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Inledning

Förskolenämnden har ett ansvar för att de cirka 16 000 barn som varje dag går till
någon av kommunens cirka 200 förskolor får en trygg, lärorik och rolig upplevelse.
Malmös barn har enligt skollagen rätt till en likvärdig förskola av god kvalitet,
oavsett vilken del av Malmö de bor i och vilken förskola de går på. Förskolans
kärnuppdrag och målen för förskolan som utbildningsform formuleras i skollagen
och förskolans läroplan. En revidering av förskolans läroplan trädde i kraft 1 juli
2019 och årets lägesbedömning är den första som helt utgår från förskolornas arbete
utifrån densamma. En annan viktig förändring som skett i förskolans juridiska
landskap sedan förra årets lägesbedömning är att barnkonventionen har trätt i kraft
som svensk lag.
Kvalitet i förskolan skapas i barnens möten med de vuxna och med varandra. En
särskild utmaning i en stad som Malmö är att erbjuda barnen en förskola som fullt ut
kan kompensera för och uppväga skillnaderna i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Avgörande är dock att verksamheten håller god kvalitet.
Särskilt betydelsefull bedöms förskolan vara för barn som växer upp med socioekonomiskt ansträngda förhållanden eller med utsatta villkor i övrigt.
Gemensam kunskap på övergripande nivå

Förskolans rektorer har ansvar för det pedagogiska arbetet på enhetsnivå och att
utbildningen utvecklas i riktning mot de nationella målen i skollagen och läroplanen.
Förskolenämnden är huvudman för Malmö stads förskolor och ansvarar i sin tur för
att ge förskolorna de förutsättningar som krävs för att uppfylla de nationella målen.
Skolchefen har förskolenämndens uppdrag att hjälpa huvudmannen att se till att
verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. I detta uppdrag ingår
samordning av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
Lägesbedömning ger en övergripande bild av måluppfyllelsen i verksamheten samt
de förutsättningar som förskolorna har för sitt arbete. Bärande i förvaltningens
kvalitetsmodell är att bedömningar och analyser på enhetsnivån utgör grunden för
kvalitetsarbetet. Förskolornas kvalitetsrapporter och förskoleområdenas kvalitetsdialoger utgör därmed värdefulla underlag i de övergripande analyser som rapporteras i
lägesbedömningen.
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Under året har förvaltningen genomfört eller påbörjat en rad fördjupande
uppföljningar. I juni rapporterades till förskolenämnden en fördjupning kring
kompetensläget på kommunens förskolor, som en del av rapporten Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning. Under 2020 har också en fördjupad
utredning genomförts kring förskolornas arbete med klagomål och kränkningsärenden och ytterligare en utredning har påbörjats med fokus på förskolornas
språkutvecklande arbete. Utöver detta har slutrapporteringen kring det kommungemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt till stöd bidragit med kunskap
och värdefulla perspektiv.

”

Coronapandemin har under året ställt krav på
anpassningar av förskolornas arbete och rutiner.

Rapportering med anledning av coronapandemin

Coronapandemin har under året ställt krav på anpassningar av förskolornas
arbete och rutiner. Konsekvenser av pandemin och hur den har påverkat barnens
situation på förskolorna har på olika sätt uppmärksammats i förskolornas kvalitetsrapporter och även i de efterföljande kvalitetsdialogerna. Förvaltningen har
på övergripande nivå följt utvecklingen genom kontinuerlig rapportering kring
antalet barn och närvarande personal på förskolorna. I föreliggande lägesbedömning sker rapportering kring coronapandemin där så är aktuellt.
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Slutsatser

I lägesbedömningen riktas fokus mot kärnuppdraget och förskolornas förutsättningar för måluppfyllelse i enlighet med skollagens och läroplanens mål och
riktlinjer. Utvecklingsarbetet på förskolorna handlar om att utforma utbildningen
så att varje barn, varje dag, ges stöd och stimulans utifrån barnets egna behov.
Avgörande för kvaliteten i verksamheten är att både medarbetarna och förskolornas
ledning har de förutsättningar som krävs för att de tillsammans med barnen ska
kunna uppfylla målen i de nationella styrdokumenten.
För huvudmannens del handlar utvecklingsarbetet om att skapa likvärdiga förutsättningar för förskolorna att utföra kärnuppdraget. Förskoleverksamheten i Malmö är
en stor organisation och utvecklingsarbetet på övergripande nivå behöver ta fasta på
långsiktighet, bred involvering från förskolorna, och att bitvis skapa bättre förutsättningar för en utbildning av hög kvalitet.
Rapporten är förvaltningens årligen återkommande uppföljning på övergripande
nivå och berör långsiktiga utvecklingsprocesser. Många av slutsatserna i förra
årets lägesbedömning är därmed fortsatt gällande. I relation till förra årets
lägesbedömning innebär årets slutsatser bekräftelser av tidigare dragna slutsatser.
Slutsatserna har även kunnat kompletteras med nyanseringar, nya perspektiv och ny
kunskap, huvudsakligen utifrån dialogprocessen inom det systematiska kvalitetsarbetet men också utifrån de särskilda uppföljningar och fördjupade analyser som
gjorts under året.
Precis som förra årets lägesbedömning visar årets analyser en långsiktigt och positiv
kvalitetsutveckling i stadens förskolor. En positiv tendens är att förskolorna i allt
större utsträckning tar sig an läroplansuppdraget utifrån ett helhetsperspektiv där
flera läroplansområden vävs samman till en helhet. Vidare rapporterar många
förskolor om lyckade kompetensutvecklingsinsatser inom centrala utvecklingsområden, såsom det språkutvecklande arbetet, förskolans värdegrundsarbete och
barns delaktighet och inflytande. En annan positiv tendens är att leken har fått en
framskjuten plats i rapporteringen och att den tillåts ha ett egenvärde precis som det
betonas i den reviderade läroplanen.
Av slutrapporten från det kommungemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt
till stöd framkommer det att förskolornas fleråriga förbättringsarbete bidragit till
ökad likvärdighet. En slutsats är att det kommungemensamma utvecklingsområdet
har fungerat som draghjälp inom andra områden och att många kompetensutvecklingsinsatser som initierats inom ramen för Alla barns rätt till stöd har fått positiva
effekt för måluppfyllelsen på kommunens förskolor. Centralt är det stödmaterial
som framgångsrikt implementerats som del av det kommungemensamma utvecklingsområdet. Underlaget är en viktig plattform för det fortsatta arbetet med barns
stödbehov, också efter att Alla barns rätt till stöd inte längre är ett kommungemensamt utvecklingsområde.
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Fortsatt arbete för likvärdig utbildning

Frågan om likvärdighet i Malmös förskolor har fortsatt högsta prioritet. Både
när det gäller medarbetarnas utbildning och kompetens samt lokalernas och
utemiljöernas beskaffenhet finns variationer som påverkar måluppfyllelsen
och likvärdigheten i verksamheten. Årets uppföljning ringar även in förskolans
ledning och styrning som en avgörande kvalitetsfaktor.
Precis som i förra årets lägesbedömning visar årets uppföljning att nämndens
resursfördelningsmodell inte fullt ut kompenserar för barnens skilda förutsättningar och därmed inte i tillräcklig grad bidrar till en likvärdig utbildning.
Huvudmannens och förvaltningens principer för fördelning av resurserna är en
central fråga i det förändringsarbete som under året påbörjats inom förskoleförvaltningen, där huvudsyftet är att stärka förutsättningarna för likvärdighet och
ansvarstagande i organisationen.

”

Precis som tidigare år kan variationer
mellan förskolorna konstateras när det gäller
tillgången till utbildade medarbetare.

Fördelning av kompetens

De personella förutsättningarna för utbildningen står fortsatt i centrum i det
övergripande utvecklingsarbetet. Precis som tidigare år kan variationer mellan
förskolorna konstateras när det gäller tillgången till utbildade medarbetare.
Det finns förskolor i Malmö där en begränsad tillgång till förskollärare
påverkar kvaliteten i utbildningen negativt och det finns fortfarande en stor
andel barnskötare som saknar formell utbildning för arbete med barn. Årets
kvalitetsrapportering bekräftar också bilden från förra årets lägesbedömning
att förskolorna i Malmö stad har olika förutsättningar att erbjuda barnen en
språklig stimulans som en följd av medarbetarnas varierande språkkunskaper.
När tillgången till förskollärare är begränsad blir fördelningen av förskollärarkompetensen mellan arbetslagen och mellan förskolorna avgörande. Med
läroplanen som utgångspunkt har arbetslagen i förskolan ett gemensamt ansvar
för barnens utveckling och lärande. Förskollärarna har en särskild roll i det
pedagogiska arbetet, men även pedagogerna och inte minst barnskötarna, som
är den största personalkategorin, har nyckelroller. Samspelet mellan förskollärarna och övriga i arbetslagen är centralt och i viktiga avseenden är medarbetare
med olika utbildningsbakgrund/inom olika yrkeskategorier ömsesidigt beroende
av varandra. När det finns brist på förskollärare får förskolläraren ofta ansvara
både för undervisningen i det egna arbetslaget och i andra arbetslag. Detta
ställer krav på förskollärarens ledarroll och att det inom arbetslagen finns tid
avsatt för verksamhetsutveckling. Det kan också medföra ökade förväntningar
på övriga medarbetare i arbetslagen att arbeta mer självständigt.
Ansvaret för bemanningen på förskolenivå ligger på rektorerna och deras
ledningsgrupper. På övergripande nivå pågår ett omfattande kompetensförsörjningsarbete och det finns ett väl etablerat HR-stöd för förskolorna i
rekryteringsarbetet. På många förskolor och i många förskoleområden finns
möjligheter att fördela kompetensen efter behov mellan avdelningarna och de
olika förskolorna inom området. Det är dock inte självklart att sådana lösningar
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är möjliga i alla delar av staden. Det behövs en övergripande strategi inom
förskoleförvaltningen där rektorerna bidrar med kunskap om kompetensförsörjningens utmaningar på lokal nivå men där huvudmannen tar ett helhetsansvar
och stöttar rektorerna i arbetet.
Kompetensutveckling utifrån behoven i verksamheten

Jämfört med tidigare år har vikten av barnskötare med god kompetens tydligare
lyfts fram i årets kvalitetsrapportering och de efterföljande kvalitetsdialogerna.
Det framkommer att de insatser som förvaltningen hittills har genomfört för att
höja barnskötarkompetensen på förskolorna har bidragit till att medarbetarna
efter genomförd utbildning generellt sett kan ta ett större ansvar för läroplansuppdraget. Förskolorna ställer sig därför mycket positiva till fortsatta insatser
för att höja barnskötarnas kompetens. Förskolorna vittnar också om att breda
kompetensutvecklingsinsatser har gett goda effekter i arbetet med barnen.
Som exempel kan nämnas Läslyftet och olika satsningar på anknytning och
omsorg. Avgörande har varit att insatserna svarat mot konstaterade behov, att
de genomförts långsiktigt samt att förskolorna hittat sätt att involvera samtliga
medarbetare i det kompetensutvecklande arbetet.

”

Jämfört med tidigare år har vikten av
barnskötare med god kompetens tydligare
lyfts fram i årets kvalitetsrapportering och
de efterföljande kvalitetsdialogerna.

För att baskompetensen i arbetslagen ska kunna bibehållas och även höjas är
det avgörande att kompetensutvecklingen är effektiv och att det finns en god
organisation för kompetensutveckling inom förvaltningen. Förskolornas kompetensutveckling ska enligt läroplanen hanteras inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet. Rektor har ett ansvar att se till att medarbetarna på förskolan
har den kompetens som krävs för att kunna utföra läroplansuppdraget. Huvudmannen, å andra sidan, har ett ansvar att säkerställa en kompetensutveckling
som svarar mot behoven i verksamheten.
Frågan om kompetensutvecklingens innehåll och organisering kommer, med
tanke på kompetensläget på förskolorna, att vara central de kommande åren, inte
minst utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Avgörande är att rektorernas kunskap
om förskolornas behov av kompetensutveckling ligger till grund för det fortsatta
kompetensutvecklingsarbetet, men också att det finns ett tydligt samordningsansvar inom förvaltningen och en planering av förvaltningens övergripande
arbete som följer förskolornas egna planeringar.
Förskolornas fysiska miljöer

Förskolans fysiska miljöer, både inne och ute, har stor betydelse för kärnuppdraget. Det står sedan tidigare klart att utbildningen på vissa förskolor bedrivs
i fysiska miljöer med så pass stora brister att det påverkar kvaliteten i verksamheten. Likvärdighetsperspektivet är centralt i den övergripande lokalplaneringen
och frågan om lokalernas ändamålsenlighet, i förhållande till skollagens och
läroplanens krav, betonades särskilt i årets lokalbehovsplan.
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Förskolornas utemiljöer som pedagogiska ytor har på ett helt annat sätt än
tidigare hamnat i fokus i och med coronapandemin. I förra årets lägesbedömning drogs slutsatsen att standarden på förskolornas utemiljöer varierar
och att förskolor med undermåliga utemiljöer har sämre förutsättningar
att skapa pedagogiska miljöer som främjar barnens inflytande, lärande
och utveckling och som är anpassade efter barnens behov. Förskolornas
kvalitetsrapportering vittnar om flera goda exempel på hur arbetet med
barnen utomhus utvecklats i och med coronapandemin. När en större del
av utbildningen måste bedrivas utomhus ställs emellertid nya krav på den
pedagogiska planeringen och därigenom även på det pedagogiska ledarskapet
och arbetslagens förmåga att anpassa strukturer och arbetssätt till de nya
förutsättningarna.
Ledning och styrning

Ett gott/ändamålsenligt ledarskap är en avgörande förutsättning för förskolans
kvalitet. Utmaningar på andra områden omfattar ofta aspekter som har med
styrning och ledning att göra, exempelvis bemanning, kompetensutveckling
och fysiska miljöer. Men också sådant som handlar om gemensamma förhållningssätt, systematik i olika processer och vad som kan kallas arbetsplatskultur
har en grund i det lokala ledarskapet.
Rektorn är som pedagogisk ledare ansvarig för kvaliteten i “sina” förskolor,
men som grupp bär också stadens rektorer en stor del av uppdraget att skapa/
erbjuda en likvärdig förskola.
I Malmö stad är ledningen på förskolenivå delad mellan rektor, biträdande
förskolechef och förste förskollärare och det delade ledarskapet sätter sin
prägel på organisationen. Biträdande förskolechefer och förste förskollärare
står för det nära ledarskapet och fungerar som stöd för rektor. En slutsats som
kan dras är att de på många sätt är helt avgörande för det lokala utvecklingsarbetet. En välfungerande ledningsgrupp är ofta en starkt bidragande orsak till
ökad kvalitet. Det är därmed viktigt att huvudmannen skapar goda förutsättningar för ett välfungerande ledarskap.

”

En välfungerande ledningsgrupp är ofta en
starkt bidragande orsak till ökad kvalitet.

En viktig förutsättning för ledarskapet är kompetensutveckling och möjligheter till kollegialt lärande. Förvaltningen har sedan organisationsutvecklingen
2016 arbetat med utveckling av ledarskapet utifrån intentionen med den
utvecklade organisationen. Under året har en satsning på kommunikativt
ledarskap genomförts, och det finns all anledning att fortsätta arbeta utifrån
den här linjen. Kompetensutveckling, såväl för varje ledningsfunktion för
sig som för gruppen som sådan, bör därmed ses som ett viktigt utvecklingsområde framöver.
Men det är också viktigt att se på ledningen på enhetsnivå som en del av en
större helhet som omfattar andra nivåer och funktioner. Skolchefen har ett
särskilt ansvar för kvalitet och likvärdighet, och det är viktigt att förvaltningen
fortsätter anpassa organisationen och arbetsformerna till denna förhållandevis
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nya funktion. Samtidigt förutsätter förvaltningens organisation att gruppen
med utbildningschefer också tar ett ansvar för likvärdigheten och stödjer
skolchefen i dennes uppdrag.
Delarna av ledningsstrukturen förutsätter varandra och helheten är beroende
av att alla delar fungerar väl, samt att stödfunktionerna erbjuder effektivt och
ändamålsenligt stöd.
Det språkutvecklande arbetet

Barns behov av språklig stimulans och utveckling ställer krav på utbildningen inte minst utifrån ett likvärdighetsperspektiv och i relation till
förskolans kompensatoriska uppdrag. Förra årets lägesbedömning pekade på
ett generellt behov att stärka medarbetarnas kompetens i det språkutvecklande arbetet. Förskolornas kvalitetsrapportering det här året vittnar om ett
mångfacetterat utvecklingsarbete. Det finns generellt sett en medvetenhet
om att arbetet behöver utgå ifrån barnens behov och att det språkutvecklande arbetet behöver genomsyra undervisningen. Språket ses som en nyckel
för att utforska även andra läroplansområden och det finns en strävan att
etablera strukturer och arbetssätt för att fokusera arbetet. Betydelsen av
högläsning lyfts fram. Likaså behovet att utveckla former för en nyanserad
dialog mellan barn och pedagoger som främjar barnens språkutveckling.
Stödet som de pedagogiska utvecklingsteamen och även specialpedagog- och
psykologteamen kan erbjuda det lokala utvecklingsarbetet upplevs som
värdefull, inte minst i det kompetensutvecklande arbetet.
Utifrån ett likvärdighetsperspektiv finns dock flera utmaningar som måste
hanteras. Det står klart att förskolorna har olika förutsättningar att erbjuda
barnen den språkmiljö som krävs i en stad som Malmö och att måluppfyllelsen inom området varierar. Medarbetarnas kompetens framhålls generellt
som en avgörande framgångsfaktor och även ledarskapets förmåga att
tillsammans med arbetslagen etablera strukturer och arbetssätt för att
fokusera det språkutvecklande arbetet. På vissa förskolor finns medarbetare
som är i behov av kompetensutveckling i svenska språket. I synnerhet på
förskolor där flertalet barn har ett annat vardagsspråk i hemmet än svenska
kan detta påverka måluppfyllelsen.
Digitalt meningsskapande i förskolan

Digital kompetens som begrepp introducerades i den reviderade läroplanen
som började gälla 2019. Förvaltningsledningen har under det här året fattat
beslutet att Digitalt meningsskapande i förskolan ska vara ett kommungemensamt utvecklingsområde från och med 2021.
Det framkommer av årets kvalitetsrapportering att förvaltningsledningens
signalerade behov av kraftsamling har fått genomslag i förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Digitalisering i undervisningen är det vanligaste
utvecklingsområde i förskolornas fortsatta planering och kvalitetsdialogerna
vittnar om att medarbetarnas förmåga att använda den digitala tekniken
generellt sett har höjts det senaste året. Dock finns det fortfarande en
variation i arbetslagens kompetens inom området. I förhållande till
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läroplanen finns en utmaning i att utveckla medarbetarnas förmåga att i undervisningsmoment koppla samman de digitala verktygen med andra områden
såsom projekterande arbetssätt, utforskande och lek.
Under hösten har en kartläggning av den digitala lärmiljön genomförts i samtliga
förskoleområden (LIKA). Resultatet utgör viktigt underlag i det fortsatta arbetet.
Omställningar och anpassningar med anledning av Coronapandemin

År 2020 har varit ett speciellt år för kommunens förskolor. Coronapandemin
har påverkat förskolorna och barnen på många olika sätt. Eftersom pandemin
är pågående och situationen förändras är det inte möjligt att dra några långtgående och generella slutsatser om dess konsekvenser för förskolans kvalitet och
barnens utbildning. Utifrån rådande kunskapsläge pekar emellertid mycket på att
förskoleförvaltningen har varit väl rustad att hantera krisen och att förskolorna i
stor utsträckning har kunnat ställa om och anpassa verksamheten utifrån de nya
förhållandena.

”

...förskoleförvaltningen har varit väl rustad
att hantera krisen och ... i stor utsträckning
kunnat ställa om och anpassa verksamheten...

Anpassningen har emellertid varit påfrestande och det tycks vara så att konsekvenserna av redan bristande förutsättningar ofta har förstärkts i och med
densamma. Exempelvis ställer ett ökat behov av utevistelse större krav på
utemiljöerna.
Beläggningen på förskolorna har varit lägre än väntat under året, framför allt
under våren. Med färre barn på plats har det på många förskolor varit möjligt att
ägna mer tid åt planering, reflektion och utveckling. Samtidigt har det försämrat
förutsättningarna att bedriva långsiktiga pedagogiska projekt. Vidare har närvarograden sett olika ut i olika delar av staden, vilket tyder på att det finns geografiskt
relaterade skillnader i beteendemönster och konsekvenser för förskolorna.

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall
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Förskolornas förutsättningar
Förskolornas möjligheter att uppfylla kraven i skollagen och målen i läroplanen
påverkas av deras förutsättningar. Som huvudman för Malmö stads förskolor har
förskolenämnden ansvar för att utifrån sina befogenheter ge förskolorna de förutsättningar som uppdraget kräver.

Utbildningens förutsättningar är viktiga men innebär ingen garanti för en hög
kvalitet. En förskola kan ha hög kvalitet trots begränsade förutsättningar, och på
motsvarande sätt leder inte de mest gynnsamma förutsättningarna med nödvändighet till en förskola av hög kvalitet. Utifrån ett helhetsperspektiv är det viktigt med
kunskap om hur förskolornas förutsättningar på olika sätt och i relation till varandra
påverkar måluppfyllelsen och med detta likvärdigheten i utbildningen.
Samtidigt är förutsättningarna för utbildningen inte helt särskilda från dess kvalitet
eftersom krav och mål i skollag och läroplan är riktade till både förskolan och
huvudmannen. Förskolornas olika förutsättningar kan således beskrivas som strukturella villkor som på olika sätt utgör kvalitetsaspekter och som sätter upp ramar
inom vilka utbildningen bedrivs. I det här avsnittet beskrivs hur sådana villkor ser
ut för Malmö stads förskolor utifrån en uppdelning mellan ekonomiska, materiella,
personella och organisatoriska förutsättningar.

Ekonomiska förutsättningar

Förskolenämnden har som huvudman ett ansvar att fördela resurserna efter barnens
olika förutsättningar och behov. Utgångspunkten är att utbildningen ska vara
likvärdig oavsett var den bedrivs. Den ekonomiska uppföljningen och planeringen
sker inom ramen för Malmö stads gemensamma budgetprocess. Som pedagogisk
ledare har rektor ett särskilt ansvar för att anpassa resursfördelningen så att alla barn
får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande.
Av förskolenämndens intäkter består den största delen (cirka 96 procent) av medel
från kommunfullmäktige, genom det så kallade kommunbidraget. Kommunbidraget
uppgick i 2020 års budget till cirka 2,9 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 15
procent av de ekonomiska resurser som kommunfullmäktige tilldelar nämnderna,
vilket i sin tur är i nivå med vad svenska kommuner i medeltal tilldelar förskoleverksamheten (SKL, 2019).
En vägledande princip i nämndens resursfördelning är att en så stor del av
resurserna som möjligt ska gå till kärnuppdraget och ytterst till att skapa så
goda förutsättningar som möjligt för mötet mellan barnen och den pedagogiska
personalen. Förskolenämnden fattar årligen beslut om förskolornas ekonomiska
ramar. Medel fördelas till verksamheten enligt en resursfördelningsmodell som
består av en grundersättning (96 procent) och en strukturersättning (4 procent).
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Grundersättningen varierar utifrån barnens ålder och beroende på om barnet är på
förskolan heltid eller deltid, i övrigt är ersättningen densamma för alla förskolor och
fördelas utifrån antal barn i verksamheten.1
Strukturersättningen viktas efter olika socioekonomiska faktorer. Som en följd av
bostadssegregationen i Malmö varierar strukturersättningen med geografin. De
förskolor som har en jämförelsevis högre strukturersättning ligger i regel i de östra
eller södra delarna av staden medan de förskolor som har en jämförelsevis lägre
strukturersättning generellt sett återfinns i de västra delarna av Malmö.
Extra medel för att stärka förutsättningarna för likvärdighet

Under 2020 fick förskolorna i Malmö, efter beslut i kommunfullmäktige, tilldelat
sig 10 Mkr i form av extra kommunbidrag. Detta efter att regeringen och dess
samarbetspartier i början av året beslutade att fördela ytterligare generella statsbidrag
till kommunsektorn. Av dessa 10 Mkr fördelades 8,2 Mkr till den kommunala
förskoleverksamheten och 1,8 Mkr till fristående huvudmän. Förskolenämnden valde
att utgå ifrån förskolans kärnuppdrag i fördelningen av de extra resurserna. Medlen
användes för att på olika sätt stärka förutsättningar för ökad likvärdighet i utbildningen. På grund av Coronapandemin har möjligheterna till kompetensutbildning
varit begränsade under året. Fokus riktades därför mot fortbildning och utrustning
inom ramen för arbetet med digitalisering.
Omfördelning av medel inom staden

Kommunfullmäktige beslutade under våren att justera nämndernas budgetramar i
syfte att dämpa effekterna av coronapandemin. För förskolenämnden innebar detta
ett minskat kommunbidrag motsvarande det prognostiserade överskott som redovisades i nämndens ekonomiska prognos i maj månad, det vill säga 55 Mkr.

