmiljöerna.
En lång rad förskolor pekar därtill uttryckligen på en upplevd ökad måluppfyllelse efter att ha utvecklat de pedagogiska miljöerna.
Integrerat med andra läroplansområden
Genom att arbeta med de pedagogiska miljöerna finns en möjlighet att arbeta
mot många mål i läroplanen samtidigt. Som det framgår i övriga avsnitt i detta
kapitel är arbetet med de pedagogiska miljöer en mycket vanlig utvecklingsinsats
nästan oavsett vilket läroplansområde det är frågan om. De områdena som
förskolorna tydligast knyter arbetet med pedagogiska miljöer till är barns inflytande, alla barns rätt till stöd samt utveckling och lärande.
Det är många förskolor som betonar att miljöerna byggs upp utifrån barnens
intressen och behov. När förskolorna lyckas väl i arbetet ser de att barnen blir
mer självständiga och intresserade. En förskola ger i sin kvalitetsplan uttryck för
att arbetet med miljöerna gav ringar på vattnet: ”När barnen såg att de fick vara
med och påverka så kunde pedagogerna se att de blir mer aktiva och även mer
intresserade av aktiviteter eller idéer från pedagoger.”
Som det framgår i avsnitten ”Barns inflytande” och ”Barngruppernas organisering” ser många förskolor en utmaning i hur de ska förhålla sig till de yngre
barnen i förhållande till de äldre. Ett exempel på det är att det ibland kan
uppstå en spänning mellan att skapa en trygg miljö för de yngre barnen och en
tillgänglig och utmanande miljö för de äldre barnen.
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Pedagogiska miljöer byggs upp av barnen på Sege parks förskola. Här
pågår ett ständigt byggprojekt både utomhus och inomhus. Det är
barnens idéer som styr arbetet.
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I arbetet med alla barns rätt till stöd är miljöanpassningar centrala (läs mer i
avsnittet ”Alla barns rätt till stöd”) och det är tydligt utifrån förskolornas kvalitetsplaner att arbetet med alla barns rätt till stöd och de pedagogiska miljöerna
utgör delar av en helhet.
Vidare är det inte ovanligt att knyta samman arbetet med de pedagogiska
miljöerna med ett projekterande arbetssätt. Förskolor nämner i flera fall projekt
som relaterar till språk, estetiska uttrycksformer och naturvetenskap, vilket
innebär att arbetet med de pedagogiska miljöerna ger en skjuts i arbetet med
utveckling och lärande.

””

”När barnen såg att de fick vara med och påverka så
kunde pedagogerna se att de blir mer aktiva och även
mer intresserade av aktiviteter eller idéer från pedagoger.”

Utemiljöerna i behov av ökad uppmärksamhet
När de pedagogiska miljöerna lyfts fram som en positiv faktor är det oftast
inomhusmiljöerna som åsyftas. När det gäller utomhusmiljöerna tillsammans
med utepedagogiken finns det generellt större utrymme för utveckling, vilket
bland annat visas i att många förskolor lyfter fram arbete inom det området i sin
planering för året. Några förskolor har en ambition att binda samman miljöerna
inomhus och utomhus.

Barngruppernas organisering
I avsnittet ”Barngruppernas storlek” illustreras barngruppsstorlekens långt ifrån
enspåriga relation till förskolornas måluppfyllelse. Som en följd av att frågan är
av en mångfasetterad och komplex karaktär har förskoleförvaltningens utvecklingsarbete inom området fokuserat på organiseringen av barngrupperna.
Fler och fler förskolor har åldersnära avdelningar
Flera utbildningsområden rapporterar att de mer och mer går mot att organisera
barngrupperna utifrån ålder, vilket i många fall handlar om att formera avdelningar med 1-3-åringar och avdelningar med 3-5-åringar.
Det finns flera anledningar till att fler förskolor organiserar sina barngrupper
utifrån ålder. En av dessa är att det är svårt att bygga upp pedagogiska miljöer
som är anpassade efter alla åldrar. Som ett utbildningsområde uttrycker det:
”Hur möjliggör vi för 5-åringens självständighet och möjlighet till makt över
egna val när vi samtidigt behöver ta hänsyn till 1-åringens behov av en trygg och
säker miljö utan material som kan vara en fara för hen?”
Den statistik som rapporteras till SCB/Skolverket visar mycket riktigt att
antalet småbarnsavdelningar har ökat. Av 950 avdelningar definieras 400 som
småbarnsavdelningar.
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””

”Hur möjliggör vi för 5-åringens självständighet
och möjlighet till makt över egna val när vi
samtidigt behöver ta hänsyn till 1-åringens
behov av en trygg och säker miljö utan
material som kan vara en fara för hen?”

Ökad medvetenhet om organiseringen av barngrupperna under dagen
Det är i en rad olika sammanhang som förskolorna markerar vikten av att
organisera barngrupperna på ett ändamålsenligt sätt under dagen. Arbetet med
alla barns rätt till stöd är tydligt beroende av en god organisering av barngrupperna. Även vad det gäller arbetet med utveckling och lärande, barns inflytande,
omsorg och normer och värden lyfter förskolorna i sina kvalitetsplaner fram
möjligheten att i vissa fall formera barngruppen i mindre grupper under dagen
som en nyckel.
I fjol togs ett diskussionsunderlag fram med reflektionsfrågor riktade till
ledning, medarbetare och barn. Diskussionsunderlaget är en produkt av ett
kollaborativt lärande, framför allt inom ramen för förskolechefsforum, och är
tänkt att fungera som ett stöd för en analys av organiseringen av barngrupperna
inom respektive förskola.
I kvalitetsdialogerna ger många förskolor uttryck för att det finns en ökad
medvetenhet om organiseringen av barngrupperna och att organiseringen har
haft positiva effekter för barnen. Den övergripande bild som tecknas är att det
pågår en kontinuerlig organisering av barnen under dagen i syfte att barnen
ska vistas i mindre konstellationer. Ledningsorganisationen, med de biträdande
förskolecheferna och förste förskollärarna, bidrar sannolikt till de förbättrade
förutsättningarna för en god organisering av barngrupperna.
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Förutsättningar
Detta kapitel syftar till att ge en bild av de strukturella faktorer som sätter
ramarna för förskolornas arbete. Kapitlet delas in i fyra typer av förutsättningar:
ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska förutsättningar.
Förutsättningarna har en tydlig koppling till huvudmannens uppdrag. Medan
förskolechefen har ett suveränt ansvar för det pedagogiska arbetet och
förskolans inre organisation är det huvudmannen som har ansvar för att ge
förskolorna de förutsättningar som de behöver för att de ska kunna genomföra
sina uppdrag. Fokus för kapitlet är de delarna av förskolornas förutsättningar
som huvudmannen råder över.

Ekonomiska förutsättningar
Förskolenämndens intäkter består till största delen av kommunbidraget
Förskolenämndens totala intäkter beräknades till cirka 3,1 miljarder kronor
i 2018 års budget. Intäkterna består till allra största delen (drygt 90 procent)
av kommunbidraget som är beslutat av kommunfullmäktige. Därutöver ingår
föräldraavgifter och riktade statsbidrag till de kommunala huvudmännen.
Andelen statsbidrag som riktas till förskoleverksamhet i förhållande till annan
utbildningsverksamhet är förhållandevis låg.3
Den största delen av förskolenämndens intäkter fördelas till förskolorna i förhållande till antalet barn, en så kallad barnpeng. Innan barnpengen beräknas ska
intäkterna täcka kostnader för bland annat administration och andra utgifter
som är knutna till att förskolenämnden utgör en myndighet. Detta handlar
exempelvis om nämndens uppdrag som tillsynsmyndighet i förhållande till de
fristående verksamheterna och om övergripande kostnader som familjecentraler,
tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd, gemensamma IT-system med
mera. Vidare hanteras kostnaderna för kommunala lokaler på en övergripande
nivå, vilka även ligger till grund för lokalkostnadsersättningen till fristående
verksamheter. Lokalkostnaderna är en stor utgiftspost som för närvarande
ökar mer än den generella tilldelningen av kommunbidrag (läs mer i avsnittet
”Lokaler”).
Förskolornas resurser viktas utifrån socioekonomiska faktorer
Barnpengen fördelas till förskolorna enligt resursfördelningsmodellen. Skollagen
fastslår att resurserna ska fördelas efter barnens olika förutsättningar och behov.
Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och barnets
bästa ska vara utgångspunkten.