Figur 1: Grundbelopp per plats, kr, 2014–2019. (Källa: Förskoleförvaltningen)
1

Utöver grundersättningen tilldelas förskolorna medel från barnomsorgsavgifterna. som motsvarar i medeltal cirka åtta
procent av förskolornas intäkter.
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Förskolornas ekonomiska utveckling

I den fördjupade lägesbedömningen som redovisades till förskolenämnden i juni
månad beskrivs förskolornas ekonomiska utveckling ur ett längre perspektiv
och visar hur grundersättningen har ökat den senaste femårsperioden (se Figur
1). Denna utveckling för kommunens förskolor har varit möjlig genom ökade
kommunbidrag men också ett ständigt arbete för att fördela och använda
resurserna optimalt inom organisationen.
Den ekonomiska utvecklingen på kommunens förskolor under 2020 har till
viss del präglats av coronapandemin. Antalet närvarande barn i verksamheten
har varit färre än planerat och personalen har varit frånvarande i något större
utsträckning än vanligt.
Bemanningen har lösts med befintlig personal utifrån barngruppernas behov.
Att frånvarande personal inte har behövt ersättas med vikarier, har påverkat den
ekonomiska utvecklingen och förskolorna har haft lägre kostnader än planerat.
Detta gäller även till exempel kostnaderna för livsmedel.
En annan faktor som påverkat förskolornas ekonomiska utveckling är befolkningsutvecklingen. Antalet barn i förskoleåldern var under årets första 8
månader något lägre än vad som förväntades vid tillfället då förskolenämnden
fattade beslut om budget för år 2020. Eftersom efterfrågan av plats skiljer sig
mellan förskolorna i olika delar av staden och förskolorna tilldelas resurser per
heltidsplacerade barn påverkar detta i förlängningen hur resurserna fördelas.
I samband med nämndens delårsrapport prognostiserades ett överskott i slutet
av året på cirka 30 Mkr för hela verksamheten.
Kostnader för personal och lokaler

Förskolornas kostnader består till stor del av lönekostnader för personalen.
Lönekostnaderna utgör i medeltal cirka 75 procent av förskolornas utgifter.
Lönekostnaderna varierar mellan förskolorna. Andelen förskollärare samt
medarbetarnas kompetens och erfarenhet är några av de viktigare skälen till
detta.
Kostnaderna för lokaler behandlas som en nämndövergripande kostnad.
Kostnadsutvecklingen när det gäller förskolornas lokaler påverkar det ekonomiska utrymmet på övergripande nivå och därmed huvudmannens möjligheter
att fördela resurser till förskolorna genom grundersättningen. Av förskolenämndens sammanlagda intäkter gick cirka 17 procent till kostnader för lokaler,
motsvarande 523 miljoner kronor. Utöver lokalkostnader består nämndövergripande kostnaderna bland annat av myndighetsutövning och administration samt
tilläggsbelopp, transporter och specialverksamheter.
Sett i ett nationellt perspektiv är kommunens lokalkostnader för förskolan
förhållandevis höga.
Inom förskoleförvaltningen pågår ett långsiktigt arbete för att begränsa
lokalkostnadernas påverkan på förskolornas ekonomiska utrymme (se vidare
under förskolornas materiella förutsättningar). Det framgår i förskolenämndens
senaste delårsrapport att utfallet för nämndens lokalkostnader inneburit
ett överskott på 7,7 Mkr, vilket framför allt beror på lägre hyreskostnader
jämfört med budget för perioden. Den största avvikelsen i prognosen beror
på att nybyggnadsprojekt skjutits fram vilket kommer att innebära lägre
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hyreskostnader under året. Lägre kostnader har också uppstått på grund av att
Stadsfastigheter har sänkt hyran på ett antal paviljonger till följd av den översyn
av befintliga hyresavtal som förskoleförvaltningen har initierat. Dessutom har
det skett en avveckling av lokaler som påverkat kostnadsutvecklingen. Förskolenämndens lokalkostnader för helåret bedöms generera ett överskott på 8 Mkr.

”

Inom förskoleförvaltningen pågår ett långsiktigt
arbete för att begränsa lokalkostnadernas
påverkan på förskolornas ekonomiska utrymme.

Riktade statsbidrag

Knappt cirka 2,5 procent av förskolenämndens intäkter utgörs av riktade
statsbidrag (motsvarande cirka 73 miljoner kronor) vilket är en minskning
jämfört med föregående år. Det största statsbidraget är till för att verksamheten
ska kunna följa gränserna för maximal avgift för barnomsorgsavgifter. Övriga
statsbidrag rör bland annat OB-verksamhet, barngruppernas storlek samt andra
kvalitetssäkrande åtgärder. Inför år 2020 tilldelades Malmö stad riktat statsbidrag
för att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat
dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska (för rapportering om pågående
utvecklingsarbete se vidare avsnittet Omsorg, utveckling och lärande).
Förskolenämnden har i olika sammanhang, senast i budgetskrivelsen 2021,
signalerat att det är önskvärt att de riktade bidragen avskaffas till förmån för
generella bidrag till sektorn förskola. Detta är också en fråga som förskoleförvaltningen driver nationellt. Utgångspunkten i kritiken är att staten bör ha tillit till
att huvudmännen fördelar resurserna utifrån barnens behov och de lokala förhållandena så att likvärdigheten och professionens förutsättningar stärks. Detta är
dessutom något som huvudmännen är skyldiga att göra enligt skollagen.
Frågan om likvärdighet har högsta prioritet

Skollagens och läroplanens högt satta likvärdighetsmål ställer stora krav på
förskolenämndens användning och fördelning av resurser. En slutsats som drogs
i Lägesbedömning 2019 är att nämndens resursfördelningsmodell inte fullt ut
kompenserar för barnens skilda förutsättningar och därmed inte i tillräcklig grad
bidrar till en likvärdig utbildning. Antalet barn i förskoleåldern beräknas minska
de närmaste åren, vilket väntas innebära minskad tilldelning av kommunbidrag.
Förskolenämnden gör i sin senaste budgetskrivelse bedömningen att detta
framöver kan komma att innebära mer ansträngda villkor för förskolorna. I och
med en väntad minskad tilldelning av resurser ställs frågan om resursanvändning
och principer för fördelning av resurser på sin spets.
Inom förvaltningen pågår ett förändringsarbete med huvudsyfte att stärka förutsättningarna för likvärdighet och ansvarstagande i organisationen. En del av det
arbetet handlar om att säkerställa att de ekonomiska resurserna används optimalt.
Ett utredningsarbete har påbörjats under året där fokus bland annat riktas mot
kostnader för kärnuppdraget och förskolenämndens resursfördelningsmodell som
kompenserande verktyg.
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Materiella förutsättningar

Förskolenämnden ska enligt skollagen se till att förskolorna har de lokaler och de
materiella förutsättningar som behövs för att syftet med utbildningen ska uppfyllas. I
huvudsak redogörs för förskolornas fysiska miljöer i årets lägesbedömning, men även
sådant som utrustning sätter materiella villkor för förskolan. I avsnittet rapporteras
även om förskolornas arbete med digitalisering och digitala verktyg, ett område av
förskolans uppdrag som fått ökat utrymme i den reviderade läroplanen.

Lokaler och utemiljöer

I Lägesbedömning 2019 drogs slutsatsen att standarden på förskolornas lokaler och
utemiljöer varierar och att detta riskerar att påverka måluppfyllelsen.
Lokalbehovsplanen anger inriktningen för de kommande åren

Förskolenämndens lokalbehovsplan anger inriktningen för de kommande årens
lokalplanering. I årets lokalbehovsplan framgår det att den samlade kapaciteten
enligt nuvarande planering är tillräcklig för att möta upp den förväntade efterfrågan.
Tidigare år har befolkningsutvecklingen varit den främsta drivande faktorn när
det gäller förskolans utbyggnadstakt. Den senaste befolkningsprognosen pekar
emellertid på en minskning bland barn i förskoleåldern de närmaste åren. På sikt
finns fortfarande ett utbyggnadsbehov för att möta en ökande befolkning men i
nuläget är det andra faktorer som påverkar lokalbehovet.
Utifrån befintligt lokalbestånd och med hänsyn till likvärdighetsperspektivet finns
till exempel ett behov att ersätta bristfälliga, tillfälliga och ej ändamålsenliga förskolelokaler. Detta för att kunna erbjuda alla förskoleverksamheter ändamålsenliga,
trygga och kvalitativa lärmiljöer som bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. De
närmaste fem åren finns en planering för avveckling av lokaler som motsvarar cirka
3 060 platser. Samtidigt som det finns en planerad utbyggnad om cirka 2190 platser,
framför allt i stadens nybyggnadsområden. Detta innebär att totala kapaciteten inom
förskolans lokaler beräknas minska med cirka 870 platser fram till och med år 2025.
Under den kommande tioårsperioden planeras för cirka 4 530 nya platser samtidigt
som cirka 3 440 platser avvecklas, vilket ger ett nettotillskott om cirka 1 090 platser.

”

Den senaste befolkningsprognosen pekar
emellertid på en minskning bland barn
i förskoleåldern de närmaste åren.

Arbete för att hålla nere lokalkostnaderna

Förskolornas lokalkostnader är en förhållandevis stor utgiftspost. Lokalkostnaderna
belastar inte direkt förskolornas budget på enhetsnivå. En negativ kostnadsutveckling påverkar emellertid hur mycket ekonomiska resurser som kan fördelas till
förskolorna, vilket i förlängningen påverkar förskolornas möjligheter till en god
grundbemanning och förutsättningar att bedriva en verksamhet av god kvalitet.
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Förskolans behov av utbyggnad de närmaste åren motiveras i första hand inte av
förändringar i befolkningsutvecklingen, utan drivs fram, som framgått ovan, av
behovet att ersätta bristfälliga, tillfälliga och ej ändamålsenliga lokaler i det befintliga
beståndet, samt ambitionen att etablera förskolor i nybyggnadsområdena.2 Eftersom
förskolenämndens resurstilldelning i stor utsträckning baseras på befolkningsutvecklingen är detta förändringar i lokalplaneringen som kan vara svåra att hantera inom
befintlig ram.
Inom förskoleförvaltningen pågår ett långsiktigt arbete för att begränsa lokalkostnadernas påverkan på förskolornas ekonomiska utrymme. Tillsammans med
serviceförvaltningen har det startat ett projekt för att se över de gemensamma arbetsprocesserna och samtidigt undersöka möjligheterna att använda konceptförskolor i
högre grad, med syfte att sänka lokalkostnaderna för nya förskolor.
Geografisk närhet till förskolelokaler påverkar tillgängligheten

Problemet med den geografiska balansen väntas kvarstå de närmaste åren vilket kan få
konsekvenser för förskolans tillgänglighet. Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats
så nära barnets eget hem som möjligt. Närhet till förskola från det egna hemmet kan
påverka nyttjandegraden och är för vissa familjer avgörande för när och om barnet
börjar förskola. Då förskolenämndens långsiktiga ambition är att öka antalet barn
som går i förskola är geografisk närhet till förskola en viktig faktor i lokalplaneringen.
Nuvarande förutsättningar rörande prognoserna för behovs- och lokalkostnadsutvecklingen innebär svårigheter i att prioritera geografisk närhet fullt ut.
Nytt funktionsprogram för att säkra lokalers ändamålsenlighet

Förskolenämnden fattar i december månad beslut om ett funktionsprogram som
syftar till att säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses i samband med att
en ny förskola ska byggas. Funktionsprogrammet avser både förskolans inne- och
utemiljöer. Syftet är att de nya lokalerna och miljöerna blir ändamålsenliga, dvs.
utformade så att arbetet tillsammans med barnen kan bedrivas i enlighet med
skollagen och läroplanen. Professionens perspektiv är centralt. Därigenom riktas
fokus mot det pedagogiska arbetet och barnens omsorg och trygghet, men även mot
förskolans miljöer som avgörande för medarbetarnas och ledningens arbetsmiljö.
Projektering av en ny förskola är en komplex process som omfattar många aktörer
och kompetenser. Både planeringsarbetet och byggprocessen har hittills förutsatt
rektors medverkan under flera moment, vilket ställer krav på rektors engagemang och
förmåga att lyfta fram verksamhetens och medarbetarnas perspektiv. Detta perspektiv
har hittills inte kunnat förmedlas i byggprocessen på ett systematiskt sätt. Genom det
nya funktionsprogrammet finns förutsättningar att tydligt förmedla verksamhetens
behov redan i ett tidigt skede av byggprocessen. Funktionsprogrammet innefattar
även tillgänglighetsaspekter för att säkerställa att förskolan ska vara tillgänglig för
alla barn, även barn med fysiska funktionsnedsättningar eller med neuropsykiatriska
diagnoser.
Funktionsprogrammet har tagits fram inom ramen för projektet Framtidens förskola,
genom en process där representanter från förskolorna har haft möjlighet till inflytande. Även aktuell forskning kring hur förskolans lokaler och fysiska miljöer har
vägts in. Funktionsprogrammet ska vara ett styrande dokument i samband med

2

Förskolenämnden tilldelas resurser genom kommunbidraget (se vidare i avsnittet Ekonomiska förutsättningar.
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nybyggnation. Kopplat till huvudmannens ansvar att säkerställa likvärdighet i
förskolans lokaler blir funktionsprogrammet en gemensam referenspunkt som
klargör vad ändamålsenliga lokaler innebär för kommunens förskolor.

”

Funktionsprogrammet innefattar även
tillgänglighetsaspekter för att säkerställa att
förskolan ska vara tillgänglig för alla barn.

Förskolans utemiljöer

I Lägesbedömning 2019 drogs slutsatsen att standarden på förskolornas utemiljöer
varierar och att förskolor med undermåliga utemiljöer har sämre förutsättningar att bedriva en utepedagogik samt att konstruera pedagogiska miljöer
som främjar barnens inflytande, lärande och utveckling och som är anpassade
efter barnens behov. En annan slutsats var att kvaliteten i utemiljöerna måste
ses i relation till andra förutsättningar, såsom medarbetarnas kompetens.
Beroende på kompetensnivån har medarbetarna bättre eller sämre möjligheter
att förhålla sig till en utemiljö och använda de materiella förutsättningarna för
att exempelvis konstruera en tillgänglig och varierad pedagogisk miljö eller att
organisera barngrupperna på ett ändamålsenligt sätt. Precis som tidigare år har
förskolornas tillgång Bokträdgården inneburit möjligheter för förskolorna att
erbjuda barnen inspirerande utemiljöer.
Frågan om förskolornas utemiljöer som pedagogiska ytor har aktualiserats i
och med coronapandemin med förväntningar på förskolorna att bedriva undervisning utomhus. Kvalitetsdialogerna vittnar om ett generellt lyft när det gäller
arbetet med barnen utomhus. Förskolorna har kunnat använda sig av befintliga
utemiljöer och till viktiga delar kunnat flytta ut undervisningen.

”

Frågan om förskolornas utemiljöer
som pedagogiska ytor har aktualiserats
i och med coronapandemin...

De pedagogiska miljöerna har under flera år lyfts som avgörande för undervisningen i förskolornas kvalitetsrapporter. I många fall har pedagogiska miljöer
angetts som ett utvecklingsområde i andra fall som ett perspektiv eller verktyg
för att omsätta förskolans uppdrag och läroplanens mål till konkret arbete
tillsammans med barnen. Även projekterande arbetssätt framhålls av många
förskolor som ett framgångsrikt sätt att omsätta läroplanens intentioner till
praktiskt arbete. Årets kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger indikerar att
det inte är självklart att arbetssätt och metoder som används för undervisning
inomhus enkelt kan översättas till förskolornas utemiljöer. Det har till exempel
visat sig att förskolornas sätt att arbeta med anpassningar av förskolans miljöer,
som är en central del inom Alla barns rätt till stöd, behöver förändras när utemiljöerna, som pedagogiska ytor, skapar nya möjligheter men också ställer nya krav
på verksamhetens pedagogiska planering.
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Digitalisering

Det framgår av skollagen att förskolorna ska ha den utrustning som behövs för
att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Digitaliseringen i förskolan är en
prioriterad fråga på nationell nivå. Regeringen understryker genom sin nationella
digitaliseringsstrategi för skolväsendet behovet av likvärdig tillgång och användning
av digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera
verksamheten. En del i denna utmaning handlar om att säkerställa att alla förskolor
har likvärdig tillgång till digitala verktyg i undervisningen.
Behov av fördjupad kunskap kring digitalisering

Frågor som rör digitalisering har hög prioritet på kommunal nivå. Inom staden
pågår bland annat ett arbete för att förändra den centrala organiseringen av
stadens IT, digitalisering och systemförvaltning, under ledning av stadskontoret.
Förskolenämnden understryker i den senaste budgetskrivelsen inför 2021 vikten
av att den nya centrala organisationen i dessa frågor styrs utifrån förvaltningarnas
verksamhetsbehov.
I samband med Lägesbedömning 2019 redovisades förvaltningens arbete med att
stärka tillgången till en digital infrastruktur på förskolorna. En slutsats som drogs
var att förskolornas tillgång till IT-utrustning generellt sett är god. Samtidigt konstaterades ett behov av en mer djupgående analys av tillgången till digitala verktyg samt
behovet att ersätta befintlig utrustning. Detta för att säkerställa att förskolorna har
likvärdiga materiella förutsättningar att uppfylla de nationella målen. Inom förvaltningen har ett kartläggningsarbete påbörjats för att tydliggöra förskolornas och
stödfunktionernas behov när det gäller teknik, IT-säkerhet, informationshantering
och systemutveckling.
Under året har förskolornas lokala ledningsgrupper även genomfört en så kallade
LIKA-kartläggning3, med enkätfrågor som belyser olika aspekter av förskolans
digitalisering (se vidare under Personella förutsättningar samt Omsorg, utveckling
och lärande).

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall
3

LIKA är ett skattningsverktyg framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, som stöd i digitaliseringsarbetet i skola
och förskola. Syftet med kartläggningen är att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Detta för att kunna
säkerställa att förskolorna har likvärdiga förutsättningar att uppfylla de nationella målen.
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Personella förutsättningar

Medarbetarna är en avgörande faktor för förskolans kvalitet och lyfts ofta fram,
i forskning såväl som i förvaltningens analyser, som en nyckel för att förskolan
ska lyckas med sitt uppdrag. Det nationella uppdraget ställer höga krav på den
pedagogiska personalens kompetens. För att barnen ska kunna få den förskola de
har rätt till krävs att medarbetarna kan utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt.
Förskolenämnden ska se till att medarbetarna ges möjligheter att utvecklas i sina
yrkesroller. Som pedagogisk ledare har rektor ett särskilt ansvar för att medarbetarna
får kompetensutveckling och möjligheter till kollegialt lärande.
Förskoleförvaltningen har allt mer ringat in personella förutsättningar som en grund
i samspelet mellan olika typer av förutsättningar för förskolan. Framför allt gäller
detta kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
Under året har också nya perspektiv kring medarbetarnas kompetens, personalsammansättningen och kontinuiteten i arbetsgrupperna tillförts utifrån flera fördjupade
studier.
En analys av hanteringen av klagomål och anmälda kränkningar, som förskoleförvaltningen genomfört under året ger en bild av att en högre kompetensnivå och
kontinuitet bland medarbetare bidrar till att medarbetarna arbetar mer förebyggande,
främjande och åtgärdande i förhållande till brister. Slutsatserna i Lägesbedömning
– förutsättningar och fördjupning 2020, som refereras till vidare nedan, ger också en
bild av att samspelet inom arbetslagen och möjligheterna till kollegialt utbyte har
betydelse för kompetensnivån generellt på förskolorna.
Vidare bidrar slutrapporten om det gemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt
till stöd men viktiga slutsatser kring utmaningar och framgångsfaktorer i utvecklingsarbete och kompetensutvecklingsinsatser.
Arbetslagets sammantagna kompetens viktig

Utgångspunkten för arbetet med kompetensförsörjning är de krav som förskolans
styrdokument ställer på förskolorna.
Skollagen ställer krav på tillgång till legitimerade förskollärare vilka har ett särskilt
ansvar för undervisning i förskolan. För att klara förskolans uppdrag behöver
arbetslagen därtill kompetenta barnskötare och pedagoger. Läroplanen anger också
riktlinjer för arbetslagens arbete. Därmed lyfts arbetslaget fram som centralt för
läroplansuppdragets genomförande. Den sammantagna kompetensen är avgörande
för att nå de nationella målen i utbildningen.
Bristen på förskollärare och utbildade barnskötare har påverkat arbetet med kompetensförsörjning till Malmö stads förskolor under en längre tid. I Lägesbedömning
– förutsättningar och fördjupning 2020 konstaterades utifrån underlag från bland
annat SKR och Arbetsförmedlingen att tillgången till förskollärare och utbildade
barnskötare nationellt kommer att vara otillräcklig under lång tid framöver (Arbetsförmedlingen, 2019 och SKL, 2019).
Den bristande konkurrensen om tjänsterna i förskolan kan enligt Arbetsförmedlingens analys leda till att kompetensnivån hos de som rekryteras sjunker. Detta i sin
tur ställer krav på förskolorna att lägga ner arbete på introduktion och stödåtgärder
för personalen. För arbetslagen och särskilt förskollärarna kan det innebära att det
tidsmässiga utrymmet för arbete med barnen och verksamhetsutveckling minskar.
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Bristen på förskollärare har varit i fokus under en längre tid. I årets kvalitetsdialoger
framhäver dock många förskolor särskilt vikten av kompetenta barnskötare för
att kunna genomföra kärnuppdraget och uppfylla de nationella målen. Tillgången
till kompetenta barnskötare är en förutsättning för att förskollärarna ska kunna
genomföra sitt uppdrag att ansvara för och leda undervisningen i utbildningen.
Lägre andel förskollärare innebär också större krav på barnskötare och pedagoger
att kunna medverka till barns utveckling och lärande i undervisningen på ett självständigt sätt.
En annan aspekt som flera förskolor lyfter i kvalitetsdialogerna är vikten av en god
baskompetens hos medarbetarna för att alla i arbetslaget ska kunna tillgodogöra sig
kompetensutvecklingsinsatser.
Kartläggning av kompetensnivå bidrar med nya
perspektiv kring förskolornas förutsättningar

En slutsats i Lägesbedömning 2019 var att det finns behov av en mer nyanserad
kunskap om förskolornas kompetensbehov. Rapporten Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2020 satte rektorernas bedömning av kompetensen på
förskoleområdesnivå4 i relation till medarbetarnas formella kompetens.

Figur 2: Sambandet mellan andel förskollärare (%) och GAP Totalt, 2019. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Resultatet visar bland annat att förskoleområden med en högre andel förskollärare
har en högre skattad faktisk kompetens hos personalen. Sambandet illustreras av
Figur 2 där andelen förskollärare i förskoleområdet sätts i relation till personalens
skattade kompetens. Sambandet tyder på att hög kompetens hos enskilda förskollärare har positiva effekter på arbetslagets kompetensnivåer generellt.
4

Som del av arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan genomfördes under 2019 för första gången bedömningar av förskollärarnas, barnskötarnas och pedagogernas kompetensnivå genom så kallade GAP-kartläggningar.
Bedömningarna gjordes av ansvariga rektorer i samtliga förskoleområden utifrån kompetensnivåerna viss, god, hög och
mycket hög kompetens.
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Vidare visar rapporten att förskoleområden med förskollärare med högre skattad
kompetensnivå också i högre utsträckning har barnskötare med högt skattad
kompetensnivå. Det omvända gäller också. Det vill säga att förskoleområden med
barnskötare med högre skattad kompetensnivå i högre utsträckning har förskollärare
med högt skattad kompetensnivå. Sambandet illustreras i Figur 3.

Figur 3: Samband mellan GAP Förskollärare och GAP Barnskötare, 2019. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Sambanden som redovisas i Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2020
pekar på värdet av kollegialt utbyte inom arbetslagen samt i andra samarbetsforum
på lokal nivå. Kopplat till förskollärarnas särskilda ansvar som pedagogiska ledare
indikerar resultaten betydelsen av förskollärarens roll. Men även att kompetenta och
erfarna barnskötare kan ha betydelse när de sätts i samma arbetslag som mindre
erfarna förskollärare. Sambandet indikerar sammantaget att tillgången till kompetens
i arbetslagen har betydelse.
Oförändrad andel förskollärare

Mellan 2014 och 2016 sjönk andelen förskollärare från 36 till 29 procent, men har
därefter varit relativt oförändrad sett över hela förvaltningen. Detta framgår i Figur
4 där utvecklingen i Malmö också jämförs med riket och de andra storstadskommunerna. Andelen förskollärare är generellt sett högre i andra kommuner. Antalet barn
per heltidstjänst med förskollärarexamen på Malmös kommunala förskolor har ökat
från 14,7 år 2015 till 16,8 under 2019. År 2019 var motsvarande siffra för riket 12,2
barn.
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Figur 4: Andel förskollärare, 2014–2019. (Källa: Skolverket)

Fördelning av förskollärare inom förvaltningen

Andelen förskollärare varierar mellan förskolorna. I juni 2020 varierade andelen förskollärare5 per förskoleområde mellan 23 och 51 procent.
I förra årets lägesbedömning lyftes sambandet mellan socioekonomisk sårbarhet och
andel förskollärare och att förskolor som har högst strukturersättning generellt sett har
lägst andel förskollärare. En positiv förändring utifrån ett likvärdighetsperspektiv är att
andelen förskoleområden med minst 30 procent förskollärare ökade till 79 procent i juni
2020 jämfört med 67 procent i juni föregående år. Det är dock för tidigt att säga om
detta är en utveckling som kommer att fortsätta.
Att det förekommer en pedagogisk segregation, där förskolor och skolor i mer
socioekonomiskt sårbara områden har svårare att rekrytera personal med rätt
kompetens, uppmärksammas bland annat i en rapport från 2020 som sammanställer
Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning om hur lärarresurser säkras till skolor
med utmaningar. Rapporten konstaterar att arbetet med att stärka lärarresurser till stor
del ligger hos rektorerna och att många kommunala huvudmän saknar en övergripande
strategi för att stötta rektorerna i detta arbete (Skolinspektionen, 2020).
Ansvaret för bemanningen på förskolenivå ligger på rektorerna och deras ledningsgrupper. Det pågår också ett övergripande kompetensförsörjningsarbete och förskolor
erbjuds HR-stöd i vid rekrytering. Förskoleområden har också möjligheter att fördela
kompetensen efter behov mellan avdelningarna och de olika förskolorna. Det är
dock inte självklart att sådana lösningar är möjliga i alla delar av staden. Utifrån detta
perspektiv framträder ett behov av en övergripande strategi inom förskoleförvaltningen
där rektorerna bidrar med kunskap om kompetensförsörjningens utmaningar på lokal
nivå men där huvudmannen tar ett helhetsansvar och stöttar rektorerna i arbetet.
5

I andelen förskollärare ingår även förste förskollärare. Sysselsättningsgraden för förste förskollärare korrigeras till 60
procent.
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Barnskötare största yrkesgruppen

Barnskötare är den yrkesgruppen som barnen i störst utsträckning möter på Malmö
stads förskolor. Lägesbedömning 2019 konstaterade att antalet barnskötare under
senare år ökat markant som en följd av befolkningsutvecklingen och även till viss del
av förskollärarbristen.
Värt att poängtera är att yrkesgruppen barnskötare innefattar både medarbetare med
och utan formell utbildning. Det finns i nuläget ingen skillnad i uppdrag mellan
barnskötare med formell kompetens och barnskötare utan formell kompetens.
Hur andelen barnskötare med formell kompetens fördelar sig bland förskolorna kan
inte beskrivas i nuläget, men förvaltningen arbetar för att möjliggöra det framöver.
Eftersom forskningen återkommande lyfter fram kompetensens inverkan på
kvaliteten kan statistik på andelen barnskötare med relevant utbildning tjäna som
ett viktigt underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Påverkan av barnskötarnas
kompetens är särskilt betydande eftersom det är den största personalgruppen.
Förskoleförvaltningen har på olika sätt arbetat för att fler barnskötare ska ha formell
kompetens. Enligt förskoleförvaltningens riktlinjer betraktas en barnskötare ha
godkänd utbildning vid genomförd barnskötarutbildning om minst 1 100 gymnasiepoäng. Utifrån den definitionen är andelen utbildade barnskötare inom förvaltningen
55 procent.
Som synes av Figur 5 har andelen utbildade barnskötare ökat de senaste åren, till
följd av en rad insatser inom ramen för förvaltningens projekt ”Kompetensförsörjning
barnskötare” som genomfördes 2016 - 2019. Mellan 2018 och 2019 minskade andelen
barnskötare med formell kompetens något bland förvaltningens årsarbetare. Det är
dock för tidigt att säga om ökningen av andelen barnskötare med formell kompetens
har avstannat eller om nedgången är tillfällig.

Figur 5: Andel barnskötare med formell kompetens, 2016–2019. (Källa: Förskoleförvaltningen)
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Pedagog med inriktning förskola

Yrkeskategorin pedagog inrättades i Malmö stad för att bredda kompetensen och för att
öka andelen högskoleutbildade medarbetare. Pedagoger har minst 120 högskolepoäng som
är relevanta för förskolans behov och uppdrag. Sett till vilka utbildningsinriktningar som
finns representerade är yrkesgruppen mycket heterogen.
Yrkesgruppen är den minsta av de som arbetar nära barnen, motsvarande cirka 300
personer. Pedagogerna har ökat med cirka 50 medarbetare sedan år 2013 och förskoleförvaltningen har som mål att antalet ska öka ytterligare framöver.
Antalet servicevärdar utökas

Under våren återupptogs ett projekt med så kallade servicevärdar. Projektet kommer
nu utökas genom att antalet tjänster går från 60 till 120 mot slutet av året. Syftet med
servicevärdarna är att frigöra mer tid för den pedagogiska personalen i utbildningen
och undervisningen av barnen. Servicevärdarna utför så kallade kringuppgifter såsom
avtorkning av bord, sopning av golv och rengöring av leksaker. Servicevärdarna är tidsbegränsat anställda under ett år av arbetsmarknads- och socialförvaltningen och tjänsterna
finansieras statligt.
Utifrån en enkät instämmer de biträdande förskolechefer som tagit emot en servicevärd i
hög grad eller till viss del i påståendet att servicevärden har avlastat förskolans medarbetare
så att de får mer tid för barnnära arbete.

Figur 6: Personaltäthet, 2014–2019. Figuren visar antal barn per heltidstjänst. (Källa: Skolverket)

Personaltätheten relativt jämn över tid

Antalet medarbetare i förhållande till antalet barn, det vill säga personaltätheten, är en
viktig aspekt i arbetet för att ge barnen förutsättningar för lärande och utveckling. En
högre personaltäthet ger bland annat bättre förutsättningar för medarbetarna att dela in
barnen i mindre grupper och att anpassa utbildningen efter varje barns behov.
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Utifrån statistik som rapporteras till SCB i oktober 2019 var det i genomsnitt 4,9
barn per heltidstjänst i Malmö stads förskolor. Detta kan jämföras med 5,2 barn
per heltidstjänst i riket. Som det framgår av Figur 6 har personaltätheten legat på en
relativt jämn nivå bakåt i tiden.
Personaltätheten varierar något mellan förskolorna i Malmö. Flertalet, 80 procent
av förskolorna har mellan 4 och 5,5 barn per medarbetare. Sambandet som konstaterades i förra årets lägesbedömning, att antalet barn per heltidstjänst som regel är
lägre på de förskolor som har en högre socioekonomisk sårbarhet6 , kvarstår.
Mångfald i personalsammansättning

Förskolan ska enligt läroplanen vara en social och kulturell mötesplats där barn ska
få utveckla förståelse för kulturell mångfald och förberedas för ett liv i en alltmer
internationaliserad värld. Utbildningen ska bidra till att barnen får kännedom om
olika levnadsvillkor och kulturer och spegla samhället genom en strävan efter
jämställdhet och mångfald.
Förskoleförvaltningen är också en av få förvaltningar i Malmö stad som uppfyller
kommunens målsättningar om mångfald avseende medarbetare med utländsk
bakgrund då cirka hälften av medarbetarna liksom Malmös invånare har utländsk
bakgrund.
I förskolans uppdrag ingår det att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk
– både det svenska språket och andra modersmål i de fall ett barn har ett annat
modersmål än svenska. Medarbetarnas språkliga förmåga i svenska samt förmågan
att arbeta språkutvecklande är därför viktiga kompetenser i förskolan.
Det finns en bred variation av modersmål bland medarbetarna och samtidigt varierande kunskaper inom det svenska språket. De vanligaste språken utöver svenska är
arabiska, albanska, bosniska, polska och turkiska, vilket är i stort sett samma språk
som är vanligast som modersmål bland barnen.
Att det finns många språk representerade bland medarbetarna kan vara en fördel
i arbetet med modersmålsstöd. Det förutsätter dock att medarbetarnas språkkunskaper finns representerade där behoven finns. Samtidigt finns det förskolor som i
kvalitetsdialogerna ger uttryck för att medarbetarnas varierande språkkompetens i
svenska, påverkar möjligheten att erbjuda barnen en tillräcklig språklig stimulans.
Andelen medarbetare med svenska som modersmål varierar mellan kommunens
förskolor enligt kvalitetsdialogerna. Den senaste modersmålskartläggningen som
genomfördes 2018 indikerade att områden med en högre andel medarbetare som
inte har svenska som modersmål också har en högre andel barn som inte har svenska
som modersmål.
Övergripande arbete med kompetensförsörjning

Förvaltningens övergripande arbete med kompetensförsörjning innefattar insatser
för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. I förvaltningens insatser
för att attrahera medarbetare är utgångspunkten att synliggöra utvecklingsmöjligheter och höja statusen för att jobba i förskola. I det övergripande arbetet med
kompetensförsörjning har flera insatser genomförts under året för att stödja förskolornas rekryteringsprocess.
6

Definitionen av socioekonomisk sårbarhet bygger på samma grund som resursfördelningsmodellens strukturersättning
beräknas (se avsnittet ”Ekonomiska förutsättningar”).
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Att utveckla samarbetet med universitet och gymnasieskolor är betydelsefullt för att
säkra tillgången på kompetens på lång sikt. Förskoleförvaltningen samarbetar bland
annat med Malmö Universitet, för att skapa intresse för förskollärarutbildningen hos
gymnasieelever. Utveckling och kvalitetssäkring av organisationen för praktik för
förskollärarstudenter och gymnasieelever är också en viktig del i detta arbete.
Eftersom bristen på legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare är
ett faktum som förvaltningen måste förhålla sig är arbetet med att behålla och
utveckla medarbetare särskilt viktigt. Insatser för att arbeta specifikt med kompetensförsörjning inom gruppen förskolläraren är särskilt inriktat på att skapa goda
förutsättningar för läroplansuppdraget och behandlas vidare nedan. För yrkesgruppen barnskötare genomförs flera insatser för att utveckla medarbetare vilka
behandlas vidare nästa avsnitt om kompetensutveckling.
Arbete för att stärka förskollärarnas villkor

Tillgången till förskollärare är avgörande för att uppfylla kraven i skollagen och
målen i läroplanen där förskollärares ansvar i undervisningen betonas.
I arbetet med att attrahera och behålla förskollärare har förvaltningen verkat för
att skapa goda förutsättningar för professionsuppdraget. Några exempel på hur
goda förutsättningar för professionsuppdraget har främjats är genom organisationsutveckling, tid för verksamhetsutveckling, ledarförsörjning och ledarutveckling samt
hälsofrämjande arbete.
Lönebildning och en långsiktig utveckling av förvaltningens lönestruktur är ett
annat av förvaltningens medel för att uppnå målet att rekrytera och behålla förskollärare. För att attrahera nya förskollärare i konkurrens med andra arbetsgivare sker
ett målmedvetet arbete med nylönesättningar. Förvaltningen arbetar även strategiskt
med att höja lönenivåerna strukturellt för att behålla förskollärare med flera års
erfarenhet och hög kompetens.
Under året har projektet ”Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor”
fortsatt. Projektet syftar till att ta fram förslag på hur förskollärares arbetsvillkor
kan förbättras samt hur deras kompetens kan stärkas och användas på bästa sätt.
Förhoppningen är att projektet ska bidra till att fler förskollärare stannar kvar och att
fler sökande lockas till Malmö stads förskolor.
Inom projektet testar 50 förskolor nya arbetssätt och utvärderar dessa systematiskt.
Pilotverksamheterna syftar till att stärka förskollärares ledarroll, undervisningsuppdrag och arbetsglädje.
Fler män i förskolan

Inom ramen för Fler män i förskolan pågår också ett arbete för att attrahera medarbetare. Av den pedagogiska personalen är endast sju procent män. Jämfört med
andra kommuner har Malmö stad emellertid en hög andel män då andelen män
i förskolan i riket är drygt fyra procent. Bland annat har förvaltningen lagt fokus
på att lyfta fram yrkesverksamma män kommunikationssammanhang och i den
verksamhetsförlagda utbildningen för förskollärarstudenter.
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Kompetensutveckling

Förskolenämnden och rektorerna har båda ett ansvar för att förskolornas medarbetare har den kompetens som behövs för att genomföra förskolans uppdrag.
Arbetet med att utveckla medarbetarnas kompetens centralt mot bakgrund av det
kompetensläge som speglas i föregående avsnitt. En bristande tillgång till av förskollärare och utbildade barnskötare samt brister i likvärdighet avseende fördelning
medarbetarnas kompetens mellan Malmö stads förskolor påverkar såväl inriktningen
som utformningen av kompetensutvecklingsinsatser.
I underlagen för kvalitetsdialogerna tar i stort sett alla förskolor upp kompetensutveckling för medarbetarna som en central del av arbetet för högre måluppfyllelse
utifrån läroplanen.
Insats för fler barnskötare med formell utbildning

Eftersom förskollärare och pedagoger per definition har relevant utbildning inriktas
arbetet med att stärka den formella kompetensen hos medarbetarna mot barnskötarna. Barnskötare som är anställda inom förvaltningen och som saknar relevant
utbildning ges fortsatt möjlighet att genomgå en uppdragsutbildning som anordnas
av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. I år har 30 medarbetare avslutat
utbildningen och ytterligare 30 medarbetare har påbörjat den.
I en enkät till biträdande förskolechefer uppger samtliga svarande att de upplever
att uppdragsutbildningen har bidragit till att medarbetaren har uppnått en högre
förståelse för förskolans uppdrag. Den högre förståelsen syns enligt de svarande
genom att medarbetarna visar en större medvetenhet i mötet med barnet. Utbildningen bidrar också till att medarbetaren tar ett större ansvar i planeringen,
genomförande och analys av utbildningen.
Stöd till förskollärare i rollen som ledare i undervisningen

Förskollärarna har en central roll i planeringen av det pedagogiska arbetet där de
ansvarar för undervisningen. Många förskolor reflekterar i sina kvalitetsrapporter
över hur förskollärarna kan stöttas i de särskilda uppdrag de har utifrån läroplanen.
De åtgärder som har genomförts eller planeras handlar ofta om kompetensutveckling genom deltagande i utvecklingsgrupper eller forum där alla förskollärare
i ett utbildningsområde träffas. Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor och de pilotprojekt kring förskollärares ledarroll, undervisningsuppdrag
respektive arbetsglädje som inleddes under våren har också betydelse för att utveckla
professionen.
Insatser för att stärka den generella kompetensen

En god baskompetens i arbetslagen framhålls i kvalitetsdialogerna som en avgörande
framgångsfaktor för att utveckla kvaliteten i utbildningen. För att kompetensutvecklingsinsatser på specifika områden ska få önskad effekt behöver medarbetarna som
deltar ha tillräckliga insikter i de nationella styrdokumenten.
För att höja kompetensen bland barnskötare utan formell utbildning har så kallade
femdagarsutbildningar genomförts vid två tillfällen per år. Utbildningarna, som
genomförs av de pedagogiska utvecklingsteamen, leder inte till en formell behörighet
men har enligt genomförda utvärderingar lett till förbättrad yrkesskicklighet bland
de barnskötare som gått utbildningen. Även den omfattande kompetensutvecklingsinsatsen Barns delaktighet och utforskande, där medarbetare från alla yrkeskategorier
deltog, nämns också i sammanhanget som goda exempel på insatser som bidragit
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till att höja kompetensnivån i arbetslagen. Barns delaktighet och utforskande som
arrangeras av alla utbildningsområdenas pedagogiska utvecklingsteam har ett brett
anslag med ett fokus på pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt.
Vidare genomför förvaltningen löpande introduktionsprogram för nyanställda
medarbetare som är nyutbildade, som saknar relevant utbildning eller som är timavlönade. Syftet är att medarbetarna snabbt ska få den förståelse som de behöver för
att klara uppdraget.
Under våren har en gemensam ansökan om yrkeshögskoleutbildning för
specialistbarnskötare med språkinriktning gjorts tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Detta i syfte att även stärka och bredda kompetensen
hos barnskötare med formell utbildning i kommunens förskolor.
Verksamhetsnära stöd betydande del av kompetensutveckling

Enligt förskolornas kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger bidrar pedagogiska
utvecklingsteam och specialpedagog- och psykologteam till en höjning av medarbetarnas kompetens genom ett nära samarbete och kompetensutvecklingsinsatser
som anpassas efter förskolornas behov.
Slutrapporten om det gemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt till stöd
visar också att specialpedagog- och psykologteamen, liksom förste förskollärarna,
har haft avgörande betydelse i genomförandet av utvecklingsarbetet inom området.
Verksamhetsnära kompetensutveckling för hållbart lärande

I uppföljningen av arbetet med Alla barns rätt till stöd lyfter intervjuade rektorer
vikten av att utveckla formerna för kompetensutveckling. Ett generellt konstaterande är att de kompetensutvecklingsinsatser som planerats utifrån förskolornas
egna förutsättningar och som genomförts integrerade i förskolornas praktik också
är de som fått störst effekt. Med den här inriktningen kan kunskapen befästas i
konkret vardag och komma barnen i verksamheten tillgodo direkt.
Tiden är en annan faktor som påtalas i förskolornas rapportering kopplat till
kompetensutvecklingsarbetet. Det kan handla om möjligheter för medarbetarna
att avsätta tid för kompetensutveckling. Det kan också handla om tid för reflektion
i arbetslagen eller tid för individuell reflektion och möjligheter att bearbeta nya
uttryck och omsätta nya kunskaper i konkret arbete. Utifrån denna aspekt lyfter
förskolorna återkommande den biträdande förskolechefens nyckelroll och arbetet
med schemaläggning och organisering som centralt, i kvalitetsrapporter och
kvalitetsdialoger.
I kvalitetsdialogerna lyfter många förskolor fram att deltagande i kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet, som erbjuds av Skolverket, har varit särskilt framgångsrikt
för att höja personalens kompetens. Erfarenheterna av Läslyftet har också bidragit
med kunskap om hur kompetensutveckling behöver organiseras för att göra
skillnad för barnen.
I Läslyftets moduler sker lärandet i grupper på förskolan, tätt knutet till arbetet
med barnen. I Läslyftet är förskollärarens roll som handledare central och denne
erbjuds utbildning i att leda det kollegiala lärandet.
Flera förskoleområden har också valt att involvera samtliga medarbetare i Läslyftet,
trots att insatsen främst riktar sig till förskollärare. Detta har visat sig vara en
framgångsstrategi och som ger stöd för att breda fortbildande insatser gör att
insatsen får ett större genomslag i den pedagogiska verksamheten.
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Insatser för att stärka kompetensen inom specifika områden

Utöver att utveckla kompetensen på ett mer generellt plan finns det behov av
att utveckla kompetensen inom specifika områden av förskolans uppdrag. I
kvalitetsrapporterna tar samtliga förskolor upp behov av kompetensutveckling för
medarbetare och ger exempel på olika insatser som har genomförts eller planeras
för att höja medarbetarnas kompetens inom olika områden. Det handlar ofta om
gästföreläsningar, workshops, diskussionsgrupper och besök på andra förskolor,
både inom och utanför Malmö.
Angeläget behov av att utveckla den digitala kompetensen

Det vanligaste området som lyfts fram i förskolornas kvalitetsrapporter är digital
kompetens. Utbildningen i förskolan ska bland annat ge barnen förutsättningar
att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en
förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Eftersom utvecklingen går
fort inom det här området är adekvat kompetens något som också förändras över
tid.
Läroplanens nuvarande mål kring digital kompetens tillkom i den reviderade
läroplanen som började gälla under 2019. Det upplevda behovet av kompetensutveckling på området är dock inte nytt. Tidigare lägesbedömningar har lyft
signaler från förskolorna om att den digitala kompetensen generellt sett är låg
bland medarbetarna.
I årets kvalitetsdialoger kan dock en generell kompetenshöjning på området
skönjas. Ett hinder som fortsatt kommer upp i dialogerna är att medarbetarnas
digitala kompetens varierar mycket. Framför allt tar många förskolor upp att
utvecklingen drivs och är beroende av enskilda medarbetare med hög kompetens.
Kompetensbehoven handlar framför allt om transformationskompetensen, det
vill säga de didaktiska färdigheterna att använda digitala verktyg i undervisningen
på ett sätt som ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära. Flera förskolor
lyfter i sina kvalitetsrapporter att även om det finns tillgång till digitala verktyg
är personalen osäker på hur verktygen ska användas i utbildningen vilket leder
till att de istället blir liggande och oanvända. Samtidigt lyfter några förskolor
förmågan att använda digitala verktyg brett och kopplat till andra läroplansområden, som till exempel språk, som en framgångsfaktor.
Förvaltningsledningen har beslutat att införa det gemensamma utvecklingsområdet digitalt meningsskapande i förskolan från och med 2021. Inför
utvecklingsarbetet genomförs under hösten 2020 en kartläggning med hjälp av
det så kallande LIKA-verktyget. Verktyget är ett skattningsverktyg som bygger på
värdering och bedömning av den digitala lärmiljön. Syftet med kartläggningen,
som genomförs av alla rektorer, är att belysa områden där stöd och insatser kan
behövas. Detta för att kunna säkerställa att förskolorna har likvärdiga förutsättningar att uppfylla de nationella målen.
En utveckling som kan noteras utifrån åtgärder för att begränsa smittspridning
och fysiska möten sedan utbrottet av coronapandemin är att kompetensen att
använda digitala kommunikationsplattformar har ökat.
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Insatser för stärkt kompetens i språkutveckling