3

Att statsbidragen består av en relativt ringa andel av intäkterna bör förstås i relation till övriga skolformer. Av
statsbidragen som riktades till utbildningssektorn år 2016 gick cirka 85 procent till grund- och gymnasieskolan
medan enbart 15 procent tilldelades förskolan och fritidshemmet. Detta framgår av de beräkningar som
förskoleförvaltningen gjort i dialog med Skolverket.
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Förskolenämndens resursfördelningsmodell består av två komponenter: en
större grundersättning (96 procent) och en mindre strukturersättning (4
procent).
Grundersättningen varierar utifrån barnens ålder och beroende på om barnet är
på förskolan heltid eller deltid, men i övrigt är ersättningen densamma för alla
förskolor.
Strukturersättningen är viktad efter olika socioekonomiska faktorer. Vid beräkningen av strukturersättningen tas fem socioekonomiska faktorer i beaktan:
förgymnasial utbildningsnivå hos föräldrarna, gymnasial utbildningsnivå hos
föräldrarna, om båda föräldrarna är födda i utlandet, om barnet bor med en
eller inte någon vårdnadshavare och om vårdnadshavaren har försörjningsstöd.
Beroende på hur barnen på respektive förskola svarar mot de socioekonomiska
faktorerna tilldelas förskolan en relativt större eller mindre ersättning. Strukturersättningen uppgick till totalt 66 miljoner kronor år 2018 och varierade mellan
525 kronor och 10 209 kronor per heltidsplats mellan de förskolor som har lägst
respektive högst strukturersättning. Den genomsnittliga strukturersättningen
var 4200 kronor per heltidsplats och år.
Barnpengen förskolornas största intäkt och
personalkostnader största kostnad
Den största delen av förskolornas intäkter består av barnpengen som beräknas
enligt ovan nämnda principer. Utöver barnpengen består förskolornas intäkter
bland annat av föräldraavgifter. Dessa uppgår i budget 2018 till 156 miljoner
kronor. Statsbidraget för mindre barngrupper betalas också ut direkt till
förskolorna med samma belopp per barn. Statsbidraget för mindre barngrupper
budgeterades till 20 miljoner kronor för år 2018.
Förskolornas kostnader består framför allt av personalkostnader (motsvarande
cirka 75 procent av kostnaderna). Förskolornas personalsammansättning ser
olika ut både vad det gäller personalens utbildningsnivå och personalens ålder.
Generellt har medarbetare med längre utbildning och högre ålder högre lön.
Dessa båda parametrar kan göra att förskolornas ekonomiska förutsättningar
skiljer sig märkbart åt. Måltidskostnader är en förhållandevis hög kostnadspost
för förskolorna. Även här har förskolorna olika ekonomiska förutsättningar.
Därutöver finansierar förskolorna vissa gemensamma kostnader, exempelvis
vistelsetidssystemet och utbildningsområdenas team. En förskolas ekonomiska
förutsättningar är även beroende av andra faktorer, såsom personalens och
ledningens kompetens och samarbetsförmåga, vistelsetid, beläggning, storleken
på förskolan och dess geografiska läge.
Utvärdering ger mer kunskap om resursfördelningsmodellen
Förskoleförvaltningen har under 2018 utvärderat resursfördelningsmodellen
utifrån dess träffsäkerhet, objektivitet och legitimitet. Syftet med utvärderingen
var att bidra till kunskap om hur resurser ska fördelas för ökad måluppfyllelse
och likvärdighet för barnen. Vad gäller modellens träffsäkerhet konstaterar
utredningen att det är svårt att isolera den effekt som resursfördelningen har på
kvaliteten från de många andra inverkande strukturella faktorerna. En analys
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visar dock ett svagt samband mellan förskolor med hög strukturersättning och hög personaltäthet samt mindre barngrupper. Ju högre
strukturersättning desto högre personaltäthet och mindre barngrupper.
Utvärderingen visar att modellen är objektiv såtillvida att de socioekonomiska faktorerna tas fram av Statistiska centralbyrån och att
förskolorna själva inte styr över utfallet.
Modellens legitimitet stärks av att förskolechefer och utbildningschefer
uppfattar att de socioekonomiska faktorerna som strukturersättningen
baseras på är relevanta och viktade på ett bra sätt. Att grunderna
för hur resurserna fördelas är kända är också något som bidrar till
modellens legitimitet.
Det finns emellertid ett antal aspekter som försvagar legitimiteten.
En vanlig synpunkt bland förskolechefer och utbildningschefer att
grundersättningen är för låg. Många förskolor pekar dessutom på att
det sätt som grundersättningen tar hänsyn till ålder och huruvida
barnet har en heltids- eller deltidsplats kan göra det svårt att göra
en långsiktig planering av verksamheten. Många förskolechefer och
utbildningschefer upplever vidare att modellen saknar barns faktiska
vistelsetid som en faktor för beräkningen av strukturersättningen,
något som även framgår av samtliga utbildningsområdens underlag till
presidiedialogerna. I ett av utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna beskrivs det som en ”utmaning att fördela bemanning
över hela dagen för att säkerställa en god och trygg verksamhet” då
”flertalet barns anmälda vistelsetider löper från tidig morgon till sen
eftermiddag”.
För att förbättra planeringsförutsättningarna för förskolecheferna
beslutade förskolenämnden i september 2018 att räkna barn till
kategorin yngre fram till halvårsskiftet det kalenderår som barnet fyller
tre år, vilket träder i kraft 2019.
Flera identifierade områden att undersöka vidare
Förskoleförvaltningen har även i samband med utvärderingen om
resursfördelningsmodellen identifierat ett antal områden där det finns
utrymme för kommande uppföljningar eller utvecklingsinsatser. Att på
något sätt ta hänsyn till barns faktiska vistelsetid är ett sådant område.
Den statistik som registreringssystemet för barns faktiska vistelsetid
kommer att generera kan bli ett värdefullt underlag för det ändamålet.
Vidare konstaterade förvaltningen i samband med att ärendet behandlades att det kan finnas anledning att utreda huruvida faktorn utländsk
bakgrund kan kompletteras med ett HDI-index som tar hänsyn till
vilket land barnets föräldrar kommer ifrån. Eftersom det är en stor
skillnad i förutsättningar beroende på vilket land som barnets föräldrar
är födda i så finns det utrymme att göra faktorn mer träffsäker. Genom
att föra in HDI som en del av faktorn skulle dess validitet kunna öka.
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Om grundersättningen ska ta hänsyn till om barnet har en heltids- eller
deltidsplats kan därtill vara en aspekt som är värd att utreda mer i detalj utifrån
utvärderingens resultat.
Avslutningsvis konstaterades att förvaltningen kan komma att justera, anpassa
och utveckla den interna resursfördelningen. De ekonomiska förutsättningarna
är på många sätt en avgörande faktor för att skapa en likvärdig förskola. Därför
är det viktigt att förskoleförvaltningen kan identifiera hur en viss fördelning av
resurser kan kompensera för förskolors olika förutsättningar för att på så vis
arbeta mot en likvärdig förskola för alla barn.
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Utbyggnaden av förskoleplatser fokuseras framförallt till Malmös centrala
delar där efterfrågan är som störst. Björkhagens förskola öppnade i februari i
år i utbildningsområde innerstaden.
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Materiella förutsättningar: Lokaler
en kommunala förskoleverksamheten i Malmö består av totalt sett cirka 220
organisatoriska förskoleenheter. I vissa fall består de organisatoriska förskoleenheterna av fler än en lokal. Det innebär att summan av antalet lokaler där
verksamhet bedrivs är något högre, nämligen cirka 250. Vissa förskolor är
planerade efter speciella inriktningar, såsom uteförskolor och förskolor som är
anpassade efter barn med exempelvis allergier eller som är i behov av särskilt
stöd.
Den ökande efterfrågan av förskoleplatser har avstannat
Den 15 oktober 2018 var 16 646 barn inskrivna i en kommunal förskola. Fram
till år 2028 finns det ett behov av att bereda plats för ytterligare 1 100 barn i de
kommunala förskolorna. Detta framgår av den senaste befolkningsprognosen.
Den estimerade ökningen är dock klart mindre än vad befolkningsprognosen
visade för bara ett år sedan.
Det har under de senaste åren funnits en mycket stor efterfrågan på förskoleplatser i Malmö, vilket har lett till att förskoleförvaltningens fokus varit på
utbyggnad och andra insatser för att skapa fler förskoleplatser. Nu visar befolkningsprognosen att antalet barn och därmed efterfrågan på förskoleplatser har
planat ut. År 2018 var det första året sedan förskoleförvaltningen bildades (år
2013) som platstillgången totalt sett bedömdes som tillräcklig för att hantera
efterfrågan under våren.
Nya lokaler ska ge 1 700 fler platser till år 2028
Av förskolenämndens nyligen framtagna lokalförsörjningsplan framgår att
totalt cirka 50 nybyggnadsprojekt är planerade för perioden år 2019-2028. Dessa
nybyggnationer planeras ge cirka 5 600 nya platser. Samtidigt är avvecklingar
planerade motsvarandes cirka 3 900 platser. Det innebär en nettoutbyggnad om
1 700 platser, vilken alltså ska relateras till den enligt befolkningsprognosen
prognostiserade efterfrågan på 1 100 platser.
Att planeringen genererar ett överskott om 600 platser är avsiktligt. Eftersom
nybyggnads- och ombyggnadsprojekt inte sällan är förenade med en viss
osäkerhet i tidsplaneringen kan ett mindre överskott motiveras för att kunna
skapa en handlingsfrihet för förvaltningen.
Pågående arbete för att möta behov av att förbättra lokalers kvalitet
Flera utbildningsområden flaggar för att lokalernas kvalitet i hög grad varierar.
På vissa förskolor i Malmö är förskolornas lokaler och utemiljöer i sådant skick
att det kan påverka det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen negativt.
Det finns en risk att dessa förskolor i dessa fall inte kan erbjuda tillräckligt
utmanande och stimulerande miljöer och att detta får negativa konsekvenser för
måluppfyllelsen i förhållande till de nationella styrdokumenten.
Förskolenämnden har en uttalad ambition att förbättra kvaliteten på lokalerna.
Detta görs antingen genom att renovera befintliga lokaler eller genom att
avveckla lokaler med brister och ersätta med nya lokaler av bättre kvalitet. Det
övergripande syftet är att förbättra likvärdigheten för Malmös förskolebarn.
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Mer välplanerade lokaler kan ge bättre förutsättningar för medarbetarna att
exempelvis utveckla de pedagogiska miljöerna och att dela upp barngrupperna i
mindre grupper under dagen, vilket förskolorna i sina kvalitetsplaner framhåller
som viktiga åtgärder för att ge barnen förutsättningar att utvecklas och lära.
Samtidigt gäller det att hålla i åtanke att såväl renoveringar som avvecklingar
och nybyggnationer innebär påfrestningar för förskolorna som riskerar att
inverka negativt på det pedagogiska utvecklingsarbetet. Utbildningsområde
innerstaden, som har ett pågående omställningsarbete för att anpassa kapaciteten, pekar på att det har varit nödvändigt att ägna mycket tid åt sådant som
riskbedömningar, barnkonsekvensanalyser, samverkan och dialog, information
till vårdnadshavare, personalomställningar och översyn av gruppindelningar och
den inre organisationen.
Den utbyggnad som planeras, motsvarande 5 600 platser, handlar inte första
hand om att möta en ökad efterfrågan av förskoleplatser utan handlar till stor
del om att möjliggöra ett förbättringsarbete av lokalernas kvalitet genom att
samtidigt avveckla lokaler med brister.
Utbyggnad behövs i områden med brist på förskoleplatser
Möjligheterna att ha nära till förskolan skiljer sig stort beroende på var i Malmö
stad som barnen bor och därför har fokus för förvaltningens arbete varit att
motverka den geografiska obalansen. För att göra detta behöver en utbyggnad
göras i de delar av kommunen där det råder en generell brist på förskoleplatser,
vilket framför allt är i de centrala delarna av Malmö. De centrala delarna har
också många lokaler med brister, med flera som är i behov av avveckling, vilket
komplicerar arbetet.