Flera förskolor konstaterar i sitt kvalitetsarbete att vissa barn bara möter det
svenska språket på förskolan och att det finns en stor mängd olika modersmål
representerade. Många förskolor vittnar om att barngruppernas sammansättning
ställer höga krav på det språkutvecklande arbetet.
I Lägesbedömning 2019 var en av slutsatserna att förskolorna i Malmö stad har
olika förutsättningar att erbjuda barnen en språklig stimulans som en följd av
medarbetarnas varierande språkkunskaper. Sammansättningen av medarbetare i
Malmö stads förskolor, med en hög andel medarbetare som inte har svenska som
modersmål, innebär att medarbetarnas språkliga förmåga i svenska är varierande
(jmf avsnittet “Mångfald i personalsammansättning”).
I årets kvalitetsdialoger framkommer fortsatt att medarbetares språkliga förmåga
i svenska påverkar möjligheten att erbjuda barnen språklig stimulans på vissa
förskolor. Flera förskolor tar också upp språkförståelse som en nyckelkompetens
för att medarbetare ska kunna ta till sig den kompetensutveckling som erbjuds
generellt.
Under 2020 har en rad insatser genomförts för att stärka medarbetarnas
kompetens att främja barnens språkutveckling. I kvalitetsrapporterna lyfter många
förskolor att deltagande i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet har
varit framgångsrikt för att höja personalens kompetens. Det pågår även en rad
utvecklingsinsatser i de olika utbildningsområdena. I de pedagogiska utvecklingsteamen finns språkutvecklare som vid behov genomför insatser. I förvaltningens
stödorganisation för förskolorna i arbetet med språkutveckling ingår också att
det ska finnas språkombud representerade på varje förskola som får kontinuerlig
kompetensutveckling.
Förvaltningen har också genomfört en rad kompetensutvecklande insatser med
anledning av Statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan (SFS 2019:558). Statsbidraget ska användas för att stärka språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn
som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Både breda och
riktade fortbildningsinsatser har genomförts. Under våren har ett utvecklingsarbete
initierats på tio utvalda förskolor med särskilt fokus på kompetensutveckling av
medarbetare i högläsning och berättande samt insatser för att stärka medarbetares
språkutveckling i svenska.
En utmaning som förvaltningen fortsatt står inför är att hitta välfungerande
metoder för att stärka medarbetarnas kunskaper i det svenska språket.
Behov av kompetensutveckling och stöd i ledningsgrupperna

I kvalitetsdialogerna omnämns också vikten av kompetensutveckling och stöd
för de som ingår i förskoleområdenas ledningsgrupper – förste förskollärare,
biträdande förskolechef och rektor. Ledningsgrupperna i staden har olika
förutsättningar och är sårbara för omsättning av medarbetare eftersom de har
nyckelfunktioner för stöd och ledning av förskolorna. De som rekryteras till olika
funktioner i ledningsgruppen behöver snabbt kunna komma in i sin roll.
Rektorsforum och forum för förste förskollärare lyfts fram som viktiga arenor
för ändamålet. Ett motsvarande forum för biträdande förskolechefer finns inte på
övergripande nivå. Värdet av ett forum för biträdande förskolechefer, vars ansvar
kring bemanning och schemaläggning är avgörande för måluppfyllelsen, lyftes
också i flera kvalitetsdialoger.
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Det görs också satsningar för att stärka chefer och ledningsgrupper i att leda med
kommunikation, något som efterfrågats av verksamheten. Bland annat har samtliga
chefer och ledare i förvaltningen deltagit i en utbildning i kommunikativt ledarskap,
som bygger på aktuell forskning om strategisk intern kommunikation och kommunikativa organisationer. Stort fokus har legat på att ge ledningsgrupperna möjlighet
att resonera och reflektera kring egna angelägna kommunikationsutmaningar, men
också möjliggöra diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan ledningsgrupperna.
Ett behov av att stärka rektors ledarskap och det lokala skolutvecklingsarbetet
generellt uppmärksammas också i Skolverkets lägesbedömning 2020. Skolverket avser
därför att fortsätta utveckla rektorsprogrammet där stort fokus läggs på frågor som
rör styrning, organisering, ledning, ledarskap, kollegial samverkan samt kvalitetsoch förbättringsarbete.
I en enkätundersökning av förste förskollärares kompetensbehov utifrån alla
barns rätt till stöd i november 2019 framkom också ett upplevt behov av stärkt
kompetens inom skolutveckling. Bland annat efterfrågades kompetensutveckling
i att ge handledning till personal på kort sikt och på lång sikt även i generellt
utvecklingsarbete.

Personalkontinuitet

Hög sjukfrånvaro bland personalen innebär att förutsättningarna för att kunna
upprätthålla kontinuitet i arbetslagen påverkas negativt. Även personalomsättning
och andelen timavlönade barnskötare bedöms påverka möjligheterna att upprätta
kontinuitet i arbetslagen.
De pedagogiska relationerna mellan barn och vuxna har i olika sammanhang
beskrivits som avgörande för kvaliteten (se till exempel Vetenskapsrådet 2015). En
förutsättning för att de pedagogiska relationerna ska fungera väl är att det finns en
kontinuitet inom personalgrupperna. Detta för att ett gemensamt förhållningssätt
och en gemensam barnsyn ska kunna upprätthållas inom arbetslagen.
En hög sjukfrånvaro och personalomsättning kan innebära att förskolorna har
sämre möjligheter att ge barnen förutsättningar att utvecklas och lära. Kopplat till
läroplanens krav påverkar stabiliteten i arbetslaget förskollärarens möjligheter att leda
och utveckla undervisningen.
I kvalitetsdialogerna tar förskolorna återkommande upp personalkontinuitet som
viktigt för att utveckla och upprätthålla framgångsrika arbetssätt i undervisningen
och utbildningen. Sjukfrånvaro är också något som försvårar möjligheten att
genomföra utbildningsinsatser samt att bereda tid för gemensam reflektion inom
arbetslagen.
Nya perspektiv på personalkontinuitet

I Lägesbedömning, förutsättningar och fördjupning 2020 konstaterades ett visst samband
mellan kontinuitetsfaktorer och medarbetarens bedömda kompetensnivå utifrån
resultaten i förvaltningens GAP-kartläggning. Kommunens förskoleområden med
lägre personalomsättning, genomsnittligt färre antal korttidsjukdagar; och även en
lägre andel timvikarier tenderar att ha förhållandevis högt bedömd faktisk kompetensnivå bland medarbetarna. Det omvända förhållande gäller också.
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Förskoleförvaltningen har vidare gjort en fördjupad analys av hanteringen av
klagomål och kränkningar. Utifrån denna görs tolkningen att en hög personalomsättning gör det svårare att etablera ett gemensamt tillitsfullt förhållningssätt
och strukturerade arbetssätt som krävs för en systematisk hantering av brister.
Sjukfrånvaron minskar över tid – men ökade under våren

Sjukfrånvaron är hög inom Malmö stads förskolor. Med en sammanlagd
sjukfrånvaro på 8 procent (år 2019) har förskoleförvaltningen högst sjukfrånvaro
i Malmö stad.
Sjukfrånvaron är dock föremål för ett trendbrott. Från att i flera år ha ökat varje
år har den nu börjat minska. Sjuktalet 8,8 procent år 2016 utgör de senaste årens
högsta notering, se Figur 7. Sjukfrånvaron fortsatte att minska fram till i början
av året. Från mitten av mars har emellertid korttidssjukfrånvaron ökat och den
pågående coronapandemin tros under perioden ha haft och kommer ha en
påverkan framöver.

Figur 7: Sjukfrånvaro, 2014–2019. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Den höga sjukfrånvaron är signifikativ för förskolan. Sett i sjukskrivningstal
ligger förskolan näst högst på arbetsmarknaden efter vård- och omsorgsyrkena. I
en analys av de höga sjuktalen i förskolan på nationell nivå har Försäkringskassan
dragit slutsatsen att sjuktalen sannolikt beror på generella arbetsmiljöproblem
inom förskolan (Försäkringskassan, 2018). Detta bekräftas av en studie av
Malmö universitet som genomfördes i samverkan med förskoleförvaltningen
(Persson, Tallberg Broman & Malmö stad, 2019). Glappet mellan krav och
förutsättningar, menar författarna av studien, skapar dilemman relaterade
till uppdragets gränslöshet, förskollärares lojalitet, förskollärares ansvar och
ledarskap samt bristen på kontroll och samsyn.
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Fortsatt minskad personalomsättning för personalen i barngrupperna

Mellan år 2018 och 2019 minskade personalomsättningen7 för alla yrkesgrupper som ingår i den pedagogiska personalen. Minskningen är tydligast
för gruppen förskollärare. I den gruppen minskade omsättningen från 19,8 till
14,9 procent. Förändringen illustreras i Figur 8.

Figur 8: Personalomsättning, 2014–2019. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Personalomsättningen skiljer sig mellan de olika yrkesgrupperna. Högst personalomsättning återfinns bland pedagoger följt av förskollärarna. I jämförelse
är personalomsättningen lägre bland barnskötarna (8,9 procent).
Bemanningsstrategi kan bidra till ökad personalkontinuitet

Vid oplanerad frånvaro ska behoven av personal i första hand täckas av
utbildningsområdenas bemanningsteam. I kvalitetsdialogerna lyfter många
förskolor att bemanningsteamen bidrar till ökad kontinuitet både i förhållande
till barn och medarbetare. Eftersom medarbetarna i bemanningsteamen är
väl bekanta med verksamheten kan den planerade verksamheten fortgå utan
avbrott vid personalfrånvaro.
I viss utsträckning kan det finnas ett behov av timavlönade medarbetare vid
oplanerad frånvaro. Trygga anställningsformer är en förutsättning för goda
arbetsvillkor och kontinuitet i arbetslagen. Förskolenämnden har därför
som målsättning att andelen timavlönade medarbetare ska minska. Det
7

Personalomsättning definieras som kvoten av antalet medarbetare som avslutat sin anställning och medelantalet medarbetare. Nyckeltalet mäter medarbetare som avslutar sin anställning i förskoleförvaltningen.
Därmed syns inte så kallad intern personalomsättning, dvs. medarbetare som byter från en förskola till en
annan inom förvaltningen. Den interna personalomsättningen påverkar kontinuiteten på samma sätt som
annan personalomsättning.
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långsiktiga arbetet med att minska andelen timavlönade till förmån för tryggare
anställningsformer sker främst genom strategisk resurs- och bemanningsplanering
och bemanningsteam.
Andelen timavlönade barnskötares minskade markant fram till 2017 och har därefter
varit på en relativt jämn nivå. Vid senaste halvårsavstämningen, i juni 2020, hade
andelen timanställda barnskötare minskat till 1,6 procent vilket kan jämföras med 2,7
procent i juni 2019. Under våren har personaltätheten varit jämförelsevis hög till följd
av färre närvarande barn än planerat, vilket utifrån förskolenämndens delårsrapport,
bedöms ha påverkat behovet av timavlönade medarbetare. I kvalitetsdialogerna
vittnar också flera förskolor om ett ökat samarbete mellan förskoleområden kring
bemanning under våren i syfte att undvika att ta in tillfälligt anställda
En förutsättning för att rektorer och biträdande förskolechefer ska kunna
bemanna med befintlig personal och undvika behov av att ta in vikarier är att
det finns tillgång till relevanta underlag. Det digitala närvarosystemet, Tempus,
ger en bild av barnens faktiska vistelsetid och har kunnat tjäna som ett underlag i
bemanningsarbetet.
Rapporten Effekthemtagning av Tempus undersöker vilka effekter införandet av
Tempus har gett förskoleförvaltningen. Utifrån en uppföljning av biträdande
förskolechefers användning av Tempus, bidrar uppgifterna om barnbeläggning i
realtid till möjligheten att flytta medarbetare mellan avdelningar och inom förskoleområdet istället för att boka timavlönade vikarier. Rapporten tar också upp att
sammanställningar över årsvariationen i barnbeläggning för olika veckodagar,
lov och helgdagar från närvarosystemet gör det möjligt att öka träffsäkerheten i
bemanningsplaneringen.
Som ytterligare ett sätt att stärka förutsättningarna för en effektiv bemanningsplanering har förvaltningen arbetat för att utveckla schemaläggningen. I syfte att
effektivisera och kvalitetssäkra processen pågår för närvarande ett digitaliseringsarbete. Som en del av det ser förvaltningen över möjligheterna att dra nytta av RPA
(robotic process automation).
Insatser för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är centralt i förvaltningens arbete för att minska
sjukfrånvaro. Arbetet har haft ett fokus på att lyfta friskfaktorer för att förstärka och
uppmärksamma det som fungerar bra i förskolans verksamheter. Vidare har en insats
för alla ledningsgrupper och skyddsombud påbörjats i form av en workshop om
friskfaktorer. Det förs också ett kontinuerligt samarbete med företagshälsovården
kring förebyggande och hälsofrämjande insatser.
Satsningar på ledarutveckling och ledarförsörjning har fortsatt i syfte att
förbättra arbetsmiljön. Grupputvecklingsinsatser för arbetslag, arbetsplatser och
ledningsgrupper har också genomförts för att främja ett gott samarbete och skapa
förutsättningar för ett nära ledarskap.
Förvaltningens projekt ”Organisering av förskollärares kompetens och arbetsvillkor”
syftar bland annat till att bidra till en stärkt arbetsmiljö för medarbetarna vilket
kan komma att ha effekt på sjukfrånvaron på sikt. Projektet beskrivs mer i detalj i
avsnittet ”Personella förutsättningar: Arbete för att stärka förskollärarnas villkor”.
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Organisatoriska förutsättningar

Förskolans organisatoriska förutsättningar handlar dels om förskolans styrning och
ledning, i Malmö stads fall hur förskoleförvaltningen är uppbyggd och fungerar
samt att varje förskoleenhet är en del av en större helhet. Dels handlar det om hur
varje förskola är organiserad, och då framför allt sådant som berör barnen och
barngrupperna.

Förskoleförvaltningens organisation

Malmös kommunala förskolor är indelade i 48 förskoleområden och varje område
består av en till sju förskolor, med ett genomsnitt på något mer än fyra förskolor
och ungefär 340 barn. Förskoleområdena är i sin tur uppdelade i fem geografiskt
baserade utbildningsområden som var och en leds av en utbildningschef. Utbildningscheferna leds i sin tur av förvaltningsdirektören som också är skolchef.
Den nuvarande organisationen med fem utbildningsområden, som funnits sedan
2016 kommer att ändras 2021 då de fem utbildningsområdena blir fyra och utbildningschefernas uppdrag tydligare inriktas mot likvärdighet i staden som helhet.
Förändringen görs som en del av förskoleförvaltningens fortsatta arbete med att
stärka förutsättningarna att skapa en likvärdig förskola för alla barn.
I varje förskoleområde finns en lokal ledningsgrupp som består av rektor, biträdande
förskolechefer och förste förskollärare. I sitt uppdrag, som i stor utsträckning styrs
av förskolans nationella uppdrag, ansvarar rektor för förskolan och utbildningens
kvalitet. Som pedagogisk ledare har rektorn ansvaret för att utbildningen utvecklas i
enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Biträdande
förskolechefer och förste förskollärare står för det nära ledarskapet och bistår rektorn
i den operativa ledningen av förskolan. Förste förskollärarna har en ledande roll för
säkrandet av den pedagogiska kvaliteten i vardagen och för utvecklingsarbetet på
förskoleområdesnivå. Deras betydelse för utbildningen förs fram i uppföljningarna
och analyserna inom ramarna för förvaltningens kvalitetsmodell. De biträdande
förskolechefernas roll framträder inte lika tydligt. Dock har de en avgörande roll för
det nationella uppdraget. Deras uppföljande och planerande arbete skapar förutsättningar för utvecklingsarbete på lokal nivå.

”

Det har skett en viss utveckling mot större
förskoleområden de senaste åren...

Organisationsstrukturen med förskoleområden som leds av rektor tillsammans
med biträdande förskolechefer och förste förskollärare utformades i samband med
förvaltningens organisationsutveckling 2016. I utvärderingen av densamma, som
avslutades 2019 framgick att den i det stora hela har svarat mot sitt syfte, men också
att det fanns behov av att fortsätta utveckla de nya ledarrollerna. I uppföljningen
inom det systematiska kvalitetsarbetet under året har det framkommit att det fortfarande finns sådana behov, inte minst kring kompetensutveckling för och kollegialt
utbyte mellan biträdande förskolechefer.
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Sedan organisationsutvecklingen sjösattes har antalet förskoleområden minskat från
55 områden till dagens 48, så även antalet rektorer/förskolechefer. Det har skett en
viss utveckling mot större förskoleområden de senaste åren, i den bemärkelsen att
varje rektor i dag ansvarar för något fler förskolor men framför allt fler barn.
I varje utbildningsområde finns ett pedagogiskt utvecklingsteam samt ett team med
specialpedagoger och psykologer. Båda dessa team arbetar med olika insatser främst
riktade till personalen som arbetar i barngrupp. Ur kvalitetsdialogerna framgår att
dessa insatser ofta bidrar positivt till utbildningens utveckling.
En del av förskolornas grundbemanning av pedagogisk personal är förlagd till
bemanningsteam som på utbildningsområdesnivå täcker olika förstärkningsbehov.
Även dessa beskrivs i dialogerna som en positivt bidragande faktor till utbildningens
kvalitet.
Slutligen finns ett administrativt team kopplat till varje utbildningsområde som
stödjer framför allt biträdande förskolechefer men också rektorer i administrativa
processer. Vilken roll de administrativa teamen spelar för det nationella uppdraget
för förskolan i Malmö, framför allt avseende systematiskt kvalitetsarbete, är något
oklart. Detta beror på att det saknas tillräcklig kunskap om deras roll och i uppföljningen som görs inom förvaltningens kvalitetsmodell får dessa team begränsad
uppmärksamhet.

”

Malmös förskolor är i genomsnitt större,
i termer av antal barn, än i Skåne
överlag, övriga storstäder och riket.

Utöver de stödfunktioner som finns på utbildnings- och förskoleområdesnivå
finns också fyra stödfunktionsavdelningar som arbetar förvaltningsövergripande.
Avdelningen för kvalitet och myndighet har en given roll i det systematiska
kvalitetsarbetet, inte minst som stöd till skolchefen och i arbetet på huvudmannanivå, men också som stöd till förskolorna i det systematiska kvalitetsarbetet på
enhetsnivå. Men förskolans nationella uppdrag sätter även ramar för delar av övriga
stödfunktionsavdelningars arbete. Exempelvis är HR-avdelningens arbete ett
verktyg för huvudmannen i sitt ansvar för kompetensförsörjning och -utveckling,
ekonomiavdelningen står för centrala delar av arbetet med att fördela resurser på ett
sätt som bidrar till ökad likvärdighet i utbildningen, och i kommunikationsavdelningens uppdrag ligger mycket som har med förskolans relation med hemmen och
vårdnadshavarna. Kraven som ställs på förskolan som en del av det svenska utbildningsväsendet präglar således de förvaltningsövergripande avdelningarnas arbete
överlag.
Under 2020 inleddes en kartläggning av stödfunktionsavdelningarnas och de utbildningsområdesbaserade teamens processer i syfte att skapa en tydlighet och helhet
kring stödfunktionernas arbete, också det som en del av förvaltningens fortsatta
arbete med att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola.
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Förskolornas storlek

Antalet kommunala förskolor i Malmö har minskat de senaste åren. 2016, fanns
230 förskolor i oktober (Skolverket). I oktober 2020 var antalet 204. Minskningen
kan inte endast förklaras av att antalet inskrivna barn har minskat i takt med en
minskande befolkning i åldersgruppen Antalet barn per förskola har ökat under
perioden och förskolorna har med andra ord blivit större i organisatorisk mening.
Eftersom förskolornas fysiska storlek i termer av ytor hänger samman med antalet
platser innebär detta också implicit att förskolorna under perioden blivit större i
fysisk mening.
Malmös förskolor är i genomsnitt större, i termer av antal barn, än i Skåne överlag,
övriga storstäder och riket. Trenden mot större förskolor syns dock generellt i landet.

Figur 9: Genomsnittligt antal barn per förskola, 2016–2019. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Utvecklingen mot större förskolor i Malmö är i huvudsak ett resultat av att det
byggts nya förskolor, som i regel är större, och av att sammanslagningar av mindre
enheter gjorts. Större förskolor innebär att handlingsutrymmet med det operativa
bemanningsarbetet vidgas och att möjligheterna blir större att på förskolenivå ha
bredd och specialistkompetens i personalgruppen. Utbildningen blir också mindre
sårbar för korttidsfrånvaro bland medarbetarna.
Även avvecklingen av förskolor har bidragit till att den genomsnittliga förskolestorleken vuxit. Beslut om avveckling görs utifrån en samlad bedömning av lokalernas
beskaffenhet och förvaltningens kapacitet och platsbehov, och i detta kan förskolans
storlek vara en faktor.
Det generella kunskapsläget gällande relationen mellan barns upplevelser av
förskolan och dess storlek är oklart, och det är svårt att avgöra hur eller om
förutsättningarna för barnens utveckling och lärande har förändrats av att många
av dem i dag går på större förskolor. Men klart är att barnen fortsatt är i behov
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av trygga sociala relationer och anknytning. På stora förskolor finns många
människor ständigt i barnens närhet och det är även på stora förskolor viktigt
att barngrupperna organiseras på ett för barnen lämpligt sätt. Det innebär
att de större förskolorna normalt bör kännetecknas av en organisation som
skapar förutsättningar för barnen att vistas i ett sammanhang där de sociala
relationerna är anpassade efter deras behov av trygghet och anknytning samt
förmåga till ett hanterbart antal kontakter med andra personer i deras fysiska
närhet. Den pedagogiska personalen behöver kunna arbeta med utformningen av förskolans miljöer och användandet av gemensamma ytor, och hos
förskolans ledning behövs kompetensen att strategiskt och operativt styra en
större verksamhet för vilken frågor om ansvarsfördelning, kommunikationen
mellan och koordineringen av verksamhetens olika delar, och samsyn och
gemensamma förhållningssätt kan vara särskilt viktiga. Detta bör också beaktas
i huvudmannaansvaret för att ge rektorerna och verksamheterna de förutsättningar uppdraget kräver.

”

Det generella kunskapsläget gällande
relationen mellan barns upplevelser av
förskolan och dess storlek är oklart...

Med större förskolor är det också möjligt att de fysiska avstånden mellan
hemmen och förskolan ökar. Det kan ha påverkan på både barnen och deras
vårdnadshavare, exempelvis hur de tar sig till och från förskolan. Längre
avstånd kan medföra ökad biltrafik inom staden med en koncentration kring
själva förskolorna. Samtidigt kan detta bidra till att barn och vårdnadshavare
från olika delar av staden möts, att nya upplevelser av staden uppstår och att
mönster för identitetsskapande förändras.
Samtidigt som utvecklingen har gått mot större förskolor har också skillnaderna
mellan förskolornas storlek ökat. De nya förskolor som startas upp tenderar
att vara större, i linje med förvaltningens ambition att inte bygga förskolor
för färre än 80 barn, och förskolor som avvecklas är inte sällan små sett till
ytor och placeringar. Men det finns fortfarande många små förskolor kvar i
staden. Mellan 2016 och 2019 har antalet förskolor med färre än tre avdelningar minskat från 65 till 45. Den fortsatta förekomsten av små förskolor
och byggandet av nya större förskolor för med sig att det i dag finns en större
spridning mellan förskolornas storlek.
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Barngruppernas storlek
och sammansättning

Förskolans huvudman ska enligt skollagen se till att barngrupperna i förskolorna har
en lämplig sammansättning och storlek. Skolverket definierar barngrupp som den
grupp barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan.
Medan barngruppernas storlek handlar om antalet barn i grupperna handlar
sammansättningen om sådant som barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt
stöd, andelen barn med annat modersmål än svenska och närvarotider (Skolverkets
allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan).
Samspelet mellan barnen i gruppen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling
och lärande (Lpfö 18). För stora barngrupper kan medföra att det sociala sammanhanget blir för komplext för att bidra till ett barns utveckling. Samtidigt kan för
små barngrupper innebära att barnet inte har samma möjligheter att utvecklas
tillsammans med andra.
Vad som bör anses vara en lämplig barngruppsstorlek påverkas av en rad faktorer,
inte minst personalens kompetens, personaltäthet, inne- och utemiljön samt
barngruppens sammansättning. I Lägesbedömning 2019 konstaterades att bedömningar av lämpliga gruppstorlekar bör ta hänsyn till sådant och detta gäller fortsatt.
Antalet barn i barngrupperna

Att följa upp barngruppernas storlek är svårt, inte minst eftersom Skolverkets
definition av en barngrupp medför att det som ska anses vara en barngrupp i
sammanhanget kan vara föränderligt även över korta perioder. Pedagogerna kan,
utifrån sin professionella kompetens och med hänsyn till barnens behov och
intressen, arbeta med olika indelningar av barnen i olika aktiviteter. En förskolas
barngrupper är därmed inte nödvändigtvis statiska.

”

Sedan 2014 har barngruppernas genomsnittliga
storlek i riket minskat, så även i Malmö,
men minskningen är lägre i Malmö.

Därtill finns en årsvariation i antalet barn i Malmös förskolor, som i korthet innebär
att barngrupperna i medeltal ökar i storlek hela året, med koncentrationer vid höstens
början och efter årsskiftet, fram tills de äldre barnen slutar förskolan i samband med
sommaren som en följd av att skolplikten infaller.
SCB och Skolverket samlar via huvudmännen årligen in uppgifter om storleken på
barngrupperna i landets förskolor. Insamlingen görs utifrån Skolverkets definition av
vad en barngrupp är och förskoleförvaltningen utgår i rapporteringen av sitt material
från registrerade uppgifter om avdelningstillhörighet.
Statistiken från SCB och Skolverket har vissa begränsningar. Dels är deras mått över
barngruppernas storlek ett nedslag vid en fast tidpunkt på året, den 15 oktober, och
fångar därför inte upp årsbaserade variationer i barngruppernas storlek. Av förvaltningens uppföljningar framgår att barngruppernas storlek i medeltal varierar med
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två barn under ett år. För det andra avser måttet placerade barn, inte närvarande.
Slutligen finns det en principiell skillnad i avdelnings- och barngruppstillhörighet.
Malmö stad har enbart möjlighet att på huvudmannanivå följa upp det förra.
I medeltal var det 17,2 barn i barngrupperna på Malmös förskolor enligt uppgifterna
som rapporterades till SCB 2019. Sedan 2014 har barngruppernas genomsnittliga
storlek i riket minskat, så även i Malmö, men minskningen är lägre i Malmö.
Barngrupperna har i genomsnitt också varit större i Malmö än i riket och i övriga
storstäder under hela denna period. Malmö stad har som huvudman för förskolan
inte beslutat om några riktlinjer för storlekar för barngrupperna i stadens förskolor
och förskoleförvaltningen arbetar med barngruppsstorlekarna i huvudsak via andra
strukturella förutsättningar, framför allt personella.

Figur 10: Barngruppernas storlek, 2016–2019. (Källa: Skolverket)

Barngruppernas sammansättning

I Lägesbedömning 2019 beskrevs barngruppernas sammansättning utifrån ålder,
modersmål och vistelsetider. Kunskapsläget om sammansättningen gällande ålder
och modersmål är detsamma som förra året. Däremot har ny kunskap om barnens
faktiska närvaro tillkommit under året, varför årets lägesbedömning begränsas till
rapportering av beläggning och vistelsetider
Med anledning av coronapandemin fattade förskoleförvaltningen under våren
2020 beslut om att dagligen följa upp närvaron bland barn och medarbetare på
förskolorna. Syftet med att samla in och sammanställa dessa uppgifter är att dagligen
kunna ge en bild av hur bemanningssituationen ser ut på förskolorna i förhållande
till hur många barn som är närvarande. De sammanställda uppgifterna ger en bild av
barnens närvaro och närvarograden på förskolorna under året.
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Figur 11: Närvarograd. Figuren visar närvarograden för barn under perioden 17 mars till 20
juni under 2019 och 2020. Uppgifterna för 2019 är hämtade från det digitala närvarosystemet
Tempus. Tvära fall i linjen härrör från så kallade klämdagar. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Som kan ses i Figur 11 var närvarograden bland barnen under början av våren 2020
betydligt lägre än under motsvarande period under 2019. Från mitten av mars och några
veckor framåt pendlade närvarograden mellan som lägst ca 22% och som högst ca 40%.
Efter att den första veckan i april hade passerat ökade närvaron bland barnen succesivt
under våren och nådde som högst ungefär 65 procent, därefter sjönk den något. I
slutet av perioden var skillnaden jämfört med 2019 inte längre lika stor. I Figur 12 visas
motsvarande jämförelse under början av hösten. Närvarograden ökade under början av
hösten och låg i slutet av september på i stort sett samma nivå som under 2019.

”

Det har inte bara kunnat konstaterats skillnader
jämfört med närvarograden 2019. Även
geografiska skillnader inom staden har funnits.

Det har inte bara kunnat konstaterats skillnader jämfört med närvarograden 2019. Även
geografiska skillnader inom staden har funnits. I Figur 13 och Figur 14 visas närvarograden för våren respektive hösten uppdelat per utbildningsområde. Det syns en tydlig
skillnad mellan utbildningsområdena under våren, men även att alla fem utbildningsområden uppvisar liknande ökningar av närvarograd under perioden. Den 1 april var
skillnaden som störst då utbildningsområde Väster hade en genomsnittlig närvarograd
på ungefär 54 procent och Söder hade en genomsnittlig närvarograd på ungefär 27
procent. Denna skillnad är tydlig under hela perioden, men har minskat kontinuerligt.
Under hösten har skillnaderna mellan utbildningsområdena i stort försvunnit och i
september låg den genomsnittliga närvarograden i respektive utbildningsområde på i
stort sett samma nivå, omkring 75 procent.
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Figur 12: Närvarograd. Figuren visar närvarograden för barn under perioden 17
augusti till 25 september under 2019 och 2020. Uppgifterna för 2019 är hämtade
från det digitala närvarosystemet Tempus. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Figur 13: Närvarograd. Figuren visar närvarograden för barn uppdelat på utbildningsområde
under perioden 17 mars till 20 juni 2020. (Källa: Förskoleförvaltningen)
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Figur 14: Närvarograd. Figuren visar närvarograden för barn uppdelat på utbildningsområde
under perioden 17 augusti till 25 september 2020. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Figur 15: Personaltäthet. Figuren visar antal närvarande barn per antal
närvarande medarbetare uppdelat på utbildningsområde under perioden
17 mars till 20 juni 2020. (Källa: Förskoleförvaltningen)
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För att skapa en bild av hur bemanningssituationen i förhållande till antal
närvarande barn har sett ut har personaltätheten beräknats utifrån de
rapporterade uppgifterna.8 Även här har skillnader inom staden funnits.
Under våren var skillnaderna som störst, men vissa skillnader kvarstod under
hösten. I Figur 15 visas antal närvarande barn per närvarande medarbetare
under våren 2020. Figuren visar att personaltätheten minskade något under
våren och att det i början av perioden fanns stora skillnader. Även här var
skillnaderna som störts i början av april. Då hade Väster, med den lägsta
personaltätheten, en genomsnittlig personaltäthet på ungefär 4, medan Söder
och Öster, med de högsta personaltätheterna, hade genomsnittliga värde på
ungefär 2. Denna skillnad minskade delvis under perioden, men som kan ses
i Figur 16 kvarstod en viss skillnad under hösten.
Barnens vistelsetider kan följas upp utifrån uppgifter i det digitala närvarosystemet Tempus. Figur 17 visar genomsnittliga vistelsetider för varje
utbildningsområde med uppgifter för förvaltningen som jämförelse. Den
övre gränsen i de färgade banden visar genomsnittliga månatliga vistelsetider
när så kallade automatiska utcheckningar tas med i beräkningarna, och den
nedre gränsen utan automatiska utcheckningar.9 Det gråa bandet i varje
diagram visar uppgifter för samtliga förskolor i förvaltningen.

Figur 16: Personaltäthet. Figuren visar antal närvarande barn per antal
närvarande medarbetare uppdelat på utbildningsområde under perioden
17 augusti till 25 september 2020. (Källa: Förskoleförvaltningen)

8

Dessa beräkningar av personalomsättning är inte direkt jämförbara med de uppgifter om personalomsättning som finns att tillgå via Skolverket och som bygger på förvaltningens rapportering till SCB.

9

Det bör noteras att den faktiska genomsnittliga vistelsetiden inte nödvändigtvis ligger inom de färgade
banden, detta eftersom det inte går att avgöra korrekta tider för barn som checkats ut automatiskt.
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Figur 17: Vistelsetid. Figuren visar genomsnittliga vistelsetider per månad
uppdelat på utbildningsområde. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Vistelsetiderna varierar över året och mellan utbildningsområdena. Under 2019 var
de som kortast under augusti och tenderade att därefter öka successivt fram till våren
2020 då de blev något kortare. Vistelsetiderna under perioden januari till början av
mars var längre 2020 än motsvarande period 2019. Juli sticker ut i sammanhanget
med en större skillnad mellan uppgifterna med respektive utan automatiska utcheckningar. Utbildningsområde Väster skiljde sig mest från förvaltningsgenomsnitten
under den rapporterade period, Innerstaden och Norr minst.

Kontinuitet i barngrupperna

För att barn ska kunna utvecklas och lära i en trygg miljö behöver relationerna inte
bara till vuxna utan också till de andra barnen präglas av en viss nivå av stabilitet.
Om det ständigt börjar och slutar nya barn i barngruppen har förskolorna sämre
förutsättningar att ge barnen en trygg och lärorik vistelse i enlighet med det nationella uppdraget.
En stor del av omsättningen i barngrupperna har att göra med förskolans lagstyrda
uppdrag. Sexåringarna slutar i samband med varje höststart som en följd av att
skolplikten infaller, vilket förklarar en stor del av den årliga omsättningen avseende
avlutade placeringar. Vidare är förskoleförvaltningen skyldig att erbjuda förskoleplats
senast fyra månader efter vårdnadshavare har anmält önskemål, vilket för med sig
att det börjar nya barn på förskolan under hela året. Trots det är det vanligast att
barn börjar i förskolan i augusti, samt i viss utsträckning i januari. Eftersom introduktioner av nya barn på förskolan kräver ett särskilt arbete är höststarten därmed
en intensiv och kritisk period för medarbetarna i barngrupp och för förskolornas
ledningar. Omsättningen i barngrupperna var lägre 2018 och 2019 än 2017.
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Figur 18: Omsättning i barngrupperna. Figuren visar kumulativ årlig omsättning uppdelat på
påbörjade och avslutade placeringar. Påbörjade och avslutade placeringar avser placeringar som
påbörjats respektive avslutats på någon av förvaltningens förskolor. Kumulativ omsättning visar
summerad månatlig omsättning och är alltid noll vid början av varje år. (Källa: Förskoleförvaltningen)

Omsättningen i barngrupperna har andra förklaringar utöver att barn börjar för
första gången och slutar för att börja i förskoleklass. Bland annat erbjuder förskoleförvaltningen vårdnadshavare en möjlighet att ställa deras barn i en överflyttningskö,
vilket gör att vissa barn byter förskola en tid efter att de börjat på en förskola.
Skälen till att nyttja överflyttningskön är flera. Det mest uppenbara motivet är
att familjen har flyttat och vill byta till en förskola närmare sin nya adress. Även
utan dessa omständigheter kan närhet till förskolan vara ett skäl till att ställa sig i
överflyttningskön. Vårdnadshavare som på grund av platsbrist erbjuds en förskoleplats relativt långt från hemmet har möjlighet att via överflyttningskön byta till en
närmare belägen förskola när en sådan plats senare blir ledig. Överflyttningskön
används dock också av andra skäl. Det faktum att minst en fjärdedel av alla ansökningar är till en annan förskola i närområdet indikerar på att det inte bara är närhet
som är anledning till att familjer önskar ett byte.

”

Skälen till att nyttja överflyttningskön är flera.

Överflyttningarna bidrar till en minskad kontinuitet i barngrupperna, vilket kan ge
förskolorna sämre förutsättningar att uppfylla de nationella målen i läroplanen och
skollagen. Samtidigt kan överflyttningarna ha andra positiva effekter, bland annat att
familjer får kortare resväg eller plats på den förskola de själva önskar.
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De nationella målen i
skollagen och läroplanen

I den här delen riktas fokus på kärnuppdraget och förskolornas arbete med måluppfyllelse i förhållande till skollagens och läroplanens mål. Analyserna bygger till
väsentlig del på förskolornas kvalitetsrapporter och vad som lyfts fram i samband
med förskoleområdenas kvalitetsdialoger.
Kapitlets indelning följer till stor del dispositionen i läroplanens andra kapitel, men
begränsas inte enbart till läroplanen. Ambitionen är att täcka in förskolans hela
nationella uppdrag, vilket innebär att hänvisningar görs till exempelvis skollagen där
så är relevant.
Området Alla barns rätt till stöd har, i egenskap av det kommungemensamt prioriterade utvecklingsområdet, ett särskilt fokus i kapitlet. Förskollärares ansvar i
undervisningen och rektorns ansvar utgör egna områden i läroplanen men behandlas
i detta kapitel inom ramarna för övriga avsnitt
Som del av det övergripande analysarbetet har avdelningen för kvalitet och
myndighet genomfört tvärläsningar av förskolornas kvalitetsrapporter inom en rad
områden: alla barns rätt till stöd, språkutvecklande arbete, skolutveckling, förskolornas rapportering kring kompetens, samt coronapandemin. Utöver detta bidrar
förvaltningens rapportering från olika fördjupande uppföljningar och det kommungemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt till stöd med ytterligare kunskap
och värdefulla perspektiv.
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Kommungemensamt prioriterat
utvecklingsområde: Alla
barns rätt till stöd

Alla barns rätt till stöd har varit ett kommungemensamt prioriterat utvecklingsområde sedan 2015 och etablerats som ett samlande begrepp inom förvaltningen för
arbetet att tidigt uppmärksamma alla barns rätt till stöd i sin utveckling. Barn har
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 kan ha behov av stöd.
Barnen ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Alla
barns rätt till stöd svarar mot kravet i skollagen att förskolan ska sträva efter att
uppväga skillnaderna i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. På
så vis är Alla barns rätt till stöd en del av förskolans kompensatoriska uppdrag.
Förskolorna har följt upp arbetet i sina kvalitetsrapporter. På övergripande nivå
har uppföljningen fortsatt under året, med besök i verksamheten och intervjuer
med lokala ledningsgrupper. Personalens kompetensnivå framhålls, både i förskolornas egen rapportering och i förvaltningens övergripande uppföljningar, som
en avgörande förklaring till brister i måluppfyllelse inom området. Även bristande
kontinuitet i arbetslagen uppges påverka måluppfyllelsen.
Positiva effekter för likvärdigheten

Även om det finns variationer i förskolornas måluppfyllelse står det klart att det
fleråriga arbetet inom Alla barns rätt till stöd har bidragit till ökad likvärdighet i
verksamheten, och detta inte enbart inom det prioriterade utvecklingsområdet. Alla
barns rätt till stöd har fungerat som draghjälp inom andra utvecklingsområden som
inte direkt kopplas till arbetet med att tillgodose barns stödbehov. Många kompetensutvecklingsinsatser som initierats inom ramen för Alla barns rätt till stöd har fått
positiva effekt för måluppfyllelsen mer generellt. Till exempel har introducerandet av
metoder för att skapa trygg och förtroendefull anknytning mellan barn och vuxna
bidragit till att stärka det relationella perspektivet på ett mer generellt plan.
Det framkommer också i förskolornas kvalitetsrapporter och förvaltningens uppföljningar att Alla barns rätt till stöd generellt sett bidragit till att höja medvetenheten
bland rektorerna om vikten av systematik när det gäller den pedagogiska dokumentationen och av strukturer för samarbete och dialog inom förskolan. På många
förskolor har konkreta utvecklingsinsatser som En väg in i leken och ögonblicksforskning stärkt arbetslagens läroplansarbete generellt. På motsvarande sätt har
utvecklingsinsatser och förbättringsarbete inom andra områden, till exempel barnens
språkutveckling och projekterande arbetssätt, bidragit till ökad måluppfyllelse inom
området.
Alla barns rätt till stöd har också utmanat verksamheten genom att rikta fokus på
viktiga förbättringsområden och avgörande förutsättningar för likvärdighet och
ökad måluppfyllelse.
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Tidiga insatser och verktyg för att uppmärksamma behov

Avgörande i arbetet med att tillgodose barns behov är att insatser sätts in i ett så
tidigt skede som möjligt. Vikten av tidiga insatser understryks i förvaltningens
stödmaterial för arbetet inom Alla barns rätt till stöd som introducerades på
kommunens förskolor år 2017. Förskolornas arbete med stödmaterialet har kontinuerligt fördjupats. I dag är stödmaterialet väl känt i verksamheten och det används i
hög grad på kommunens förskolor. Avgörande i implementeringen har varit förskolornas tillgång till utbildningsområdenas olika stödfunktioner. Specialpedagog- och
psykologteamen och förskoleområdenas förste förskollärare har på många
förskolor kunnat erbjuda stöd och vägledning utifrån förskolornas egna behov och
förutsättningar.
Pedagogiska kartläggningar beskrivs i stödmaterialet som en viktig metod för
att uppmärksamma och dokumentera barnets förutsättningar för utveckling i
den pedagogiska, sociala och fysiska miljön. Det har i tidigare lägesbedömningar
rapporterats om brister i förskolornas arbete med de pedagogiska kartläggningarna. Fortfarande finns det förskolor där rutinerna när det gäller pedagogiska
kartläggningar inte fungerar optimalt och det finns på generell nivå ett behov av
kompetensutvecklingsinsatser för att stärka förskolorna i det här arbetet. Förskolornas ökade rapportering kring pedagogiska kartläggningar tyder dock på större
medvetenhet och att arbetet prioriteras i högre utsträckning än tidigare år.
Under 2020 har stödmaterialet reviderats och korrigerats utifrån den förändrade
läroplanen. Det reviderade stödmaterialet blir en viktig plattform för det fortsatta
arbetet med barns stödbehov, också efter att Alla barns rätt till stöd inte längre är ett
prioriterat utvecklingsområde.

”

Helt avgörande är att det i barngrupperna kan
etableras nära relationer mellan barn och pedagoger.

Relationen mellan barn och pedagoger måste stå i centrum

Alla barns rätt till stöd förutsätter ett relationellt arbetssätt där barnets stödbehov
inte ska förstås som en egenskap hos barnet utan något som uppstår i samspelet med
andra barn, vuxna och förskolans miljöer. Helt avgörande är att det i barngrupperna
kan etableras nära relationer mellan barn och pedagoger.
Förvaltningens kartläggningar visar på en utveckling de senaste åren där förskolornas sätt att arbeta med anpassningar blir mer och mer nyanserat. Ett exempel
är hur perspektiven som motiverar indelningen av barnen i mindre grupper har
förändrats. Förskolorna tar i dag i större utsträckning hänsyn till individuella barns
behov, snarare än att som tidigare ofta låta antal ligga till grund för barngruppernas
storlek. Ett annat exempel är förskolornas arbete med lärmiljöerna där det generellt
har skett en positiv förflyttning från att initialt i huvudsak fokusera på anpassningar
i de fysiska lärmiljöerna till att i dag även innefatta förskolornas pedagogiska och
sociala lärmiljöer.
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Kompetensutveckling

Kompetensutveckling har ända sedan starten varit en drivande kraft inom Alla
barns rätt till stöd. Utvecklingsområdet har på många sätt präglats av ett omfattande
kompetensutvecklingsarbete där utbildningsområdenas specialpedagog- och psykologteam har varit involverade, framför allt som utförare och samordnare av specifika
insatser, till exempel En väg in i leken, TAKK-utbildningar och utbildningar i
lågaffektivt bemötande och fortbildning som organiserats i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).
De kompetensutvecklingsinsatser som genomförts anses generellt ha gett
förskolorna bättre förutsättningar att arbeta med Alla barns rätt till stöd. Den
grundläggande kompetensen i arbetslagen framhålls i kvalitetsdialogerna som en
avgörande faktor för att insatserna ska få önskad effekt. Den omfattande kompetensutvecklingsinsatsen Barns delaktighet och utforskande och även förvaltningens
så kallade femdagarsutbildning för barnskötare nämns i sammanhanget som goda
exempel på insatser som bidragit till att höja kompetensnivån i arbetslagen.

”

Väletablerade strukturer och beslutsamhet
i organisationen framhålls i förvaltningens
uppföljningar som en förutsättning för
ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Ledningens ansvar

Förekomsten på förskolorna av strategier och strukturer för att uppmärksamma
barns stödbehov är en framgångsfaktor kopplad till rektors ledning. Rektors ansvar
enligt läroplanen för att se till att utbildningen utformas så att barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver. Detta
inbegriper ett ansvar att säkerställa ändamålsenliga processer för exempelvis
reflektion och dokumentation kring barnen.
Förste förskollärarnas nyckelfunktion som länk till stödteamen och som ett nära
ledningsstöd i arbetet närmast barnen har uppmärksammats i förvaltningens
uppföljningar. En slutsats är att förutsättningar för förste förskollärare har varit olika
beroende på utbildningsnivå och erfarenhet. En annan slutsats, kopplat till ledarskapet, är att det har funnits olika förväntningar på förste förskollärarna och deras
uppdrag inom området Alla barns rätt till stöd, beroende på förskoleområde.
Väletablerade strukturer och beslutsamhet i organisationen framhålls i förvaltningens uppföljningar som en förutsättning för ett långsiktigt utvecklingsarbete. I
synnerhet på förskolor där kompetensnivån i arbetslagen är låg eller där stabiliteten
i personalgrupperna brister framhålls rektorernas ledning och förmåga att bygga
upp hållbara strukturer som avgörande för måluppfyllelsen. Ledningens förmåga
att hålla fast vid etablerade rutiner kommer, med tanke på kompetensläget inom
den kommunala förskoleverksamheten, att vara ett viktigt perspektiv i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
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Värdefullt samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning

Välfungerande samarbete med vårdnadshavarna framhålls generellt som en viktig
förutsättning för att medarbetarna ska kunna möta och utmana alla barn i deras
utveckling. Introduktionen innebär en första kontakt med vårdnadshavarna och
beskrivs av förskolorna som ett nyckelmoment. Vidare innebär den en möjlighet att
redan vid vårdnadshavarnas första möte med förskolan bygga tillit och förtroende.
Samtidigt skapas en förståelse för hur förskolan arbetar och vilka möjligheter
vårdnadshavarna har att utöva inflytande. För att etablera tillitsfulla relationer med
vårdnadshavarna tillämpar många förskolor en grundmodell för introduktion som
benämns som föräldraaktiv där introduktionen anpassas utifrån individuella behov
hos barnet och/eller vårdnadshavarna.
Med Alla barns rätt till stöd har samarbetet med vårdnadshavarna på ett
framgångsrikt sätt uppmärksammats som en central del av förskolornas utvecklingsarbete vilket fått positiva effekter för förskolornas måluppfyllelse inom
läroplansområdet Förskola och hem.