””

De större förskolorna motiveras av att de inte är
lika sårbara då de finns bättre förutsättningar
för både en bredare och spetsigare kompetens.

Fokus på stora förskolor som har bättre förutsättningar
I samband med kvalitetsdialogerna har det framkommit att förskolecheferna
och utbildningscheferna överlag tecknar en bild av att små förskolor har sämre
förutsättningar. Svårigheterna handlar framför allt om olika personella aspekter
som bemanning. Även en aspekt som att schemalägga tid för verksamhetsutveckling har nämnts som en svårighet för små förskolor, vilket i förlängningen
kan påverka kvaliteten. Det finns i nuläget cirka 60-65 förskolor med färre än
fyra avdelningar.
Förskolenämnden har en ambition att bygga större förskolor med platser för
mellan 150 och 200 barn. Även större förskolor än så planeras. De större förskolorna motiveras av att de inte är lika sårbara då de finns bättre förutsättningar
för både en bredare och spetsigare kompetens. Att bygga stora förskolor är
emellertid inte alltid möjligt, särskilt inte i den täta staden.
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Förskolans storlek, i form av antalet inskrivna barn, tycks inte ha någon inverkan
på vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten. Det framgår av den fördjupade
analysen av Förskoleenkäten. Vid kontroll för andra indikatorer på förskolornas
förutsättningar kunde inget samband noteras mellan förskolans storlek och
vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten.
Arbete för att stävja de höga och ökande lokalkostnaderna
Precis som det framgår i avsnittet ”Ekonomiska förutsättningar” är lokalkostnaderna en stor utgiftspost i förskolenämndens budget. I 2018 års budget
beräknades de kommunala lokalkostnaderna till 512 miljoner kronor. Lokalkostnaderna ökar dessutom över tid. Till år 2028 förväntas de öka med 96 miljoner
kronor.
En förklaring till att lokalkostnaderna ökar är förvaltningens arbete med att
avveckla äldre lokaler med brister och ersätta med nya lokaler av bättre kvalitet.
Eftersom de äldre lokalerna med brister generellt har låga kostnader försvårar
nybyggnationerna strävan att hålla nere kostnadsutvecklingen. Hyreskostnaderna
för de lokaler som avvecklats de senaste fem åren har i medeltal legat på 17 000
kronor per år, vilket kan jämföras med den genomsnittliga hyreskostnaden för
nybyggda lokaler som är 27 000 kronor per år. I samverkan med stadsfastigheter
pågår en utvärdering av kostnadsutvecklingen. Syftet med utvärderingen är att ta
fram en gemensam bild av vad som påverkat hyreskostnaderna för att kunna dra
nytta av den kunskap den ger för kommande gemensamma projekt.
Eftersom förskolenämndens budget till stor del via kommunbidraget styrs av
befolkningsutvecklingen får ovanstående förhållande konsekvenser för arbetet
med att förbättra kvaliteten på lokalerna. Medan arbetet för att erbjuda plats
som svarar mot efterfrågan går i jämn takt med det tilldelade kommunbidraget
så måste arbetet för att förbättra kvaliteten på lokalerna göras inom befintliga
ekonomiska ramar. Det är en svår uppgift att prioritera i vilka fall det är värt
att använda de begränsade ekonomiska resurserna till att förbättra förskolornas
materiella förutsättningar snarare än att låta resurserna tilldelas den så kallade
barnpengen (jämför ”Ekonomiska förutsättningar”).

Materiella förutsättningar: Utemiljöer
Kvaliteten på förskolornas utemiljöer varierar. Det framgår av utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna som indikerar att medvetenheten om detta
är stor både hos förskolechefer och medarbetare.
Lekvärdesfaktorn mäter utemiljöernas kvalitet
Lekvärdesfaktorn är ett av Malmö stad framtaget verktyg för att bedöma utemiljöernas fysiska kvalitet utifrån olika kvalitetsaspekter. Lekvärdesfaktorn används
som underlag till beslut om bygglov, både vid ny- och ombyggnation, och som
underlag till beslut om kvalitetsförbättrande åtgärder. Lekvärdesfaktorn kan
också användas för att kompensera och öka kvaliteten på de förskolegårdar där
det systematiska kvalitetsarbetet visar på brister.
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Lekvärdesfaktorn baseras på sju kvalitetsaspekter: friyta, zonering av gården,
tillgänglighet, vegetation och topografi, integrering av lekutrustning i
landskapet, möjlighet till förståelse av sin omvärld samt utsikt över grönska/
samspel ute och inne. En bedömning görs inom var och en av kvalitetsaspekterna, vilken genererar ett värde mellan -1 och +1. Värdena vägs därefter
samman för att ge en helhetsbedömning om utemiljöernas kvalitet – en så kallad
lekvärdesfaktor.
De bedömningar som förskoleförvaltningen gjort av lekvärdesfaktorn på
merparten av förskolorna ger, likt den bedömning som utbildningsområdena
gör, bilden av att utemiljöernas kvalitet varierar.
Torftiga utemiljöer kompenseras med ökad tillgång till annan natur I de fall
där förskolornas utemiljöer inte är av tillräckligt hög kvalitet är det speciellt
viktigt att förskolorna utvecklar strategier och arbetssätt för att kunna erbjuda
barnen tillräckligt inspirerande och utmanande uteverksamhet. I många fall kan
angränsande parker och andra grönytor komplettera förskolegårdarna.
Förskolebussarna används sedan i augusti 2018 i det uttalade syftet att erbjuda
barnen tillgång till naturupplevelser. Förskolor som har bristfälliga utemiljöer,
eller som är belägna i socioekonomiskt utsatta områden, prioriteras särskilt.