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall
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Normer och värden

Arbetet med normer och värden i förskolan handlar om att aktivt och medvetet
påverka och stimulera barnen till att omfatta grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som samhället vilar på. En del av arbetet handlar
om att stödja barnen att samarbeta och bearbeta konflikter.
Bredare fokus i läroplansuppdraget

Generellt finns det här året en större variation i hur förskolorna rapporterar inom
målområdet. Precis som tidigare år framhålls indelning av barnen i mindre grupper
som ett sätt att hantera och förebygga konfliktsituationer. Det relationella perspektivet är dock synligare i rapporteringen än tidigare år. Det blir också vanligare att
förskolorna refererar till förskolans miljöer kopplat till arbetet med läroplansområdet
Normer och värden. En annan förändring är att arbetet i större utsträckning sker
integrerat med övriga läroplansområden. Många förskolor rapporterar också att de
använder olika former av barnråd och trygghetsvandringar för att skapa förutsättningar för samtal med barnen om olika värdegrundsfrågor. Trygghetsvandringar är
en vanlig metod för att fånga in barnens perspektiv på platser och situationer där det
kan förekomma diskriminering och kränkande behandling.
En slutsats i Lägesbedömning 2019 var att tyngdpunkten i förskolornas kvalitetsrapportering låg på de delar av läroplanen som kan knytas till barnens individuella
beteende; till exempel att lösa konflikter mellan barnen, eller att visa respekt för
andra. Medan andra läroplansområden som rör förskolornas arbete med att skapa
samsyn kring offentliga värden såsom solidaritet, demokrati och alla människors lika
värde förekom mer sällan. En tendens i årets rapportering är att fler förskolor väljer
att förhålla sig till avsnitt i läroplanen som rör demokrati, respekt och hållbarhet.
Barnkonventionen nämns i större utsträckning än föregående år och även Rädda
Barnens material Stopp! Min kropp!. Det framgår att många förskolor hittat sätt att
väga in Barnkonventionen i läroplansuppdraget.
Kompetensutveckling ger effekt

En annan generell slutsats från årets rapporter och kvalitetsdialoger är att förskolorna blivit mer reflekterande kring förutsättningar för måluppfyllelse och i relation
till läroplanens riktlinjer för ansvarsfördelning. Förskollärarnas undervisningsansvar
i förhållande till arbetslagen understryks. Utifrån ett relationellt perspektiv betonas
vikten av närvarande pedagoger. Medarbetarnas kompetens och stabilitet i personalgrupperna framhålls som grundläggande förutsättningar för att ett gemensamt
förhållningssätt ska kunna etableras och upprätthållas.
Flera kompetensutvecklingsinsatser uppmärksammas i rapporteringen i relation
till normer och värden. Som exempel kan nämnas Barns delaktighet och utforskande,
utbildningar om barnens språkutveckling, specialpedagog- och psykologteamens
utbildningar i lågaffektivt bemötande och anknytningsteori, samt utbildningar om
barnkonventionen.
Arbetet med normer och värden har en tydlig koppling till arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskoleförvaltningen har under flera
år genomfört omfattande kompetensutvecklingsinsatser kopplade till förskolornas
förebyggande och främjande arbete. Bland annat organiseras årligen workshops
kring förskolornas planer mot kränkande behandling, som vänder sig till
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medarbetare på kommunens förskolor. Det framkommer i kvalitetsdialogerna hur
kompetensutvecklingsinsatserna fått positiva effekter också generellt inom området
Normer och värden.
Ovan nämnda utbildningar har en bred ansats och bidrar i första hand till att höja
grundkompetensen i arbetslagen, vilket är en central förutsättning för måluppfyllelsen. Däremot finns generellt ett behov att höja medarbetarnas didaktiska
färdigheter inom området.
Uppföljning av förskolornas planer bidrar till ny kunskap

Omkring hälften av alla förskolor upprättade ett eller flera ärenden om diskriminering och kränkande behandling 2019. Parallellt med det åtgärdande arbetet
utvecklar förvaltningen det främjande och förebyggande arbetet. Detta arbete görs
till stor del inom ramen för förskolornas planer mot diskriminering och annan
kränkande behandling. Förvaltningen har för avsikt att granska samtliga förskolors
planer. I ett första steg granskades sammanlagt 70 planer. I granskningen framgick
att 63 procent av de granskade planerna uppfyllde kraven i de nationella styrdokumenten. Granskningarna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och bidrar till
kunskap både på övergripande nivå och på de granskade förskolorna. Resultaten har
återkopplats till de granskade förskolorna. Granskningarna bidrar också till kunskap
som används i utvecklingen av förvaltningens stödmaterial och workshops.

”

...måste göras för att förskolorna ska
uppfylla kraven som ställs i skollagen
och diskrimineringslagstiftningen.

Nya perspektiv på förvaltningens hantering av kränkningsärenden

Kraven i skollagen och diskrimineringslagstiftningen när det gäller det åtgärdande,
förebyggande och främjande arbetet är höga. Förvaltningen har under flera års tid
lämnat rapporter till förskolenämnden kring den kontinuerliga utvecklingen på
kommunens förskolor. År 2019 bröts den mångåriga trenden med ett ökat antal
ärenden om kränkande behandling. Totalt upprättades 239 ärenden vilket är en
minskning med 66 ärenden jämfört med 2018.
Under året har förvaltningen genomfört en fördjupande studie i syfte att lyfta fram
olika perspektiv på arbetet med klagomål och ärenden om kränkande behandling
som del av det systematiska kvalitetsarbetet. En viktig del av studien genomfördes i
form av intervjuer med rektorer och deras lokala ledningsgrupper.
Studien visar att det finns en medvetenhet i ledningsgrupperna kring vad som
måste göras för att förskolorna ska uppfylla kraven som ställs i skollagen och
diskrimineringslagstiftningen. Det finns också god kännedom i ledningsgrupperna
om förvaltningens riktlinjer och stödmaterial. Det framgår emellertid också av
intervjuerna att det på vissa förskolor saknas en förmåga att omsätta styrdokument
och riktlinjer i konkret arbete och att klagomåls- och kränkningsärenden därför inte
alltid hanteras på ett korrekt sätt. Det framgår även att det fortfarande finns brister
som inte dokumenteras.
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Centralt är att förskolorna arbetar systematiskt med hanteringen av brister. Ett
gemensamt förhållningssätt som vilar på förskolans värdegrund och som har sin
grund i tillitsfulla relationer mellan medarbetarna, tydliga strukturer samt väl
etablerade rutiner framhålls som helt avgörande i sammanhanget. När dessa förutsättningar finns på lokal nivå är förutsättningarna goda för att brister ska kunna
lyftas upp och hanteras korrekt, för att i nästa steg utgöra underlag i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Kopplat till styrning och ledning ringas förste förskollärarna in som nyckelfunktioner i det nära ledningsstödet. En viktig slutsats är att arbetet påverkas av
förskolans strukturella förutsättningar. Det framkommer vidare av studien att det
är svårare att bygga tillit mellan medarbetarna och upprätthålla nödvändiga strukturer i arbetslag med förhållandevis låg kompetensnivå eller en förhållandevis låg
personalkontinuitet.
Könsskillnader i rapporteringen

Den fördjupade uppföljningen berörde även frågan om könsskillnader i klagomål
och anmälningar. En förklaring till könsskillnaden kan finnas i att det är fler fysiska
kränkningar som anmäls eftersom dessa är lättare att upptäcka då verbala eller
psykiska kränkningar kräver en större kompetens och systematik för att uppmärksammas och åtgärdas. Eftersom pojkar i högre utsträckning är föremål för fysiska
kränkningar kan ett reaktivt förhållningssätt bland medarbetarna på en förskola
bidra till att pojkar blir överrepresenterade i statistiken. Med ett mer systematiskt
förhållningssätt till brister finns det bättre förutsättningar för medarbetarna på
förskolorna att uppmärksamma alla typer av brister och på så vis även komma
tillrätta med obalansen mellan könen.
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Omsorg, utveckling och lärande

Läroplansområdet Omsorg, utveckling och lärande utgör en betydelsefull del av
förskolans uppdrag. I samband med att läroplanen reviderades lades omsorg till i
rubriken för läroplansområdet. Detta gjordes för att markera vikten av att lärandet,
utvecklingen och omsorgen tillsammans ska bilda en helhet i förskolan. Forskning
som följt undervisning som flätar samman lärande, lek, fostran och omsorg har
också visat att omsorg är en viktig förutsättning för undervisning och lärande i
förskolan.
Av läroplansområdet framgår att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin
identitet, kreativitet och fantasi samt stimuleras i sin språkliga, motoriska och sociala
utveckling. Barnen ska också ges förutsättningar till lärande inom bland annat
matematik, naturvetenskap och skapande verksamhet. Grunden för utbildningen ska
vara barnens utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära.
Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

Det finns många exempel på hur omsorg, utveckling och lärande knyts samman till
en helhet. Att leken löper som en röd tråd märks i hur förskolorna beskriver arbetet
i kvalitetsrapporterna. Vare sig det handlar om att använda matematiska begrepp,
sjunga eller att undersöka växter stärker leken barnens förutsättningar att lära och
utvecklas. Utöver att leken gynnar barnens utveckling och lärande så har leken ett
egenvärde som betonats i den reviderade läroplanen. En väg in i leken har enligt flera
förskolor stärkt arbetet med lek.
De pedagogiska miljöerna är ett annat exempel på hur medarbetarna arbetar för
att bilda en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Den bild av de pedagogiska
miljöerna som framträder av förskolornas kvalitetsrapporter är att förskolornas
ledningsgrupper ofta har en tydlig strategi för att utveckla de pedagogiska miljöerna.
Med föränderliga och tillgängliga pedagogiska miljöer pekar förskolorna på att
barnen sporras till utforskande, att leken utvecklas och att språkande och dialog
stimuleras. Eftersom utformningen i regel görs tillsammans med barnen har de
pedagogiska miljöerna direkt effekt på arbetet med barns delaktighet och inflytande.
Arbetet med alla barns rätt till stöd handlar därtill till stor del om att anpassa miljön
utifrån barnens behov.
Den skapande verksamheten i estetiska uttrycksformer är både ett mål och ett medel
inom förskolan. Genom att barnen får möjlighet att konstruera, forma och skapa
genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra, främjas
barnens utveckling och lärande. Kultur och estetiska uttrycksformer har enligt
läroplanen ett värde i sig men är också en form för lärande, ett uttrycksmedel och ett
sätt att förstå världen.
En nyckel för att knyta samman delarna till en helhet är vidare att ta till vara på
möjligheterna till undervisning, och då även i rutinartade skeden under dagen såsom
vid mat-, sov- och tambursituationer. I sådana situationer är det några förskolor som
i kvalitetsrapporterna pekar på ett medvetet arbete för att främja barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga. Även motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning är förmågor som det finns goda förutsättningar att utveckla vid
rutinartade situationer.
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Omsorg och anknytning uppmärksammas som viktig utgångspunkt

Det pågår ett aktivt arbete med trygg omsorg, och en diskussion om vad begreppet
innebär, vilket illustreras av att det är en stor andel av förskolorna som specifikt
lyfter fram omsorgsarbetet i sina kvalitetsrapporter.
Arbetet knyts ofta till introduktionen av barn på förskolan, som beskrivs som
central. Därtill är omsorgsarbetet beroende av relationerna till vårdnadshavarna.
Om vårdnadshavarna känner sig trygga så finns det bättre förutsättningar att också
barnen känner sig trygga, menar många förskolor som därför markerar betydelsen av
samverkan med hemmen.
Omsorgens betydelse speglas i att vårdnadshavarna är mer benägna att rikta
klagomål på omsorgs- och tillsynssituationer. Av alla klagomål som registrerades
under 2019 gällde drygt en tredjedel på ett eller annat sätt omsorg eller tillsyn.
Klagomålen handlar exempelvis om den serverade maten, uteblivna kläd- och
blöjbyten och bristande tillsyn.

”

Det språkutvecklande arbetet har stått
högt på förvaltningens agenda...

Det språkutvecklande arbetet

I förskolans uppdrag ingår det att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk
– både det svenska språket och andra modersmål i de fall ett barn har ett annat
modersmål än svenska. Vikten av barnens språkutveckling har även signalerats i och
med regeringens utredning Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska där
nyanlända barn framhålls som en prioriterad målgrupp (Dir 2019:17).
Det språkutvecklande arbetet har stått högt på förvaltningens agenda alltsedan det
fungerade som det kommungemensamt prioriterade utvecklingsområdet mellan
2013 och 2015. Förskolornas kvalitetsrapporter visar därtill ett ökat behov att arbeta
med språkutveckling under senaste året. Andelen förskolor som har språkutveckling
som prioriterat utvecklingsområde har under året ökat från 30 till 40 procent sett
över hela förvaltningen. Ökningen gäller alla utbildningsområden även om behovet
av att prioritera språkutveckling skiljer sig geografiskt. Störst är andelen i område
Söder och Öster där drygt hälften av förskolorna har språkutveckling som prioriterat
utvecklingsområde. I område Väster ser ungefär en fjärdedel av förskolorna ett
behov av att prioritera arbete med språkutveckling.
Antalet talade språk bland förskolebarnen är stort. Vissa förskolor konstaterar att
många barn bara möter det svenska språket på förskolan och att det på vissa avdelningar finns en stor mängd olika modersmål representerade. Många förskolor vittnar
om att barngruppernas sammansättning ställer höga krav på det språkutvecklande
arbetet. Bland annat lyfts svårigheter att möta behov av modersmålsstöd för barn
som talar språk som inte talas av medarbetarna vid kvalitetsdialogerna.
Förskolornas olika förutsättningar genom olika möjlighet att erbjuda en rik språkmiljö i svenska språket är också ett dilemma för likvärdigheten i Malmös förskolor.
Variationen i förutsättningar att arbeta med språkutveckling speglas också i förskolornas kvalitetsdialoger. På förskolor där flertalet barn har ett annat vardagsspråk i

56 | Förskoleförvaltningen | Lägesbedömning 2020

hemmet än svenska motiveras behovet av att arbeta med språkutveckling ofta både
utifrån barngruppens behov av stimulans och medarbetarnas behov av kompetensutveckling i svenska språket.
Arbetet med språkutveckling lyfts också fram i förskolornas kvalitetsdialoger som
ett område som har stark koppling till måluppfyllelse inom andra läroplansområden.
Barnens förmåga till kommunikation påverkar förmågan att förstå andra och lösa
konflikter samt främjar möjligheten till delaktighet och inflytande. Språket är också
en nyckel till att utforska andra områden, exempelvis naturvetenskap, matematik och
teknik. Språkutveckling i det svenska språket är också en viktig del i att förbereda
barnen för fortsatt lärande.
I förskolornas kvalitetsrapporter framträder en rik och nyanserad dialog mellan
pedagogerna och barnen, högläsning och användandet av estetiska uttryckssätt som
betydelsefulla sätt att främja barns språkutveckling. Många förskolor utvecklar också
den pedagogiska miljön för att skapa intresse för läsning och språkande hos barnen.
Dessa är alla verktyg som många förskolor strävar efter att utveckla. En annan
metod som ofta omnämns i arbetet med språkutveckling är TAKK.
I syfte att skapa ett likvärdigt förhållningssätt till det språkutvecklande arbetet
har förvaltningen en språkpolicy, vilken reviderades under hösten 2019. Språk och
kommunikation blev dessutom förra året utvalt som ett av utvecklingsbesökens fyra
obligatoriska skattningsområden, vilket är ett sätt att lyfta det språkutvecklande
arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet.

”

Arbetet med språkutveckling lyfts också
fram i förskolornas kvalitetsdialoger som
ett område som har stark koppling till
måluppfyllelse inom andra läroplansområden.

Förvaltningen har skapat en stödorganisation för förskolorna i arbetet med språkutveckling som bland annat innebär att det finns språkombud representerade på varje
förskola. Utifrån kvalitetsrapporterna har specialpedagog- och psykologteamen och
pedagogiska utvecklingsteamen en betydande roll i kompetensutvecklingsinsatserna
som rör språkutveckling. Det kan handla om till exempel stöd att utveckla de
pedagogiska miljöerna eller högläsningen, och föreläsningar om språklig sårbarhet
eller språkpolicyn.
Även särskilda insatser har genomförts och planeras. Vanligast är insatser utifrån
Skolverkets utbildnings- och stödmaterial Läslyftet i förskolan. Nästan 10 procent
av förskolorna uppger att de har arbetat med språkutveckling med utgångspunkt i
Läslyftet i förskolan 2019–2020 och 12 procent av förskolorna planerar att göra det
2020–2021.
Under våren har ett arbete, med stöd av statsbidrag påbörjats, i syfte att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk
i hemmet än svenska. Insatser som har genomförts har syftet att öka deltagandet i
förskolan för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska,
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att kompetensutveckla förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt och andra
språkutvecklande insatser såsom inköp av språkpåsar, barnlitteratur och utveckling
av hallbibliotek för vårdnadshavare.
Under hösten pågår ett riktat utvecklingsarbete på tio utvalda förskolor med särskilt
fokus på högläsning, användande av estetiska uttryckssätt samt insatser för att stärka
personalens yrkesspråk i svenska.
Under våren har en utredning kring det språkutvecklande arbetet inletts. Syftet är att
fördjupa förvaltningens kunskaper kring det språkutvecklande arbetet i kommunens
förskolor och vilka förutsättningar som finns för arbetet.

”

En utmaning ligger i att utveckla medarbetarnas
förmåga att koppla samman användningen av de digitala
verktygen med andra läroplansområden i undervisningen.

Utmaning att använda digitala verktyg i undervisningen

Digital kompetens som begrepp är relativt nytt i läroplanen och tillkom i den
reviderade läroplanen som infördes 2019. Utbildningen ska enligt läroplanen ge
barnen förutsättningar att utveckla ”adekvat digital kompetens genom att ge dem
möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Lpfö
18, sida 5).
Förskolan har länge arbetat med begreppet IKT (informations- och kommunikationsteknik). Förvaltningen har tagit ett enhetligt grepp om IKT genom att formera
en stödorganisation, där det bland andra finns personer med särskild IKT-kompetens
i varje pedagogiskt utvecklingsteam. Det finns också sedan tidigare en förvaltningsövergripande IKT-plan.
Behovet av att utveckla förskolornas digitala arbete har identifierats i tidigare
lägesbedömningar och förvaltningsledningen har utifrån det beslutat att Digitalt
meningsskapande i förskolan är ett kommungemensamt utvecklingsområde för alla
förskolor från och med 2021. Under hösten genomför alla förskoleområden en
kartläggning av den digitala lärmiljön med hjälp av skattningsverktyget LIKA.
LIKA är framtaget av SKR som ett stöd i digitaliseringsarbetet i skola och förskola.
Syftet med kartläggningen är att belysa områden där stöd och insatser kan behövas.
Detta för att kunna säkerställa att förskolorna har likvärdiga förutsättningar att
uppfylla de nationella målen.
Beslutet om Digitalt meningsskapande i förskolan som kommungemensamt utvecklingsområde har fått genomslag i förskolornas systematiska kvalitetsarbete.
Digitalisering i undervisningen är också det utvecklingsområde som har ökat utifrån
förskolornas kvalitetsrapporter. Från att 5 procent av förskolorna har det som
utvecklingsområde till att 44 procent har digitalisering som prioriterat utvecklingsområde under kommande året. Detta innebär att digitalisering i undervisningen nu
är det vanligaste utvecklingsområdet.
I kvalitetsdialogerna vittnar förskolorna om att kompetensen att använda digital
teknik har höjts men att det fortfarande råder variation i personalens kompetens. En
utmaning ligger i att utveckla medarbetarnas förmåga att koppla samman användningen av de digitala verktygen med andra läroplansområden i undervisningen.
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I kvalitetsdialogerna framkommer att utvecklingsinsatser på området mer sällan
stannar vid förmåga att använda digitala verktyg. Flera förskolor vittnar om en
utveckling av undervisningen så att barnen får förutsättningar att utveckla adekvat
digital kompetens. Många förskolor som kommit långt arbetar dessutom med
analoga metoder, för att till exempel visa principer för programmering. Andra som
har utvecklat användandet av digitala verktyg har gjort detta integrerat med utvecklingen av den pedagogiska miljön och andra läroplansområden som till exempel
språkutveckling.
Området beskrivs ofta i förskolornas kvalitetsdialoger som drivet av enskilda
individer med kunskap om och intresse för att använda digital teknik. Individberoendet medför sårbarhet och en risk för bristande likvärdighet mellan förskolor.
Under höstens dialoger lyfts också att ledarskap är en viktig faktor för att driva
utvecklingen.
Några förskolor vittnar också om att vårdnadshavare reagerat kritiskt utifrån den
ökade användningen av digitala verktyg. Detta har gjort att förskolorna har jobbat
särskilt med information till vårdnadshavare om läroplansuppdraget kopplat till
digital kompetens.
Projekterande arbetssätt vanligt fokusområde

Att strukturera utbildningen utifrån teman eller projekt är ett vanligt förekommande
arbetssätt bland förskolorna. Läroplanen lyfter fram det som ett sätt att göra barnens
lärande ”mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 18, sida 6).
En betydande andel, 28 procent av förskolorna, har valt att arbeta med projekterande
arbetssätt som utvecklingsområde under läsåret. Andelen är i stort sett oförändrad
sedan tidigare.
Förskolorna beskriver hur projekten, som utvecklas utifrån barnens intressen,
går in i alla läroplansområden. Den generella bilden i kvalitetsrapporterna är
att förskolorna ser en utveckling men att arbetssättets mångsidighet ställer
krav på medarbetarnas kompetens. Iscensättning av projektet i de pedagogiska
miljöerna, med mycket tillgängligt material för barnen, har inneburit utmaningar
under våren då barngrupperna vistats mer utomhus. Förskolornas strukturer för
verksamhetsutveckling, medarbetarnas kompetens och kontinuitet i personalgruppen
har varit avgörande förutsättningar för måluppfyllelsen i ett projekterande arbetssätt.

”

Den generella bilden i kvalitetsrapporterna
är att förskolorna ser en utveckling men
att arbetssättets mångsidighet ställer
krav på medarbetarnas kompetens.

Medarbetarnas ämnesdidaktiska kunskaper särskilt viktiga

God undervisning handlar om att knyta samman teori och praktik. I många fall
kräver arbetet med omsorg, utveckling och lärande ämnesdidaktiska kunskaper i till
exempel matematik, språk, naturvetenskap och teknik vilket gör arbetet svårare i
de fall medarbetarna saknar relevant utbildning. Detta återspeglas i den reviderade
läroplanens betoning på förskollärares ansvar i undervisningen som till stor del kan
kopplas till arbetet med omsorg, utveckling och lärande.
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Satsningen på fortbildningsinsatsen Barns delaktighet och utforskande är ett sätt att
på övergripande nivå bidra till att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Betydelsen av fortbildningsinsatsen poängteras av ett stort antal förskolor. Flera
rektorer beskriver att arbetslagens kompetensmässiga lägstanivå har höjts som en
följd av utbildningen. En positiv konsekvens som beskrivs är att arbetslagen i högre
utsträckning fått begrepp för olika delar av sin undervisning, vilket i förlängningen
kan leda till ett kollegialt lärande och en utveckling av arbetssätten.