Materiella förutsättningar: Digitalisering
Enligt skollagen ska den utrustning finnas som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas. En aspekt av det som är i fokus är tillgången
till IT och arbetet för en digitalisering. Behovet av ett helhetsgrepp kring digitaliseringsfrågor betonas i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Malmö stad har därutöver antagit Det digitala Malmö som är ett kommungemensamt program för digitalisering.
Behov av ökad IT-kompetens i kölvattnet av högre krav
I den reviderade läroplanen, som träder i kraft den 1 juli 2019, har digital
kompetens som begrepp införts. I läroplanen framgår bland annat att ”utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens
genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de
möter i vardagen.”
Skolverket (2016) har noterat att behovet av ökad IT-kompetens är stort nationellt sett. Av Skolverkets uppföljning framgår att cirka hälften av den tillfrågade
förskolepersonalen upplever ett ganska eller mycket stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap.
Även utbildningsområdenas påpekar i sina underlag till presidiedialogerna att
behovet av kompetensutveckling är stort som en följd av den pågående digitaliseringen. Utifrån förskolornas kvalitetsdialoger står det klart att en likvärdig
tillgång till IT och digitala verktyg har blivit en avgörande förutsättning för att
medarbetarna på förskolorna ska kunna genomföra det pedagogiska uppdraget.
Exempelvis sker en betydande del av den pedagogiska dokumentationen digitalt
och olika digitala verktyg används i undervisningen.
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Digitaliseringsstrategi ramar in kommande arbete
Förskoleförvaltningen har nyligen antagit en digitaliseringsstrategi för åren
2019-2022. Här identifieras fyra fokusområden för förvaltningens kommande
arbete med digitalisering. Fokusområdena tar fasta på följande fyra aspekter:
»» Barnens digitala kompetens som ett sätt att förbättra förutsättningarna
för barnens utveckling och lärande.
»» Relationen mellan förvaltningen och vårdnadshavarna, som förväntas
präglas av en tillgänglig, enkel och trygg digital service.
»» Digitalt utvecklingsarbete som en integrerad del av all
verksamhetsutveckling.
»» Support, förvaltning och drift av digitala verktyg och system kännetecknas av att de är professionella, effektiva och uppskattade samt
utvecklas i takt med förskolans behov.

Personella förutsättningar: Personalsammansättning
Av förskoleförvaltningens cirka 5 000 anställda är 84 procent pedagogisk
personal som arbetar nära barnen. Av dessa medarbetare utgör barnskötare den
största yrkeskategorin (61 procent), följt av förskollärare/förste förskollärare (32
procent) och pedagoger (7 procent).
Sjunkande andel förskollärare
Sett över tid är det framför allt andelen förskollärare som förändrats. Andelen
förskollärare har sjunkit från 44 procent år 2013 till dagens nivå på 31,8 procent.
Även antalet förskollärare har sjunkit – från 1579 år 2013 till 1219 (plus 118
förste förskollärare) år 2017.
Det råder en stor brist på förskollärare i hela landet. Arbetsförmedlingen har
pekat ut förskollärare som ett av de största bristyrkena i landet. Det illustreras i
Arbetsförmedlingens s.k. bristindex där förskolläraryrket ges värdet 4,88 på en
skala mellan 1 och 5 (Arbetsförmedlingen 2018). Bristen, som väntas bestå även
på längre sikt, beror framför allt på att det är alldeles för få förskollärare som
examineras från högskolor och universitet i förhållande till det behov som finns
hos svenska kommuner.
Sveriges Kommuner och Landsting (2018a), SKL, slår fast att det inte finns
kapacitet nog att utbilda förskollärare i den omfattning som efterfrågas. Den
kraftiga expansion av platser som skulle behövas för att täcka behoven kan inte
genomföras utan negativa konsekvenser för utbildningens kvalitet. Det handlar
inte minst om att det saknas förskollärarutbildare som har forskarutbildning
och kompetens inom det förskolepedagogiska området. Det är också en fråga
om dimensionering. Förskollärarbristen, liksom söktrycket till utbildningarna,
fördelar sig mycket olika över landet. Även om antalet platser utökas finns inte
tillräckligt många behöriga sökande per utbildningsplats för att matcha behoven
där de finns (Ibid.).
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Barnskötare, förskollärare och pedagoger - att ta till vara på alla
medarbetares kompetens är viktigt för att skapa kvalitet i förskolan.
Ambassadörer från olika yrkesgrupper ställer upp och berättar om vikten
av sina respektive roller och fördelarna med att jobba i Malmö stad för att
locka fler till att arbeta i förskolan.
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Förskollärarna fördelar sig ojämnt mellan förskoleområdena
Förskollärarna är därutöver inte fördelade jämnt inom Malmö stad. Andelen
förskollärare och förste förskollärare varierar bland förskoleområdena mellan
som lägst 21 procent och som högst 48 procent (juni 2018). Variationen har
minskat något sedan året dessförinnan då den låg mellan 18 och 48 procent.
Förskolenämnden har som mål att samtliga förskoleområden ska ha minst 30
procent förskollärare eller förste förskollärare. I juni 2018 hade 74 procent av
förskoleområdena minst 30 procent förskollärare.
Brist på förskollärare kan påverka kvaliteten
Att andelen förskollärare varierar mellan förskoleområdena medför utmaningar
att bedriva utvecklingsarbete på förskolorna. Detta framgår av utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna. Förskolornas förutsättningar ser därmed
olika ut och kan påverka hur väl lärandeuppdraget utförs och hur undervisningen kan bedrivas.
När vårdnadshavare har en positiv upplevelse av kvaliteten tycks det delvis
kunna förklaras av att andelen förskollärare är hög. Den slutsatsen kan dras
utifrån den fördjupade analysen av Förskoleenkäten. Vid kontroll för andra
indikatorer på förskolornas förutsättningar kunde ett samband noteras mellan
andelen förskollärare och vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten.
Det finns en pågående dialog inom förvaltningen om möjligheten att omfördela
förskollärare mellan förskolor för att på så vis stärka likvärdigheten. En sådan
åtgärd är dock förenad med vissa svårigheter. Eftersom antalet förskollärare
är att betrakta som lågt på de flesta förskolor skulle en omfördelning kunna
medföra nya utmaningar. Det finns dock goda exempel i utbildningsområdena
där förskollärare, pedagoger och barnskötare med hög kompetens bytt arbetsplats för att stärka det pedagogiska arbetet på en annan förskola.

””

Att andelen förskollärare varierar mellan
förskoleområdena medför utmaningar [...] och
kan påverka hur väl lärandeuppdraget utförs
och hur undervisningen kan bedrivas.

Barnskötarna stor och viktig yrkesgrupp
Med cirka 2 500 personer är barnskötare den yrkesgrupp som barnen möter i
högst utsträckning. Barnskötarna är därför mycket viktiga för förvaltningens
kompetensförsörjning. Antalet barnskötare har mellan år 2015 och 2017 ökat
med 425 stycken.
Barnskötarna är i fokus för flera typer av kompetensutvecklingsinsatser (läs mer
i avsnittet ”Kompetensutveckling”) och därutöver pågår en rad andra insatser
för att rekrytera och behålla barnskötare. Insatserna begränsas inte till barnskötarna och behandlas mer i detalj längre ned i detta avsnitt.
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Kraftsamling för fler pedagoger
Av yrkesgrupperna som arbetar närmast barnen är pedagogerna den minsta med
sina 286 pedagoger (år 2017). Antalet pedagoger har ökat med 18 på två år.
Yrkestiteln pedagog är speciell för Malmö stad. Personer som har en eftergymnasial utbildning, men som inte är förskollärare, kan bli aktuella för en
anställning som pedagog.
Förskoleförvaltningen arbetar för att kunna rekrytera fler pedagoger framöver.
Som ett led i det arbetet har förskoleförvaltningen, i samverkan med gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen i egenskap av utbildningsarrangör, ansökt
om att inrätta en särskild yrkeshögskoleutbildning för pedagog med inriktning
mot förskola. Om ansökan godkänns planeras utbildningen starta hösten 2019.
Syftet med den nya utbildningssatsningen är att komplettera redan existerande
kompetens inom förskolan. Flera kommuner och städer i Sverige ställer sig
bakom förskoleförvaltningens utarbetade förslag, däribland Göteborgs stad och
Stockholms stad samt ett flertal kommuner i Skåne.
Nya extratjänster i syfte att frigöra mer pedagogisk tid för barnen
Förskoleförvaltningen har startat ett pilotprojekt om att införa så kallade servicevärdar. Totalt handlar det om 30 extratjänster som rekryteras under hösten
och som kommer fördelas inom de fem utbildningsområdena. Servicevärdarna
kommer att utföra så kallade kringuppgifter, såsom avtorkning av bord, sopning
av golv, rengöring av leksaker med mera, vilket kommer frigöra mer tid för den
pedagogiska personalen; tid som de kan ägna åt barngruppen.

””

Förskolan ska också spegla samhället genom
en strävan efter jämställdhet och mång fald. Det
är därför av vikt att tidigt visa barn att kön
inte ska vara av betydelse i val av yrke.