”

...förskolor i olika delar av staden
har påverkats på olika sätt.

Barnen är utgångspunkten

Undervisningen ska utgå från barnens upplevelser och erfarenheter samt ta hänsyn
till varje enskilt barns utveckling. Några förskolor pekar på att bristande kontinuitet
i personalgrupperna och stora barngrupper försvårar möjligheterna att ge stöd och
stimulans till barnen. Nästan alla förskolor tar dock upp att de kontinuerligt arbetar
för att dela in barnen i mindre grupper för att på så vis bättre kunna stödja barnens
samspel och bättre kunna lyssna in var varje barn är i sitt lärande.
Effekter av coronapandemin på omsorg, utveckling och lärande

Förskolornas reflektioner kring måluppfyllelsen inom området präglas till viss del av
att coronapandemin har förändrat förutsättningarna. Flertalet förskolor hade under
våren ett stort bortfall av barn och därmed mindre barngrupper. Frånvaron bland
personalen var dock inte lika stor. I de flesta områdena har förskolorna haft goda
möjligheter att samarbeta kring bemanning om det uppstått obalanser.
Flera förskolor vittnar om att mindre barngrupper har inneburit goda möjligheter
att främja utveckling och lärande för de närvarande barnen, främst inom språkutveckling och sociala samspel. Även möjligheten till omsorg och fokus på det enskilda
barnet ökade med färre barn per medarbetare. Däremot tar flera förskolor upp oro
för utveckling och lärande hos barn som inte har kommit till förskolan under längre
perioder under våren.
Det kan dock konstateras att förskolor i olika delar av staden har påverkats på olika
sätt. I utbildningsområde Väster var bortfallet av barn inte lika stort under våren.
Samtidigt var sjukfrånvaron i personalgruppen periodvis hög. Denna obalans har
istället inneburit större svårigheter att genomföra verksamheten som planerat.
Framförallt har utvecklingsarbete skjutits upp och möjligheten till stöd av förste
förskollärare, som arbetat mer i barngrupperna, har minskat.
I kvalitetsrapporterna framträder också en utveckling av utepedagogik och
pedagogiska miljöer efter riktlinjer kring ökad utevistelse på alla kommunens
förskolor. Flera förskolor lyfter också möjligheter med uteverksamheten där ”alla
barn blir allas”. Detta ger möjligheter för alla barn att hitta aktiviteter som passar
dem eftersom utbudet blir större. Det finns även exempel på att omsorgen ute har
utvecklats genom utvecklade miljöer för vila och avskildhet i form av tält eller
yogamattor med böcker.
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Barns delaktighet och inflytande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att
uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, förmåga att ta ansvar
för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och förståelse för demokratiska
principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem (Lpfö 18).
Förskollärarna har ett särskilt ansvar för att varje barn får ett reellt inflytande över
arbetssätt och innehåll (Lpfö 18) medan arbetslaget gemensamt ska främja och
säkerställa barns delaktighet och inflytande på olika sätt och förbereda barnen för en
tillvaro i ett demokratiskt samhälle.
Ungefär en av tio förskolor (åtta procent) anger barns delaktighet och inflytande som
ett utvecklingsområde medan nästan två av tio anger det som ett framgångsområde.
Det är det tredje vanligaste angivna framgångsområdet.

”

Miljöerna kan verka både möjliggörande och
begränsande för barnens handlingsutrymme.

Barnkonventionen och det förvaltningsövergripande
arbetet med barns rättigheter

Malmö stad har sedan 2017 haft en utvecklingsplan för barns rättigheter vilken
bland annat syftar till att barns rättigheter ska integreras och synliggöras i alla
beslut som tas i staden och som berör barn. Det finns barnrättssamordnare på alla
förvaltningar, på förskoleförvaltningen en som arbetar mot övergripande stödfunktionsavdelningar och en som arbetar mot förskolorna. Innan Barnkonventionen
blev svensk lag genomförde barnrättssamordnarna i samverkan med stadens två
andra utbildningsförvaltningar en genomlysning av förvaltningens verksamhetsområden utifrån rättigheterna i konventionen. Under den processen identifierades
områden som var i behov av utveckling. Ett sådant var barnkonsekvensanalyser och
prövningar av barnets bästa kopplade till strategiska beslut. Det finns ingen övergripande systematik för sådant arbete på förvaltningen och som svar på detta har olika
processer inletts. Bland annat har olika metoder för att skapa delaktighet för barn
testats och kunskap om barns åsikter har börjat byggas upp inom förvaltningen.
En sådan process handlar om hur barn upplever sin utemiljö, både på förskolan
och i närliggande parkmiljö, en annan om barns perspektiv på det kulturutbud som
de får ta del av genom stadens kulturförvaltning. En tredje om möjligheterna att
genomföra en så kallad barnenkät, vilken syftar till att samla in barns åsikter, som ett
komplement till Förskoleenkäten som riktas till vårdnadshavarna.
Det har också genomförts förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsatser
kopplade till barnkonventionen och barns rättigheter. Men på grund av coronapandemin har delar av detta arbete fått skjutas på framtiden.
Förskolornas miljöer fortsatt i fokus

I kvalitetsdialogerna har särskilt miljöernas betydelse för och koppling till barnens
delaktighet och inflytande diskuterats. Miljöerna kan verka både möjliggörande och
begränsande för barnens handlingsutrymme. Redan i förra årets lägesbedömning
konstaterades att miljöerna ofta används för att främja barnens delaktighet och inflytande, men också fortsatta behov att utveckla miljöerna. Det utvecklingsarbetet har
fortsatt under året, bland annat med förra årets lägesbedömning som utgångspunkt,
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och den allmänna bilden är att miljöerna nu generellt ger bättre förutsättningar
för barns delaktighet och inflytande och att förskolorna i stor utsträckning arbetar
systematiskt med miljöerna och deras koppling till barns inflytande och delaktighet.
Givet den tydliga kopplingen mellan miljöernas utformning och barnens förutsättningar för delaktighet och inflytande finns det möjligheter att ta fasta på denna del
av förskolans nationella uppdrag redan i planeringen och byggandet av nya förskolor.
I förskoleförvaltningens kommande funktionsprogram konstateras också att barns
perspektiv ska vara en del av utformandet av de fysiska miljöer som de vistas i.
En central del av arbetet med förskolans miljöer utifrån delaktighet och inflytande
är att tillgängliggöra utbildningsmaterial. Många förskolor arbetar aktivt med detta,
men det finns fortfarande svårigheter, inte minst kopplat till tillgängliggörandet av
digitala verktyg. Det finns en ovisshet kring hur sådant som lärplattor och programmeringsverktyg kan vara tillgängliga för barn att använda utan att tillgängligheten
och användandet styrs under direkt överseende av vuxna.
Projekterande arbetsformer och Barns delaktighet och utforskande

I kvalitetsdialogerna lyfts också ofta fram att förskolorna i stor utsträckning arbetar
projekterande med barnen och barngrupperna. De projekterande arbetsformerna
erbjuder goda möjlighet för barnen att utöva inflytande på utbildningen och därmed
i förlängningen i utformningen av sina egna förutsättningar för utveckling och
lärande. Men samtidigt förutsätter också projekterande arbetssätt att barnen har
inflytande över utbildningen. Barns delaktighet och inflytande är alltså både en
förutsättning för projekterande arbetsformer och ett möjligt resultat av detsamma.
I Lägesbedömning 2019 konstaterades att många förskolor gjorde bedömningen att
fortbildningsinsatsen Barns delaktighet och utforskande gett arbetet med barns delaktighet i och inflytande över utbildningen en skjuts framåt. Det som framkommit
ur årets dialogprocess bekräftar det resonemanget och många förskolor har arbetat
vidare i de banor som öppnats upp inom ramen för insatsen.
Inflytande och påverkan, men också ansvar, förståelse
för demokratiska principer och samarbete

Arbetet med förskolans miljöer och projekterande utbildningsformer berör, avseende
det här läroplansområdet, i huvudsak målet att förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att
de kan påverka sin situation. Det finns också en tendens att göra barn delaktiga
i utbildningen genom att anpassa individuell dokumentation och att genomföra
utvecklingssamtal tillsammans med barnen. Andra sätt att ge förutsättningar för
delaktighet i och inflytande över utbildningen omfattar bland annat möjligheter för
barn att välja aktiviteter, antingen individuellt eller i grupp. Sådant berör också målen
kopplade till ansvar, förståelse för demokratiska principer och samarbete. Dessa kan
också mötas upp genom att exempelvis hålla omröstningar, använda valtavlor, eller
genomföra barnråd. Just med arbetet med barnråden har det på många förskolor
tagits kliv framåt, dock i relation till en tidigare situation där deras faktiska effekter
kanske varit begränsade och arbetet bör fortfarande ses som ett utvecklingsområde.
En bidragande orsak till att arbetet gått framåt har varit kompetensutveckling i
förskolornas ledningsgrupper.
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Relationen mellan barn och vuxna

I förskolornas kvalitetsrapporter används ofta formuleringar om att barnen ”får”
utöva inflytande på det ena eller andra sättet. Här framträder med tydlighet det
maktförhållande som generellt råder mellan vuxna och barn i förskolan, där vuxna
ytterst bestämmer i den bemärkelse att det är de vuxna som sätter upp ramarna
för barnens inflytande. I relationen mellan barn och vuxna framträder också en
spänning mellan å ena sidan förskolans uppdrag att ge barnen förutsättningar för
delaktighet och inflytande och å andra sidan vikten av att barnen, för sin utveckling
och sitt lärande, utmanas och erbjuds möjligheter de annars inte skulle fått eller inte
självmant tar sig an. Här behöver utbildningen hitta en balans mellan olika delar
av det nationella uppdraget och det är viktigt att den pedagogiska personalen kan
bedöma i vilka situationer de bör styra och i vilka de bör följa. Att kunna balansera
undervisningen mellan att utgå ifrån barnens erfarenheter och intresse och samtidigt
utmana deras lärande i riktning mot läroplansmålen kräver hög kompetens. Likaså
krävs kompetens för att kunna använda demokratiska arbetssätt på ett sätt som
bidrar till att alla barn, oavsett ålder, kön eller verbal kompetens, får likvärdiga
möjligheter till substantiellt och reellt inflytande.
Uppföljningen av målen kring barns delaktighet och inflytande tar som självklar
utgångspunkt ett barnperspektiv. Däremot är det inte lika självklart att barnens
perspektiv kommer fram i uppföljningen. Vuxnas engagemang för barns delaktighet
och inflytande, deras därtill kopplade initiativ, och deras bedömningar, är inte
detsamma som barnens upplevelser i sig. Vikten av detta, att lyfta fram barnens
perspektiv på delaktighet och inflytande bör å andra sidan ställas i relation till att
barn inte på samma sätt som vuxna är medvetna om vilka rättigheter de har samt
förskolans uppdrag att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.
Ålder och språkutveckling är särskilt viktiga att beakta

Två grupper för vilka arbetet med delaktighet och inflytande är särskilt kritiskt är
de yngre barnen och de som saknar ett tillräckligt utvecklat språk för att verbalt
kommunicera sina tankar och åsikter. Vissa förskolor nämner i kvalitetsrapporter
och -dialoger att de arbetar aktivt med sådant som rör de yngre barnens integritet
och för att ge dem bättre förutsättningar för delaktighet och inflytande.
Delaktighet och inflytande, som i mångt och mycket handlar om att göra sin röst
hörd, är i grunden kommunikativt. Det förutsätter sociala relationer i vilka parterna
kan kommunicera med varandra. Barnens språkutveckling kan därmed ha en
avgörande roll för deras möjligheter till inflytande, likaså personalens språkliga
kompetens och förmågor till icke-verbal kommunikation.

”

Delaktighet och inflytande, som i mångt
och mycket handlar om att göra sin röst
hörd, är i grunden kommunikativt.

Coronapandemin har inneburit begränsningar för barnen

I den mån förutsättningarna för barns delaktighet och inflytande har påverkats
av verksamheternas anpassning av utbildningen utifrån det rådandet läget med
coronapandemin har det varit i negativ riktning. Förändringarna har i huvudsak
medfört begränsningar. Framför allt har den utökade utevistelsen spelat en stor
roll för valmöjligheter och tillgänglighet till pedagogiskt material. Även sådant som
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möjligheter att lägga upp sin egen mat har minskat när förskolor övergått till tallriksservering. De negativa konsekvenserna av anpassningen bör även ses i ljuset av
barnens olika rättigheter. Barnen har rätt till delaktighet och inflytande, men också
en inneboende rätt till liv och coronapandemin utgör en situation där innebörden
av detta blir väldigt handfast. Detta är också ett exempel på en situation där vuxna
behöver ta ett stort ansvar för barnen och i hög utsträckning aktivt styra. Som en
konsekvens kan då barns rätt till liv och hälsa, och de vuxnas agerande utifrån den
rätten, inskränka barns rätt till delaktighet och inflytande.
Möjligheter att involvera barnen i arbetet med brister

Inga klagomål som inkommer till förskoleförvaltningen kommer från barnen i
förskolorna. Eventuella klagomål som barn har på utbildningen registreras sällan
som just klagomål. En följd av detta är att det är svårt för huvudmannen att skapa
sig en bild av i vilken utsträckning barn upplever brister i utbildningen och vilka
dessa brister är. I förvaltningens fördjupade analys av klagomål och ärenden om
diskriminering och kränkande behandling framgår att det finns en strävan bland
förskolorna att involvera barnen i upptäckten av brister, att förskolor gör punktinsatser för att göra barnen delaktiga i sådant arbete, men också att det på många
förskolor saknas systematik och strukturer för denna delaktighet. En slutsats som
dras av analysen är att det finns stor potential i att involvera barnen mer systematiskt
i arbetet med klagomål och kränknings och diskrimineringsärenden. Dels genom att
på olika sätt fånga upp barns signaler om brister, dels genom att involvera barn i det
åtgärdande arbetet utifrån de brister som signalerats.

”

Förskolorna lyfter fram värdet av en
god introduktionen som en möjlighet
att etablera ett förtroendefullt och nära
samarbete med vårdnadshavarna.

Varierande förutsättningar påverkar barns delaktighet och inflytande

Förutsättningarna för barns delaktighet och inflytande påverkas av många olika
strukturella faktorer. Miljöerna, såväl pedagogiska som fysiska, är ett tydligt
exempel härom, personalens kompetens ett annat. Men även andra saker som
barngruppernas sammansättning och organisering samt personalkontinuitet kan
ha avgörande roller. Och ofta kopplas ett lyckat arbete med barns delaktighet och
inflytande samman med förekomsten av tydliga strukturer för hur det arbetet ska gå
till. Bristande strukturella förutsättningar kan ge särskilt märkbara negativa effekter
när sådan struktur saknas. Det i sin tur pekar på vikten av att förskolans ledning
har denna del av det nationella uppdraget med sig i sitt strategiska och operativa
arbete, samt att ledningen, slutligen, har förutsättningar att arbeta aktivt för att
uppfylla de nationella målen. Det finns barngrupper i Malmös förskolor som erbjuds
en utbildning för vilken den här typen av förutsättningar brister, och även om det
ur kvalitetsrapporter och -dialoger framträder positiva omdömen av denna del av
läroplansuppdraget framträder också brister. Överlag tycks utvecklingen på områden
som inte handlar om tillgängliga miljöer och barnens möjligheter att påverka den
dagliga situationen inte ha kommit lika långt som utvecklingen på de senare.
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Förskola och hem

Med läroplansavsnittet Förskola och hem understryks värdet av ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen som en förutsättning för att barnen ska kunna
utvecklas rikt och mångsidigt. Det ska enligt förskolans läroplan finnas formella
strukturer för samarbetet, i form av exempelvis utvecklingssamtal och forum för
samråd, och förskolan ska fortlöpande föra samtal med vårdnadshavarna om barnets
trivsel, utveckling och lärande. Vårdnadshavarna ska också ges möjlighet att vara
delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
Det framkommer av förskolornas kvalitetsrapportering att samarbetet med
vårdnadshavarna har hög prioritet. Precis som föregående år uttrycker förskolorna
hög tilltro till det spontana mötet med vårdnadshavarna, exempelvis i samband
med hämtning och läggning. Samtidigt väljer allt fler förskolor att använda sociala
medier i den dagliga kommunikationen med vårdnadshavarna. Utmaningarna när
det gäller formella sammankomster som kunde noteras i Lägesbedömning 2019 finns
kvar. Vidare kan det konstateras att en förhållandevis stor del av vårdnadshavarnas
klagomål rör på ett eller annat sätt kommunikationen mellan förskola och hem.
Coronapandemin har påverkat samarbetet med hemmen

Flera förskolor, från samtliga utbildningsområden, rapporterar att relationen och
kommunikationen med vårdnadshavare har påverkats negativt av coronapandemin.
Förskolor har fått ställa om till alternativa lösningar, utomhus eller digitalt, när det
gäller föräldramöten och föräldraråd. Vissa förskolor rapporterar att de inte har
kunnat genomföra utvecklingssamtal med samtliga vårdnadshavare. Andra förskolor
rapporterar att utvecklingssamtalen har kunnat hållas digitalt eller utomhus.
Det relationella perspektivet och värdet av en god introduktionen

Precis som tidigare år betonas det relationella perspektivet. Förskolorna lyfter fram
värdet av en god introduktionen som en möjlighet att etablera ett förtroendefullt och
nära samarbete med vårdnadshavarna. Även utvecklingssamtalen framhålls som en
möjlighet att stärka samarbetet med vårdnadshavarna.
I förvaltningens rapportering från det kommungemensamma utvecklingsområdet
Alla barns rätt till stöd framhålls relationen mellan barn, vårdnadshavare och
pedagoger som en grundläggande förutsättning för att alla barn ska få det stöd de
har rätt till. Förvaltningens uppföljning visar hur ett flerårigt utvecklingsarbete inom
Alla barns rätt till stöd har fått positiva effekter också inom andra utvecklingsområden och då även i relation till läroplansområdet Förskola och hem. Till exempel har
många förskolor sett över introduktionerna ur ett Alla barns rätt till stöd-perspektiv
och lyft in ett anknytningsperspektiv. Dock förekommer det variationer mellan
förskolorna i hur långt detta arbete utvecklats.
Övergripande arbete för att utveckla kommunikationen med hemmen

Förvaltningen har också påbörjat ett långsiktigt arbete för att utveckla och förbättra
kommunikationen med vårdnadshavare. Fokus under året har varit att titta på
ansökningsprocessen och kommunikationen inför att barnet ska börja i förskolan.
Bland annat har det tagits fram ett nytt välkomstmaterial, som skickas ut till alla
som fått en plats på en förskola i Malmö. Ett viktigt syfte med välkomstinformationen har varit att skapa förutsättningar för ett förtroendefullt och gott samarbete
mellan vårdnadshavare och förskola, lyfta förskolans betydelse och kort berätta
hur förskolan fungerar. Den skriftliga välkomstinformationen från respektive
förskola har också utvecklats, för att säkerställa en sammanhållen, enhetlig och
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förtroendeskapande kommunikation gentemot nya vårdnadshavare. Samtidigt har
ett arbete påbörjats med att se över och utveckla information och e-tjänster för
vårdnadshavare på malmo.se. Det pågår också ett arbete med att se hur kommunikationen med vårdnadshavare kan digitaliseras framöver, något som kommer vara i
fokus framöver.
I samband med Lägesbedömning 2019 noterades att allt fler förskolor väljer att
använda digitala verktyg och särskilt sociala medier i sin kommunikation med
vårdnadshavarna. Detta en tendens som har fortsatt under 2020. Framför allt har
användningen av Instagram ökat. Inom Malmö stad finns centrala dokument
som Riktlinjer för sociala medier i Malmö stad och Handbok för sociala medier för
att tydliggöra ansvar och förväntningar på medarbetarna. För att underlätta
förskolornas användande och möjliggöra en korrekt hantering av sociala medier
ser förvaltningen ett behov av att arbeta fram förvaltningsspecifika riktlinjer och
stödmaterial inom området.
Skriftlig och digital kommunikation kan dock aldrig ersätta det dagliga fysiska mötet
mellan medarbetare och vårdnadshavare. Att stärka, stötta och rusta våra chefer och
ledare i att leda med kommunikation är därför en viktig pusselbit när vi utvecklar vår
föräldrakommunikation. Chefer och ledare har en viktig roll för att ge medarbetare
både förutsättningar för, och stöd i kommunikationen med vårdnadshavare. Med
start hösten 2019 och under hela 2020 har samtliga chefer och ledare i förvaltningen
erbjudits en utbildning i kommunikativt ledarskap.

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall
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Övergång och samverkan

Förskolan har tillsammans med förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och
fritidshemmet ett uppdrag att samverka för att barnens övergångar mellan skolformerna ska fungera väl. En god samverkan kan skapa sammanhang, kontinuitet
och progression som är viktigt för barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv.
Jämfört med de flesta andra kommuner ställer övergångsarbetet högre krav på
samverkan i Malmö stad eftersom de samverkande skolformerna är organiserade
i olika kommunala nämnder. Sedan år 2017 finns gemensamma riktlinjer för
övergångar som tagits fram i samarbete mellan förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
En generell slutsats i Lägesbedömning 2019 var att övergångarna generellt sett
fungerade väl. Även om det fanns variationer i måluppfyllelse mellan förskolorna.
Det här året uppger många förskolor att det under året har funnits utmaningar när
det gäller barnens övergångar. Det framgår också att arbetet påverkats negativt av
Coronapandemin. Den negativa påverkan kan skönjas i samtliga utbildningsområden. Majoriteten av de förskolor som rapporterar negativa effekter på grund av
pandemin har fått ställa in skolbesök. Många av dessa rapporterar dock att de istället
besökt skolgården eller haft någon form av digital samverkan med aktuell skola.
För de barn som är i behov av särskilt stöd och anpassningar är det extra viktigt att
övergångarna till förskoleklass, grundskola och fritidshem är väl förberedda. Av den
anledningen har förskollärarna ett särskilt uppdrag, enligt läroplanen, att se till att
dessa barns behov särskilt uppmärksammas i övergångsarbetet. Specialpedagogernas
stöd när det gäller överlämningarna för de här barnen framhålls som betydelsefullt.
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Uppföljning, utvärdering
och utveckling

Förskolorna ska enligt skollagen och förskolans läroplan bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete där utbildningen kontinuerligt planeras och följs upp. Syftet är att
utveckla utbildningen och öka måluppfyllelsen.
I läroplanen beskrivs arbetet inom området som att förskolans medarbetare ska
analysera de uppföljningar och utvärderingar som genomförs för att på så vis
utveckla utbildningen. Rektor har det övergripande ansvaret för att utbildningen
systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas. Förskollärare har ett ansvar för att analyserna leder till att åtgärder vidtas för att förbättra
utbildningen. Arbetet förväntas till stor del ske i arbetslagen så nära barnen som
möjligt och utgå ifrån barnens intressen och behov. Även vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande ska följas upp.
Förskolornas kvalitetsrapporter och förskoleområdenas kvalitetsdialoger är centrala
moment i förvaltningens kvalitetsmodell. På förskolorna används årshjul och olika
former av digitala verktyg som stöd för arbetslagens kontinuerliga dokumentation
och planering.

”

En generell slutsats från årets rapportering och kvalitetsdialoger
att det på alla förskolor pågår ett långsiktigt arbete med att
involvera samtliga medarbetare i det lokala utvecklingsarbetet.