Fortsatt ojämn fördelning mellan kvinnor och män
Andelen män inom svensk förskola är mycket liten jämfört med andelen kvinnor
– fyra procent. I Malmö är dock andelen klart högre än rikssnittet: 7,4 procent.
Det placerar Malmö högst på listan i riket jämte Umeå kommun.
Förskolenämnden har satt som mål att öka andelen män till 10 procent år 2020.
På längre sikt finns ett mål om att andelen ska uppgå till 30 procent.
En anledning till att arbeta för att öka andelen män i förskolan är för att klara
kompetensförsörjningen. Något tillspetsat kan det formuleras som att det inte
kommer att räcka att rekrytera medarbetare från halva befolkningen för att möta
förskolans stora rekryteringsbehov. Förskolan ska också spegla samhället genom
en strävan efter jämställdhet och mångfald. Det är därför av vikt att tidigt visa
barn att kön inte ska vara av betydelse i val av yrke.
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Breda strategier för att klara rekryteringsbehoven
En rad insatser har genomförts inom förvaltningen för att ge förutsättningar för
professionsuppdraget, såsom organisationsutvecklingen och tid för verksamhetsutveckling samt lönesatsningar för yrkesgruppen förskollärare. En viktig del i att
behålla, rekrytera och attrahera medarbetare med hög kompetens är arbetet med
attraktiva karriärmöjligheter. I förvaltningen har nya roller som förste förskollärare och biträdande förskolechef möjliggjort detta. Att göra karriär handlar
inte bara om att bli chef. En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att
utveckla både sig själva och verksamheten. Samtidigt blir yrkena mer attraktiva.
Konceptet Förskolekarriär har nyligen genomförts för andra gången och
syftar till att synliggöra förskoleförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare i
såväl sociala medier som på olika marknadsföringsytor inom staden. Ambassadörsprogrammet innefattar en grupp medarbetare, bestående av barnskötare,
pedagoger och förskollärare, som under perioden har påbörjat sitt uppdrag att
vara arbetsgivarens ansikte gentemot studenter och andra framtida medarbetare
vid exempelvis mässor.
Inom utbildningsområdena har det utarbetats lokala strategier för att attrahera
sökanden, exempelvis i form av tjänster med särskilda uppdrag. Förskolechefer
upplever svårigheter med kompetensförsörjning på grund av de ekonomiska
förutsättningarna. Det uttrycks ett behov av ökade resurser för att rekrytera
skickliga förskollärare, pedagoger och barnskötare.

””

Kompetensutveckling är viktigt dels för att attrahera
och behålla medarbetare, dels för att medarbetarna
ska ha de förutsättningar som behövs för att målen
i skollagen och läroplanen ska kunna uppfyllas.

Personella förutsättningar: Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en central del av förskoleförvaltningens kompetensförsörjning. Kompetensutveckling är viktigt dels för att attrahera och behålla
medarbetare, dels för att medarbetarna ska ha de förutsättningar som behövs för
att målen i skollagen och läroplanen ska kunna uppfyllas.
För att förskolorna ska ha den kompetens som de behöver för att uppnå de
nationella målen är det av vikt att stimulera och utveckla medarbetare utifrån
den enskildes kompetensnivå.
I utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna framgår det att det finns
skillnader i kompetens inom olika yrkesgrupper. För kvaliteten på förskolorna är
alla medarbetares kompetens en betydelsefull faktor. Förvaltningens kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser lyfts i underlagen till presidiedialogerna
som avgörande i perspektivet att behålla kompetenta medarbetare. För att skapa
en hållbar fortbildning lyfts lokala strategier såsom stödjande insatser inför,
under och efter genomförda fortbildningsinsatser som en framgångsfaktor. En
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problematik som noteras av utbildningsområdena är att det ofta är svårt för den
enskilda medarbetaren att delta på fortbildningsinsatser på grund av frånvaro i
arbetslagen och en brist på ersättare.
Utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna vittnar om att de
pedagogiska utvecklingsteamen och specialpedagog- och psykologteamen har
haft betydande roller i fortbildningsinsatser i syfte att stärka kompetensen inom
förskolorna. I underlagen beskrivs också hur förste förskollärare bjudit in medarbetare att genomföra delar av utbildningsinsatser, vilket sprider delaktigheten
och främjar det kollegiala lärandet.
Särskilda satsningar på barnskötare
Andelen barnskötare med formell kompetens är 56 procent (september 2018).
Denna andel har ökat under de senaste åren, bland annat till följd av en
rad utbildningsinsatser riktade till barnskötare. Bedömningen är att antalet
barnskötare med formell utbildning på sikt ytterligare kommer att öka utifrån de
kompetensförsörjningsinsatser för barnskötare som pågår.
Förvaltningsinterna kompetenshöjande utbildningar för barnskötare genom
uppdragsutbildning, introduktionsutbildning och femdagarsutbildning har
visat på märkbar skillnad i kvaliteten i verksamheterna. Satsningen på ökad
samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen om gymnasieoch vuxenutbildningen till barnskötare har bland annat resulterat i en ökad andel
vuxenstuderande vilket på sikt kommer gagna kompetensförsörjningen. Även
arbetsmarknadspolitiska insatser genomförs, såsom traineer, förskoletalanger
och kommande introduktionsjobb för potentiella medarbetare. Det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedöms där ha haft betydelse.
Implementering pågår av en modell som ska tydliggöra yrkeskarriären för
barnskötare genom att åskådliggöra kompetensnivåer inom yrket. Syftet med
modellen är att tydliggöra utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen och bidra till att
verksamheten dels håller hög kvalitet, dels behåller erfarna barnskötare.

Personella förutsättningar: Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är i medeltal 8,48 procent inom förskoleförvaltningen (år 2017).
Efter att ha ökat flera år i rad minskade sjukfrånvaron år 2017 (från 8,81 procent
år 2016). Det är tydligt att utvecklingen följer det mönster som visas inom
Malmö stad generellt.
Det finns ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro och ålder, vilket innebär att
sjukfrånvaron är högre inom de äldre ålderskategorierna. Korttidsfrånvaron är
emellertid vanligast bland de yngsta medarbetarna (20-29 år).
En viktig del i arbetet med kompetensförsörjningen är att minska sjukfrånvaron för att kunna tillvarata befintlig kompetens. Sveriges Kommuner och
Landsting (2017) konstaterar att sjukfrånvaron generellt sett varierar stort över
åren och att förklaringarna handlar om faktorer som förändrade attityder i
samhället, förändrade sjukskrivningsrutiner samt konjunkturläget. Sannolikt
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har förändringar av regler och tillämpningen av sjukförsäkringen den största
påverkan (Ibid.) Arbetet i förskolan behöver ta fasta på de åtgärder som det går
att styra över. Där är arbetsbelastningen en av de viktigaste frågorna för en god
arbetsmiljö (Sveriges Kommuner och Landsting et al. 2017).
Utbildningsområden framför i sina underlag till presidiedialogerna att frånvaron
påverkar kvaliteten i förskolorna. Korttidsjukfrånvaro är svår att planera för ur
bemanningsmässig synpunkt. Om det upplevs som svårt att hitta ersättare vid
planerad frånvaro är utmaningen vid kort ställtid än större.
I utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna lyfts emellertid
bemanningsteamen upp som ett gott exempel som verkar kvalitetshöjande
och kontinuitetsfrämjande vid behov av ersättning eller förstärkning. Deras
arbetsform kan även stärka det kollegiala lärandet och verka för nya samarbeten
inom utbildningsområdena. Bemanningsteamen kan delvis kompensera för
förskolor med exempelvis högre andel yngre barn vilka är sårbara ifråga om
anknytning. Fördelarna för barnen på förskolorna med ett begränsat antal
vuxna som arbetar i barngruppen är flera. För personalen på förskolorna har
arbetssättet inneburit en stor vinst i såväl kvaliteten som tidsåtgången samt
uppmärksamheten som behöver läggas på att administrera bemanningen.
Underlagen till presidiedialogerna vittnar även om goda exempel där en kontinuitetsbehovsanalys genomförs inför varje ersättning av medarbetare i barngrupp
och strategisk bemanning utefter detta. Ett av utbildningsområdena beskriver:
”Vi placerar alltid vikarien i den barngrupp som vi bedömer vara minst känslig
för nya relationer.”
Trots att sjukfrånvaron inte ökar längre är arbetet för att minska ohälsan i
förvaltningen fortsatt en svår utmaning. Bedömningen är att de åtgärder och
aktiviteter som pågår och planeras kan bidra till en minskad sjukfrånvaro på
sikt. Ett dilemma när det gäller utvecklingen av sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaron, som ofta innefattar komplexa sjukdomsbilder där sjukvårdens
tillgänglighet och ett nära samarbete med Försäkringskassan är betydelsefullt.
Under året har förskolechefer och biträdande förskolechefer fått fortsatt
stöd i rehabilitering, gällande såväl långtidssjukskrivningar som korttidssjukskrivningar. Arbetssättet har gett resultat och korttidssjukfrånvaron har likt
långtidssjukfrånvaron minskat sedan det intensifierade arbetet tog sin början.
Förvaltningen har i samarbete med företagshälsovården tagit fram ett arbetssätt
som innebär arbetsplatsnära insatser med syfte att förbättra arbetsmiljön och
minska korttidssjukfrånvaron – Hållbar 2.0. I samarbete med företagshälsovården har ett utbildningskoncept för ergonomi inom förskolan utarbetats vilket
innebär att varje medarbetare får likvärdig kunskap om sin egen påverkan på
ergonomin (AFS 2012:2).
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Personella förutsättningar: Personalomsättning
Personalomsättningen definieras inom förskoleförvaltningen som kvoten mellan
antalet medarbetare som avslutat sina anställningar och medelantalet medarbetare. Personalomsättningen bland barnskötare, förskollärare och pedagoger
var 16,5 procent år 2017.
Av förskolornas kvalitetsplaner framgår det att personalomsättningen,
tillsammans med annan personalfrånvaro, är ett av de vanligaste hindren för
en ökad måluppfyllelse. Det som tydligast blir lidande är möjligheten att hitta
ett gemensamt förhållningssätt och en barnsyn som delas av alla medarbetare.
Ett gemensamt förhållningssätt beskrivs som en nyckel för att arbeta inom en
rad områden i förskolans uppdrag. Värdegrunden, alla barns rätt till stöd och
barns inflytande är bara några exempel på områden som behöver genomsyra all
verksamhet och som är beroende av ett gemensamt förhållningssätt bland alla
medarbetare.
För att fullt ut kunna förstå personalomsättningen behövs mer forskning då
studier om moderna tendenser ännu inte bedrivits i någon större utsträckning.
Samtidigt är det viktigt vid analyser att ta hänsyn till den specifika kontext som
förskoleverksamheten utgör. Vad som kan konstateras är att en viss personalomsättning kan bidra till nya influenser och stimulera till lärande och utveckling
för arbetslaget, men att det samtidigt vid varje ersättning innebär en ny relation
för det enskilda barnet som är i behov av trygga och stabila relationer för sin
utveckling och sitt lärande.

””

Av förskolornas kvalitetsplaner framgår det
att personalomsättningen, tillsammans med
annan personalfrånvaro, är ett av de vanligaste
hindren för en ökad måluppfyllelse.

Hög personalomsättning tycks påverka vårdnadshavarnas uppfattning om
förskolans kvalitet i negativ riktning. Den fördjupade analysen av Förskoleenkäten ger vid handen att så kan vara fallet, även när andra strukturella faktorer
som påverkar upplevelsen av förskolans kvalitet tas i beaktande.
Förvaltningen arbetar på olika sätt förebyggande för att behålla kompetenta
medarbetare. Det nära ledarskapet syftar bland annat till att skapa ett större
engagemang och inflytande hos medarbetarna, vilket ökar sannolikheten att
medarbetarna vill stanna och utvecklas på arbetsplatsen (Sveriges Kommuner
och Landsting 2018b). Att skapa ett nära ledarskap beskrivs i arbetsmiljöföreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) som viktigt i det
förebyggande arbetet. Vidare kommer förvaltningen att följa upp förskollärare
efter att de varit anställda i sex månader i syfte att skapa goda förutsättningar för
att behålla medarbetare i verksamheten.
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Organisatoriska förutsättningar:
Barngruppernas storlek
Barngruppernas storlek är enligt den statistik som rapporteras in till SCB och
Skolverket i medeltal 17,5 i Malmö stad. Det är en liten ökning jämfört med
de föregående åren 2017 (16,9) och 2016 (17,4). Statistiken för år 2018 är ännu
inte sammanställd på nationell nivå, men siffran kan jämföras med statistiken
från förra året. Av den framgår det att Malmös barngrupper är större än såväl
rikssnittet (15,3) som storstäderna (Göteborg 15,5 och Stockholm 15,2).
Förvaltningen får återkommande ett antal klagomål från vårdnadshavare som på
ett eller annat sätt härrör från en uppfattning om att barngrupperna är för stora.
Det var likaså ett antal vårdnadshavare som i svaret till den öppna fråga som
ställs i 2017 års Förskoleenkäten som framförde samma åsikt. Förvaltningen
har dock inte en heltäckande bild av vad vårdnadshavarna tycker om barngruppernas storlek.
Svårt att mäta barngruppernas storlek
Det finns anledning att problematisera den övergripande barngruppsstatistiken
som nämns ovan. Anledningen är framför allt att barngrupp är ett svårdefinierat
begrepp. Skolverket likställer barngrupp med avdelning, dock med tillägget
att detta avser ”den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i
förskolan” (Skolverket 2017: 9). Det är svårt att identifiera vilken grupp barnet
ingår i under större delen av sin dag eftersom barngrupperna inte är statiska
under dagen. Detta då förskolepersonalen kontinuerligt arbetar med att dela
in barnen i mindre grupper under dagen (läs mer i avsnittet ”Barngruppernas
organisering”). Det innebär att det traditionella avdelningsbegreppet fortsatt blir
utgångspunkten i statistiken.
Vidare fångar inte siffran från Skolverket och SCB den tydliga säsongsvariationen som faktiskt finns. Siffran är ett nedslag vid en given tidpunkt under året
(den 15 oktober). Förskoleförvaltningens uppföljningar visar att barngrupperna
varierar kraftigt under året. Variationerna följer av att en årskull varje sommar
slutar för att istället börja i förskoleklass. Det innebär att barngrupperna är
som minst i början på hösten och att de därefter blir större och större fram till
nästkommande sommar.
En omständighet som ytterligare komplicerar uppföljningen av barngruppernas
storlek är att beläggningen aldrig är full. Preliminära resultat av registreringssystemet för barns faktiska vistelsetid visar att beläggningen i medeltal aldrig
är i närheten av 100 procent, varför siffran i Skolverkets och SCB:s nationella
statistik inte är helt rättvisande.4
Barngruppernas storlek måste ses i relation till andra faktorer
Barngruppsstorleken är en av flera samverkande faktorer som påverkar
förskolans kvalitet. Därför är det i varje förskolas specifika sammanhang som
bedömningen kan göras av den lämpliga storleken på och sammansättningen av
barngruppen. Detta är anledningen till att Skolverket är tydliga med att deras
4

I sammanhanget ska det emellertid nämnas att den personella beläggningen, vilket av förvaltningen mäts enligt
nyckeltalet produktiv resurs, aldrig heller är i närheten av 100 procent.
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riktmärken för barngruppernas storlek ska betraktas som rekommendationer
och något att förhålla sig till och att barngruppsstorleken måste sättas i relation
till andra faktorer så som personalens kompetens, personaltäthet, utformningen
av lokaler och utemiljö med mera.
Arbetslagens kompetens är särskilt viktig att beakta för att förstå betydelsen
av en barngrupps storlek. Ett exempel på det är förmågan att organisera
barngrupperna på ett ändamålsenligt sätt under dagen eftersom det, och de
bakomliggande motiven till att dela in barnen i mindre grupper, skapar olika
villkor för lärande (Skolverket, 2016b).
I relation till barngruppens storlek betraktas den fysiska miljön som en nyckelfaktor (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2015). Det är lokalernas
utformning som påverkar möjligheterna till att dela upp barngruppen och samla
hela gruppen för att genomföra olika aktiviteter. Den fysiska miljön påverkar
också barnens möjligheter till lek och lärande.

Organisatoriska förutsättningar:
Det nära ledarskapet
I maj 2016 genomfördes den så kallade organisationsutvecklingen med syftet att
inrätta ett nära ledarskap. Organisationsutvecklingen innebar ett delvis nytt sätt
att organisera förvaltningen som syftade till att förbättra förutsättningarna för
medarbetare och förskolechefer att fullfölja sina respektive uppdrag. Kärnan i
organisationsutvecklingen var att ge förskolecheferna förutsättningar till att anta
en mer strategisk roll dels genom att de ansvarar för fler förskolor, dels genom
att nya ledningsfunktioner inrättades.
De nya ledningsfunktionerna var dels biträdande förskolechef, dels förste
förskollärare. Den biträdande förskolechefen har medarbetaransvar och arbetar
för att skapa förutsättningar för den pedagogiska kvaliteten och för en god och
hälsofrämjande arbetsmiljö i vardagen genom organisering och resursplanering.
Förste förskolläraren arbetar för att utveckla den pedagogiska kvaliteten i
vardagen och har därmed en central roll i det systematiska kvalitetsarbetet
på enhetsnivå. Den biträdande förskolechefen och förste förskolläraren
bildar tillsammans med förskolechefen den lokala ledningsgruppen inom ett
förskoleområde.
Flerårig uppföljningsprocess
För förvaltningen har det varit angeläget att skapa sig en bild av huruvida
organisationsutvecklingen har fått avsedd effekt. Av den anledningen har
förvaltningen planerat för en uppföljningsprocess som sträcker sig över flera
år och som spänner över såväl medarbetar- och ledarperspektiv som ett
barnperspektiv.
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Medarbetarperspektivet har ett fokus på arbetsmiljö och hälsa och följdes
upp i fokusintervjuer med utvalda medarbetare i slutet av år 2017. Den årliga
medarbetarenkäten ger också svar med bäring på medarbetarperspektivet.
Förutsättningarna för förskolecheferna har bland annat följts upp inom ramen
för förskolechefsforum. I det systematiska kvalitetsarbetet följs barnperspektivet
upp och likaså förutsättningarna för medarbetare och ledare.
Central för uppföljningen är den stora enkätundersökning som genomfördes
i maj 2018. Enkätundersökningen har riktats till alla förskolors ledare och
medarbetare och syftar till att fånga in såväl medarbetar- och förskolechefsperspektiv som ett barnperspektiv. 52 procent av medarbetarna och 86 procent
av ledarfunktionerna (förskolechef, biträdande förskolechef och förste förskollärare) svarade på enkäten. Under hösten kommer resultatet att analyseras av
avdelningen för kvalitet och myndighet tillsammans med medarbetare och
ledare. Dialoger kommer att hållas med medarbetare som arbetar på förskolorna
och resultaten kommer därtill att analyseras med förskolecheferna, biträdande
förskolecheferna och förste förskollärarna inom ramen för Ledarforum.
Resultaten av utvärderingen kommer att presenteras under våren 2019. Utvärderingen tar avstamp i alla uppföljningar som genomförts och syftar till att ge en
bild av hur organisationsutvecklingen påverkat förutsättningarna för förskolecheferna och medarbetarna att uppfylla sina uppdrag och förutsättningarna för
barnen att utvecklas och lära.

Organisatoriska förutsättningar:
Tid för verksamhetsutveckling
Hösten 2017 beslutade Malmö stad om fastställda ramar för tid och kvalitativt
innehåll för verksamhetsutveckling i förskolan – benämnt tid för verksamhetsutveckling. Genom att bereda tid för verksamhetsutveckling till förskollärare,
barnskötare och pedagoger ges förutsättningar för reflektion och lärande med
kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning, vilket i förlängningen väntas leda till ökad kvalitet för barnen.
För förskollärare avsätts i genomsnitt fem timmar i veckan, för pedagoger
tre timmar och för barnskötare två timmar i veckan.5 Utöver denna tid har
förskolechefen möjlighet att ge utrymme för individuella uppdrag baserat på
medarbetarens behov och förskolans utveckling.
I samband med att riktlinjerna fastställdes beslutade förvaltningsledningen
att förutsättningarna för och effekterna av tid för verksamhetsutveckling ska
följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet. Tid för verksamhetsutveckling har
behandlats i årets kvalitetsdialoger.6

5

Att förskollärarna har fler timmar motiveras av deras särskilda ansvar enligt läroplanen om att undervisning
bedrivs, att mål och intentioner uppfylls och att verksamheten främjar varje barns utveckling och lärande.

6

Tid för verksamhetsutveckling har också följts upp som ett delområde i en granskning inom ramen för 2017
års internkontrollplan. Risken som granskades var efterlevnaden av att lagar och avtal följdes i den schemalagda
arbetstiden. Granskningen visade att 9 av 11 granskade scheman för förskollärare, och 7 av 10 granskade
scheman för barnskötare, innehöll tid för verksamhetsutveckling.
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Förskolecheferna ger i kvalitetsdialogerna i stora drag uttryck för en positiv bild
av tid för verksamhetsutveckling då det uppfattas ha lett till en kvalitetshöjning
för de förskolor som har infört det till fullo. Förskolecheferna pekar dock på en
rad omständigheter som försvårar implementeringen av riktlinjerna.

””

Förskolecheferna ger i kvalitetsdialogerna
i stora drag uttryck för en positiv bild
av tid för verksamhetsutveckling då det
uppfattas ha lett till en kvalitetshöjning för
de förskolor som har infört det till fullo.

Förskolecheferna lyfter framför allt olika strukturella faktorer som försvårar
efterlevnaden. Det handlar bland annat om att det är svårt att göra scheman
där verksamhetsutvecklingstid ingår när förskolan är liten. Ett av utbildningsområdena lyfter också att en hög andel förskollärare kan försvåra
möjligheterna att göra scheman med tid för verksamhetsutveckling. Även om
verksamhetsutvecklingstiden skrivs in i schemat beskriver flera utbildningsområden att det vidare är svårt för medarbetarna att avsätta tiden i praktiken.
Det kan då handla om frånvarande medarbetare och att det saknas vikarier.
Perioden i början på hösten, då många barn introduceras till förskolan,
framhävs som en kritisk period som försvårar möjligheterna att tillgodogöra sig
verksamhetsutvecklingstiden.
Registreringssystemet för barns faktiska vistelsetid bör, när det har implementerats till fullo, kunna bidra till bättre förutsättningar att schemalägga tid för
verksamhetsutveckling i relation till verksamheternas behov.
Överlag tycks tid för verksamhetsutveckling vara implementerad i varierande
utsträckning inom förvaltningen. Den så kallade avvikelserapporteringen lyfts
särskilt som ännu inte helt fungerande. Avvikelserapporteringen innebär att den
schemalagda tiden för verksamhetsutveckling som av någon anledning inte blir
av ska rapporteras.
De nämnda utmaningarna kring implementeringen till trots är det som ovan
nämnts en överlag positiv bild som tecknas av utbildningsområdena. Det är
flera förskolor som i sina kvalitetsplaner betonar vikten av en reflektionskultur
för utvecklingsarbetet och att verksamhetsutvecklingstiden bidrar till en sådan.
Ett utbildningsområde lyfter fram tid för verksamhetsutveckling som en viktig
komponent i specifikt arbetet med barns inflytande.
För att kunna ta fasta på de svårigheter som utbildningsområdena i vissa fall
upplever gällande implementeringen är det av vikt att rutinerna och processen
för avvikelserapporteringen fungerar fullt ut. Först då finns det möjligheter att
skapa en heltäckande bild av de mekanismer som gör att verksamhetsutvecklingstiden inte alltid fungerar som den är tänkt. I samverkan med de fackliga
organisationerna har förskoleförvaltningen redan inlett ett utvecklingsarbete i
den riktningen.
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Annan pedagogisk verksamhet
Annan pedagogisk verksamhet är ett samlingsbegrepp som regleras i skollagen
och som innefattar verksamhetsformerna pedagogisk omsorg, öppen förskola
och omsorg på kvällar och helger (OB-verksamhet). Kommunen ska sträva efter
att erbjuda pedagogisk omsorg och omsorg under tid då förskola inte erbjuds.
En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och
pedagogisk omsorg.
Kvalitetskraven i skollagen avser barngruppernas storlek och lämplighet,
lokalernas ändamålsenlighet samt personalens utbildning och erfarenhet. Till
skillnad från i förskoleverksamheten är läroplanen enbart vägledande.
Pedagogisk omsorg utgör en liten verksamhet
I dagsläget består den kommunala pedagogiska omsorgen i Malmö av 30
barn fördelade på sex dagbarnvårdare. Fem av dessa är organiserade i utbildningsområde väster och en i utbildningsområde söder. Organisatoriskt tillhör
dagbarnvårdarna en förskoleenhet och det finns en ansvarig förskolechef som
tillsammans med utbildningschefen ansvarar för verksamheten. Verksamheten
bedrivs till betydande del i dagbarnvårdarnas hem. Dagbarnvårdarna är då
ensamma med barngrupperna.
En generell styrka som lyfts fram i utbildningsområdenas underlag till presidiedialogerna är att dagbarnvårdarna har lång erfarenhet och att detta skapar
trygghet för både barn och vårdnadshavare. Vidare framhålls att dagbarnvårdarna har ett gott förhållningssätt och att barnen erbjuds en god omsorg.
Det är utifrån utbildningsområdenas underlag möjligt att ringa in en rad
utmaningar för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det finns ett generellt behov av
kompetensutveckling. Möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan medarbetare
är begränsade. Detta dels som en följd av att dagbarnvårdaruppdraget i princip
är ett ensamarbete, dels av rent tidsmässiga och logistiska skäl då det är svårt att
få till en rimlig schemaläggning som möter barnens platsbehov samtidigt som
den tar hänsyn till medarbetarnas arbetstid. Även utifrån ett ledningsperspektiv
finns det utmaningar. Avståndet mellan chef och medarbetare är förhållandevis
stort, rent geografiskt, vilket påverkar dialogen.
I 2017 års lägesbedömning konstaterades att det är svårt att utifrån de uppföljningar som görs dra slutsatser om verksamhetens innehåll och kvalitet. Som
exempel nämndes arbetet med barnens språkutveckling, hur dagbarnvårdarna
utmanar barnen i deras lärande och hur innehållet i verksamheten anpassas för
att möta barnens behov. Detta är en slutsats som fortfarande är giltig.
Frågan om pedagogisk omsorg som verksamhetsform stimulerar barns
utveckling och lärande i tillräcklig grad och om den förbereder barnen för
fortsatt lärande har uppmärksammats nationellt. De här frågorna kommer
att belysas i den särskilda utredning som regeringen har beslutat om och som
ska redovisas nästa år. Under 2017 togs ett stödmaterial fram för systematisk
55 | Förskoleförvaltningen | Lägesbedömning 2018

uppföljning av den kommunala pedagogiska omsorgen. Det finns fortfarande ett
behov av att förankra stödmaterialet innan det kan användas som ett verktyg i
verksamheten. För att öka kunskapen om verksamheten kommer hembesök hos
dagbarnvårdarna i utbildningsområde väster att genomföras under hösten 2018.
Öppen förskoleverksamhet med fortsatt stärkt
fokus på det pedagogiska uppdraget
Det finns idag nio kommunala öppna förskolor i Malmö. En av dessa – Hera
– är särskilt inriktad på nyanlända familjer. De öppna förskolorna leds av två
förskolechefer och en utbildningschef med funktionsansvar. Dessutom arbetar
två biträdande förskolechefer som stöd åt förskolecheferna i det verksamhetsnära
ledarskapet.
I förra årets lägesbedömning uppmärksammades ett pågående utvecklingsarbete
inom den öppna förskoleverksamheten. Med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningar för medarbetarna fördes dialoger om uppdraget och förväntningarna
på personalen. Dialogerna fördes både på enhetsnivå och i samverkan med
övriga öppna förskolor. Under 2018 har utvecklingsarbetet fortsatt. Bland annat
har gemensamma mallar för uppföljning och planering av verksamheten tagits
fram. Detta har i sin tur bidragit till ett stärkt fokus i kvalitetsarbetet och att
skollagsuppdraget och de öppna förskolornas arbete med läroplanens innehåll
tydliggjorts.
Social inkludering och likvärdig tillgång till förskola
Den öppna förskoleverksamheten har ett delvis bredare uppdrag än de övriga
två verksamhetsformerna inom annan pedagogisk verksamhet. Utöver ovan
nämnda kvalitetskrav anges i skollagen att den öppna förskoleverksamhet ska
erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de ges möjlighet till social gemenskap.
I de öppna förskolornas kvalitetsplaner betonas mötet med barn och föräldrar
och andra vuxna som en möjlighet för samtal och vägledning. Stor vikt läggs
vid förskolans värdegrund och omsorgsuppdraget. Läroplansområdet utveckling
och lärande har en framträdande roll; lek och skapande verksamhet lyfts särskilt.
Det framkommer också hur viktiga de pedagogiska miljöerna är för verksamheten och även undervisningsmaterialet. Även personalens bemötande lyfts fram
som en framgångsfaktor.
De vanligaste prioriterade utvecklingsområden på kommunens öppna förskolor
är samverkan med förskolan, öppna förskolan som en plats för integration
och barns språkutveckling. Dessutom har samtliga förskolor beskrivit hur
verksamheten kan bidra till ett framgångsrikt arbete inom området alla barns
rätt till stöd. När det gäller samverkan med förskolan görs hänvisningar till den
uppsökande verksamheten och den öppna förskolans möjligheter att introducera
föräldrar och barn för förskolans verksamhet.
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Fler familjecentraler på gång
Målsättningen att nå ut till barn som av olika anledningar står utanför förskoleverksamheten går som en röd tråd genom den öppna förskoleverksamheten.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö lyfte i sin slutrapport fram att
familjecentraler kan bidra till att skapa bättre och mer jämlika uppväxtvillkor
för Malmös barn. Arbetet på en familjecentral tar sin utgångspunkt i barnet och
barnets familjeförhållanden och livsvillkor. Verksamheten bygger på samverkan
mellan den öppna förskolan, socialtjänsten, barnhälsovården och mödravården.
För de öppna förskolornas del innebär familjecentralerna en viktig samverkansyta i det uppsökande arbetet.
I dagsläget är fem av stadens öppna förskolor knutna till familjecentraler eller
familjecentralsliknande verksamhet. Det pågår ett aktivt planeringsarbete för
att starta fler familjecentraler i Malmö. Detta sker i samverkan med Region
Skåne och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Hyresavtal för en ny
familjecentral i Lindängen undertecknades av samtliga parter i juli månad.
Hyresavtalsförhandling pågår för Granens familjecentral vid Värnhem. Vidare
ska Sesams familjecentral flytta till nya lokaler där det även kommer att finnas
utrymme för barnmorskemottagning. Socialrådgivartjänster har under våren
inrättats på Solstrålens familjecentral och Barnens Hus, vilket innebär att socialtjänsten numera bemannar samtliga familjecentraler i Malmö stad.

””

Målsättningen att nå ut till barn som av olika
anledningar står utanför förskoleverksamheten går som
en röd tråd genom den öppna förskoleverksamheten.

Fördjupad kunskap om OB-verksamhetens förutsättningar och innehåll Malmö
stad erbjuder förskoleverksamhet för barn vars föräldrar arbetar obekväm
arbetstid. Den 27 september 2018 var 326 barn med OB-behov inskrivna på
någon av Malmö stads sammanlagt sex OB-förskolor, att jämföra med 312 barn i
verksamheten vid samma mättillfälle föregående år.
En slutsats i 2017 års lägesbedömning var att det saknas en systematisk
uppföljning och analys på huvudmannanivå av den kommunala OB-verksamheten. Sedan dess har åtgärder vidtagits som ökar möjligheten till överblick och
fördjupad kunskap.
En utredning som syftade till att se över tillgången till OB-platser avslutades i februari 2018. Det framgår bland annat att förskolorna organiserar
sin OB-verksamhet på olika sätt. Det finns förskolor där samtliga barn har
OB-behov och andra förskolor där barnen med OB-behov går på reguljära
avdelningar under dagtid, men samlas på en särskild OB-avdelning övriga
tider. Någon förskola har valt att integrera de äldre barnen i övriga avdelningar
på dagtid, men låter de små barnen alltid vara samlade på OB-avdelningen.
Vidare konstateras att barnens behov av OB-omsorg varierar stort från individ
till individ. Vissa har ett omfattande behov medan andra enbart har det ibland.
Från OB-verksamhetens sida krävs en stor flexibilitet, då vårdnadshavarna
många gånger har oregelbundna arbetstider och i vissa fall är i behov av
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omsorg med mycket kort varsel. När det gäller behovet av platser generellt visar
utredningen att behovet av OB-platser är större i vissa delar av staden än andra
samt att utbildningsområdena har olika möjligheter att möta upp den faktiska
efterfrågan.
Under året har ett stödmaterial tagits fram för nulägesanalys och planering av
OB-verksamheten på enhetsnivå. Mallarna möjliggör en enhetlig uppföljning
av OB-verksamheten på kommunens förskolor, motsvarande stödmaterialet
till den öppna förskoleverksamheten. I kvalitetsplanerna på enhetsnivå betonas
omsorgsuppdraget och förskolornas arbete med att skapa trygga pedagogiska
miljöer samt behovet att anpassa verksamheten efter barnens vistelsebehov och
dygnsrytm. Även om läroplanen enligt skollagen enbart ska vara vägledande
finns det inom den kommunala OB-verksamheten en ambition att arbeta
med läroplanens innehåll. När det gäller barnens delaktighet i planeringen av
verksamheten framhålls den pedagogiska dokumentationen som helt avgörande
för att de pedagogiska processerna och barnens gemensamma lärande ska kunna
synliggöras.
Det framgår av förskolornas dokumentation att den i vissa fall bristande kontinuiteten i barngrupperna påverkar barns situation på förskolan och inte minst
barnens möjligheter till relationer med de andra barnen. Också det pedagogiska
arbetet och omsorgen av barnen påverkas eftersom möjligheten att planera
och anpassa det pedagogiska arbetet efter barngruppernas förutsättningar och
behov är begränsad. Barnens oregelbundna vistelsetider ställer också särskilda
krav på bemanningen av verksamheten. Även när det gäller samarbetet inom
arbetslagen och utrymmet för gemensam reflektion och dokumentation konstateras vissa svårigheter. Detta då det sällan finns tillfälle för medarbetarna att
träffas samtidigt. Samverkan med hemmet beskrivs som en framgångsfaktor i
förhållande till barns oregelbundna vistelsetider. Detta med tanke på att både
medarbetare och vårdnadshavare arbetar oregelbundna tider.
När den dagliga kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare inte är
självklar blir det extra viktigt att etablera strukturer för samverkan med
hemmen. Detta kan exempelvis ske genom särskilda rutiner för introduktion,
föräldramöten, månadsbrev och anpassning av den pedagogiska dokumentationen för att underlätta vårdnadshavarnas delaktighet.
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