Samtliga medarbetare involveras

I Lägesbedömning 2019 drogs slutsatsen att det finns eller håller på att utvecklas
etablerade strukturer för uppföljning och dokumentation på förskolorna och att det
pågår ett arbete för att förbättra förskolornas analyser. Vidare framhöll förskolorna,
i sin rapportering, tid för verksamhetsutveckling och möjligheterna för gemensam
reflektion och kollegialt lärande som avgörande förutsättningar.
En generell slutsats från årets rapportering och kvalitetsdialoger är att det på alla
förskolor pågår ett långsiktigt arbete med att involvera samtliga medarbetare i det
lokala utvecklingsarbetet. Även om det finns en variation i hur långt förskolorna
har kommit i det här arbetet. Det framkommer vidare att medarbetarna i större
utsträckning än tidigare har ett reflekterande arbetssätt i förhållande till barnen och
det finns en ambition att utveckla analysarbetet.
När det gäller medarbetarnas möjligheter till reflektion och kollegialt lärande finns
en generell upplevelse att förvaltningens riktlinjer för tid för verksamhetsutveckling
tillämpas i verksamheten och att detta skapar nödvändigt utrymme, rent schematekniskt, för reflektion och dialog inom arbetslagen. Däremot upplevs andra strukturella
faktorer påverka möjligheterna till reflektion och dialog inom arbetslaget, då framför
allt medarbetarnas utbildning och kompetens. För att goda relationer mellan medarbetare ska kunna utvecklas över tid behövs dessutom stabilitet i personalgrupperna
och att det finns tid att avsätta för reflektion och verksamhetsutveckling.
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Del av en helhet

Uppföljning, utvärdering och utveckling är, precis som övriga delar av läroplanen,
ett område som inte meningsfullt kan följas upp oberoende av andra områden. En
positiv utveckling det senaste året är att förskolorna generellt sett upplever att de har
tagit steg framåt när det gäller att skapa strukturer för ett mer integrerat arbetssätt
där läroplanens olika delar vägs samman till en helhet i förhållande till barnen, till
exempel genom att tillämpa ett projekterande arbetssätt. Andra exempel är Läslyftet
och Ögonblicksforskning som både lyfts fram som metoder som bidrar till att skapa
strukturer och riktning i det konkreta arbetet med barnen, men även kopplat till
läroplanens förväntningar på arbetslagen att kontinuerligt och systematiskt följa,
dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande. Alla exemplen
som nämnts ovan understryker dessutom, på olika sätt, behovet att möta barnens
intressen och skapa tillfällen för gemensam reflektion tillsammans med barnen,
som är en förutsättning för att utbildningen ska kunna ta tillvara barnens behov,
intressen, uppfattningar och åsikter.
När det gäller den arbetslagsgemensamma reflektionen lyfter många förskolor fram
självskattningsverktyget som en gemensam utgångspunkt för dialog och dokumentation i förhållande till läroplanens olika läroplansområden.
Struktur och ledning

Behovet av struktur och ledning som förutsättningar för arbetslagens arbete
inom området berörs på olika sätt i förskolornas kvalitetsrapporter. De lokala
ledningsgruppernas arbete, samarbetet inom ledningsgrupperna, och även förste
förskollärarnas möjligheter att arbeta tillsammans med arbetslagen uppmärksammas
i stor utsträckning som avgörande förutsättningar för att medarbetarna ska få
nödvändig input och vägledning inom området. Detta i synnerhet på förskolor där
kompetensnivån i arbetslagen varierar, eller där det saknas ett gemensamt förhållningssätt. Även förskollärarnas roll uppmärksammas, kopplat till deras ansvar och
pedagogiska ledarskap. Däremot finns det få explicita exempel på rapporteringar
kring förutsättningar för rektors ledarskap och helhetsansvar när det gäller förskolornas systematiska kvalitetsarbete.

”

Årets kvalitetsrapportering och förskoleområdenas
kvalitetsdialoger visar att förskolorna själva
ser behovet av att utveckla analyserna och att
det finns en vilja att utveckla analysarbetet.

Kollegialt lärande kring analys

Behovet att utveckla förskolornas analyser och att i större utsträckning väga in
strukturella förutsättningar i förskolornas systematiska kvalitetsarbete uppmärksammades i Lägesbedömning 2019. Årets kvalitetsrapportering och förskoleområdenas
kvalitetsdialoger visar att förskolorna själva ser behovet av att utveckla analyserna
och att det finns en vilja att utveckla analysarbetet.
Våren 2019 bjöd avdelningen kvalitet och myndighet in rektorer och förste förskollärare till en första omgång workshops om analys i det systematiska kvalitetsarbetet.
Att diskutera analys med ledningsfunktioner på andra förskolor och tillsammans
med stabens stödfunktioner upplevdes av många av deltagarna som utvecklande.
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Arbetet fortsatte med ytterligare tillfällen i början av 2020. Ett syfte med
workshopsen är att skapa forum för kollegialt lärande och dialog kring utmaningar
förskolorna ställs inför i analysarbetet.
På övergripande nivå har rektorsforum etablerats som ett övergripande forum för
gemensam analys kring strategiska frågeställningar under året.
Samverkan för bästa skola

En viktig utgångspunkt i ovan nämnda workshops med fokus på analys var
Samverkan för bästa skola och de verktyg som här introducerats för att kunna belysa
förutsättningar för kvalitet i verksamheten, kopplat till bland annat förskolornas
strukturella förutsättningar.
De senaste åren har sammanlagt fem malmöförskolor10 deltagit i Skolverkets treåriga
projekt Samverkan för bästa skola som introducerat nya sätt metoder och arbetssätt
introducerats för att skapa struktur och rikta fokus i förskolornas systematiska
kvalitetsarbete. Ytterst handlar Samverkan för bästa skola om att identifiera förskolans
problem som är kopplade till måluppfyllelsen, samt orsakerna till problemen.
Orsaker kan till exempel handla om brister i omsorgen eller undervisningen samt
de förutsättningar som förskolan har för att driva sin verksamhet. Analysen av
orsakerna ska sedan vägleda förskolorna att identifiera vilka insatser som kan antas
åtgärda orsakerna till problemen. Projektets som ska slutredovisas i februari 2021,
syftar ytterst till att förskolorna ska få en hållbar metod för att förbättra sin kapacitet
till strukturerat arbete med att höja kvaliteten.11
Nya perspektiv på barns och vårdnadshavares möjligheter till delaktighet

Barnen ska enligt de nationella styrdokumenten vara involverade i förskolornas
systematiska kvalitetsarbete. Tidigare lägesbedömningar har uppmärksammat olika
metoder att arbeta med barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, till
exempel trygghetsvandandringar, barnråd, reflektionsväggar och även förskolornas
planer mot diskriminering och kränkande behandling. Under året har förvaltningen
genomfört en fördjupande studie i syfte att lyfta fram olika perspektiv på arbetet
med klagomål och ärenden om kränkande behandling som del av det systematiska
kvalitetsarbetet.
Den fördjupade analysen bidrar med nya perspektiv på förutsättningarna för barns
delaktighet och inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet. Det framkommer i
studien att det finns en generell strävan på förskolorna att involvera barnen i det
systematiska kvalitetsarbetet men att det i många fall saknas systematik eller strukturer för delaktighet. Forum för samråd finns oftast etablerade på förskolorna men
de fungerar sällan som instanser för systematisk hantering av barnens upplevelser
eller synpunkter på verksamheten, istället används de här tillfällena för att träna
barnen i demokratiska förmågor. En slutsats är att det finns en potential att involvera
barnen mer i det systematiska kvalitetsarbetet men att det finns ett fortsatt behov av
utvecklingsarbete för att möjliggöra att barnens reflektioner i större uträckning kan
tas tillvara.

10 Rolfs förskola, Hyllievångens förskola, Vitklintens förskola, Triangelns förskola samt Gånglåtens förskola
11 Av delredovisningar från förskolorna framkommer flera direkta effekter av insatserna, till exempel utökat ordförråd
hos barnen till följd av medvetet arbete med högläsning och samtal kring böcker, tydliggörande av samtliga yrkesrollers ansvar enligt läroplanen, samtalsledarutbildning för att få strukturer för kollegialt lärande; utemiljöer som har
utvecklats bland annat för bokläsning, vattenlek, byggmaterial, odling.
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På motsvarande sätt behöver förskolornas sätt att arbeta i förhållande till vårdnadshavarna anpassas så att vårdnadshavarnas synpunkter i större utsträckning kan tas
till vara i det systematiska kvalitetsarbetet. Till exempel identifieras i den fördjupade
analysen ett behov att skapa strukturer på enhetsnivå som säkerställer att brister som
framkommer genom klagomål eller i förskolans hantering av kränkningsärenden i
större utsträckning beaktas i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ett annat exempel är förskolenämndens förskoleenkät som vänder sig till vårdnadshavarna där ett utvecklingsarbete pågår. Ett viktigt syfte är att se över enkätfrågorna
så att de omfattar både vårdnadshavarnas upplevelse av måluppfyllelsen enligt
förskolans läroplan och förskolornas förutsättningar att uppfylla de nationella målen.
Ambitionen är en förskolenkät som kan ge en övergripande bild av vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan i Malmö men som också kan fungera som underlag i
det lokala utvecklingsarbetet.

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall
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Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamhetsformerna
pedagogisk omsorg, öppen förskola och omsorg på kvällar, helger och nätter
(OB-verksamhet). Verksamheterna regleras i skollagen där det framgår att
kommunerna ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg och omsorg under
tid då förskola inte erbjuds. Vidare får kommunerna anordna öppen förskola som
komplement till förskola och pedagogisk omsorg.
Precis som för förskolan gäller skollagens krav om barngruppernas storlek och
lämplighet, lokalernas ändamålsenlighet samt medarbetarnas utbildning och
erfarenhet. Till skillnad från förskolan är läroplanen dock enbart vägledande för
dessa verksamhetsformer. För planeringen och uppföljningen tar verksamheterna
fram kvalitetsrapporter enligt samma struktur som för förskolorna.

”

Frågan om barns likvärdiga förutsättningar inför
start i förskoleklass lyfts fram som central.

Pedagogisk omsorg

Jämfört med den kommunala förskoleverksamheten är den kommunala pedagogiska omsorgen en liten verksamhet. Både antalet barn och antalet medarbetare
har minskat jämfört med föregående år. Den 15 oktober 2020 var totalt sett 17
barn inskrivna i den kommunala pedagogiska omsorgen, att jämföra med 30 barn
vid samma tillfälle föregående år. Barnen är fördelade på fyra dagbarnvårdare, att
jämföra med sex föregående år, varav en finns i utbildningsområde Söder och tre i
utbildningsområde Väster. Barnens ålder inom barngrupperna varierar.
Inom båda utbildningsområdena finns en rektor med ansvar att utveckla verksamheten tillsammans med dagbarnvårdarna. Dagbarnvårdarna har många års
erfarenhet av arbete inom kommunens pedagogiska omsorg. Inom båda utbildningsområdena finns förste förskollärare knutna till verksamheten med uppdraget att
stödja dagbarnvårdarna i det pedagogiska arbetet.
I och med den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och
pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) riktas fokus mot kvalitets- och likvärdighetskraven
inom pedagogisk omsorg. Bland annat analyseras i vilken uträckning verksamheten
stimulerar barns utveckling och lärande. Frågan om barns likvärdiga förutsättningar
inför start i förskoleklass lyfts fram som central.
Relationen mellan barn och dagbarnvårdare inom den kommunala pedagogiska omsorgen beskrivs både i Västers och Söders rapportering som trygg och
omsorgsfull. Barnen visar tillit och förtroende till dagbarnvårdarna. Även relationen
till vårdnadshavarna beskrivs som nära och förtroendefull.
Verksamheten bedrivs i stora delar i form av ensamarbete tillsammans med barnen,
i dagbarnvårdarnas egna hem. Det framkommer av rapporteringen att dagbarnvårdarna har svårt att prioritera annat än det dagliga arbetet med barnen. Detta innebär
särskilda utmaningar i förhållande till skollagens likvärdighets krav, till exempel är
utrymmet för egen reflektion eller reflektion tillsammans med de andra dagbarnvårdarna begränsat. Det finns heller inget utrymme att prioritera kompetensutveckling.
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När det gäller kravet på verksamheten att stimulera barns utveckling framhålles
i kvalitetsrapporteringen, åldersspridningen i barngrupperna som en utmaning.
Det kan också vara svårt att möta varje barns behov av interaktion och sociala
kontakter när det inte finns andra barn i samma ålder. Både i Söder och Väster dras
slutsatsen att det finns ett behov att utveckla arbetet med att förbereda barnen inför
övergången till den obligatoriska skolan. Inom väster saknas en gemensam plan och
en gemensam grundstruktur för verksamheten, och dagbarnvårdarna har olika sätt
att hantera frågor som rör barnens utveckling och kunskap.
I Söder framhålls arbetet med barnens språkliga utveckling som ett prioriterat
utvecklingsområde. Inom väster har dagbarnvårdarna ringat in hållbar utveckling
som ett gemensamt utvecklingsområde.

”

När barnen lämnas vid oregelbundna
tider blir möjligheterna till dialog med
vårdnadshavarna avgörande.

Omsorg på kvällar och helger

Förskoleförvaltningen erbjuder annan pedagogisk verksamhet på kvällar, helger och
natt för barn vars vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider (OB-verksamhet).
I Malmö finns det sammanlagt fyra förskolor med OB-verksamhet. Verksamheten
leds av en rektor. För medarbetarna finns det etablerade strukturer för samarbete
och erfarenhetsutbyte med övriga kollegor på förskolorna.
Pågående utvecklingsarbete

OB-verksamheten bedrivs mer eller mindre som en integrerad del av den ordinarie
förskoleverksamheten. Det framkommer av kvalitetsrapporteringen att utvecklingsarbete som initierats på de förskolor som OB-verksamheten är del av också får
positiva effekter på OB-verksamheten. Verksamhetens planering präglas precis som
den ordinarie förskoleverksamheten av ett relationellt perspektiv.
Inom två verksamheter har projekterande arbetssätt ringats in som ett prioriterat
utvecklingsområde. Samverkan med hemmen lyfts, precis som tidigare år, fram som
ett prioriterat utvecklingsområde kopplat till OB-verksamhetens särskilda förutsättningar. När barnen lämnas vid oregelbundna tider blir möjligheterna till dialog med
vårdnadshavarna avgörande. Kommunikationen sker framför allt i det dagliga mötet
i samband med hämtning och lämning.
Översyn av verksamhetens planeringsförutsättningar

OB-verksamheterna rapporterar om särskilda förutsättningar när det gäller barnens
oregelbundna vistelsetider och hur detta påverkar barnens möjligheter att upprätthålla hållbara relationer med andra barn och de vuxna på förskolan. Den bristande
kontinuiteten i barngrupperna försvårar planeringsarbetet och möjligheterna att
arbeta långsiktigt tillsammans med barnen i målstyrda processer. Ytterligare en
utmaning är att kravet på bemanning under kvällar och helger begränsar möjligheterna till gemensam reflektionstid och att arrangera arbetsplatsträffar.
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Bilden som framkommer i årets och tidigare års kvalitetsrapporteringar bekräftas
i den kartläggning av förvaltningens OB-verksamhet för perioden 2017 till 2019
nyligen genomförts. Här framgår bland annat att cirka 20 procent av barnen som
är inskrivna inom OB-verksamhet inte har omsorgsbehov utöver det som ordinarie
förskoleverksamhet kan erbjuda. Ytterligare ca 25 procent av barnen som är inskrivna
på någon av kommunens OB-förskolor hade kunnat få sitt omsorgsbehov tillgodosett
genom ett utökat öppethållande på vardagar mellan 06.00 och 19.00. Vidare konstaterades att verksamheten behöver ges bättre planeringsförutsättningar än vad som är
möjligt givet nuvarande uppdrag, samt att verksamheter med utökat öppethållande
behöver vara belägna nära barnets bostad, alternativt vårdnadshavares pendlingsväg,
för att fylla sitt syfte. Med detta som utgångspunkt har förskoleförvaltningen påbörjat
ett arbete för att på sikt skapa en mer ändamålsenlig och effektiv OB-verksamhet.

Öppen förskola

Det finns i dagsläget nio öppna förskolor i Malmö stad. Av dessa ingår sex i en familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet. De öppna förskolorna leds av
två rektorer som i sin tur har varsin biträdande förskolechef som stöd i det verksamhetsnära ledarskapet. Geografiskt är de öppna förskolorna belägna i de södra, östra
delarna och centrala delarna av Malmö.
Den 15 oktober 2020 var antalet anställda inom den öppna förskoleverksamheten 18.
Av dessa är de flesta förskollärare. En normal dag har den öppna förskoleverksamheten totalt sett cirka 450 besökande barn och vuxna. Under våren 2020, som en följd
av coronapandemin, hade verksamheten i snitt cirka 180 besökande barn och vuxna
per dag. Under hösten ökade antalet besökare till i snitt cirka 270 besökare per dag.

”

Fokus riktas på barnens språkutveckling
men medarbetarna arbetar också för att rusta
föräldrarna och andra vuxna i att stödja
och stimulera barnens språkutveckling.

Mötet i fokus

De öppna förskolorna beskrivs i de öppna förskolornas kvalitetsrapporter som
mötesplatser för barn, föräldrar och andra vuxna från olika familjesammanhang
och kulturer. Det framgår att verksamheten präglas av ett relationellt perspektiv där
mötet mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger står i fokus. Pedagogerna leder
arbetet och skapar leksituationer och andra typer av aktiviteter, men det är i interaktionen mellan pedagoger och besökare som innehållet tar form och får sin giltighet.
Personalens kompetens blir därmed en avgörande förutsättning och personalens
förhållningssätt en avgörande kvalitetsfaktor.
Det är vanligt att besökarna återkommer vid flera tillfällen, under kortare eller
längre tidsperioder. Detta ger den pedagogiska personalen möjligheter att lära känna
besökarna och bygga tillitsfulla och fördjupade relationer.

74 | Förskoleförvaltningen | Lägesbedömning 2020

Läroplanen sätter en prägel

En slutsats utifrån de öppna förskolornas kvalitetsrapportering är att det pedagogiska arbetet har en framskjuten plats i utvecklingsarbetet. Det framgår i årets
kvalitetsrapportering hur förskolans läroplan till betydande del sätter sin prägel på
verksamhetens inriktning. Samtidigt som arbetssätt och metoder anpassas efter
verksamhetens särskilda förutsättningar.
De öppna förskolorna arbetar medvetet med pedagogiska miljöer för att väcka
nyfikenhet, lust och lärande hos barnen och för att skapa en medvetenhet hos de
vuxna om deras avgörande roll för barnens lärande och utveckling.
Samtliga öppna förskolor lyfter, precis som föregående år, fram det språkutvecklande
arbetet som ett prioriterat utvecklingsområde. Fokus riktas på barnens språkutveckling men medarbetarna arbetar också för att rusta föräldrarna och andra vuxna
i att stödja och stimulera barnens språkutveckling. Under året har flera språkcirklar
startats på de öppna förskolorna i syfte att stärka föräldrarnas språkutveckling och
därmed förbättra deras möjligheter att stimulera och stödja barnen. Föräldrarna
uppmuntras även att stimulera barnen genom att prata om läsning för dem på deras
modersmål.
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att stärka de språkutvecklande miljöerna. En
förändring jämfört med föregående år är att flera öppna förskolor lyfter fram digital
teknik som pedagogiskt verktyg och att de öppna förskolorna ser möjligheter att
arbeta med det kommungemensamma utvecklingsområdet digitalt meningsskapande, tillsammans med barn och vuxna.
Även leken betonas i kvalitetsrapporterna. De öppna förskolorna beskriver hur
de arbetar för att skapa leksituationer där vuxna besökare inspirerar varandra
tillsammans med barnen, kopplat till barns lärande men också som ett sätt att skapa
förutsättningar för delaktighet.
Kopplat till läroplansområdet Normer och värden, som ska genomsyra verksamheten,
betonas möjligheten för den pedagogiska personalen att genom sitt förhållningssätt
fungera som goda förebilder. Olika former av pedagogiskt material används för
att förmedla förskolans värdegrund. Under förra hösten och vintern genomförde
förvaltningen workshops med personal från samtliga öppna förskolor kring hur
personalen inom den öppna förskoleverksamheten kan arbeta förebyggande och
främjande mot diskriminering och kränkande behandling. Satsningen bidrog med
viktig input i likabehandlingsarbetet.

”

Särskilt viktigt är att nå familjer
som lever i utsatthet.

Uteverksamhet

En förändring jämfört med föregående år är att de öppna förskolorna, i betydligt
större utsträckning än tidigare, flyttat ut verksamheten till parker och andra
närmiljöer på grund av coronapandemin Det framgår av kvalitetsrapporteringen
att detta inneburit utmaningar men också möjligheter när arbetssätt och material
måste anpassas till de nya miljöerna. Till exempel organiserades en kompletterande
mobil verksamhet under sommaren, en förskola på hjul, där pedagogisk personal
varje vardag åkte ut med lådcykel till Kroksbäcksparken med pedagogiskt material.
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Den utökade uteverksamheten betydde för flera barn en mer aktiv sommar med
fler sociala kontakter än de annars skulle ha fått. För de öppna förskolorna har den
inneburit möjligheter att visa vad förskolan kan erbjuda.
Första mötet med förskolan

För många besökare är öppna förskolan första mötet med förskolan. I kvalitetsrapporteringen görs kopplingar till förskolans kompensatoriska uppdrag och värdet av
att alla barn får chans att gå i förskola. Särskilt viktigt är att nå familjer som lever i
utsatthet. Det framgår hur de öppna förskolorna arbetar systematiskt med stöd och
vägledning för att öka medvetenheten hos besökarna och att det på samtliga öppna
förskolor finns väl etablerade strukturer för samarbete med närliggande förskolor.
Precis som tidigare år betonas öppna förskolans brobyggande funktion, genom att
vara en länk mellan besökarna och förskolan. Dock har coronapandemin försvårat
de öppna förskolornas arbete med att nå ut med information till besökarna, t ex har
besök på förskolor ställts in.
Av en intervjustudie som förvaltningen genomfört under året där frågor ställts till
besökande mammor på kommunens öppna förskolor framgår det att många av intervjuade mammorna ställer sig mycket positiva till ordinarie förskola. Några utryckte
att detta var en följd av de hade varit i den öppna förskoleverksamheten tillsammans
med sina barn under en längre tid, och att ett positivt förhållningssätt när det gäller
svensk förskola successivt vuxit fram. Av samma studie framkommer att många av
de besökande mammorna upplever att deras kunskaper i det svenska språket stärkts i
och med ett aktivt deltagande i kommunens öppna förskoleverksamhet.
Familjecentralerna skapar möjligheter i det uppsökande arbetet

Sex av kommunens nio öppna förskolor ingår i en familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet, vilket är en högre andel än riksgenomsnittet.12
Förskolenämnden har i budgetskrivelser och budgetdokument uttryckt ambitionen
att samtliga öppna förskolor på sikt ska ingå i familjecentraler. Familjecentralerna
knyts till det uppsökande arbetet och arbetet för likvärdig tillgång till förskola.
Målsättningen är att stimulera fler barn att gå i förskola och då särskilt de barn som
behöver förskola allra mest, t ex barn från familjer som under en längre tid levt i
socioekonomiskt begränsade förhållanden och nyanlända eller asylsökande barnfamiljer med begränsad kunskap om svensk förskola.
De öppna förskolorna beskriver i rapporteringen hur ett nära samarbete med BVC,
mödravården och socialtjänsten skapar förutsättningar för att tidigt uppmärksamma
barn och vuxna som är i behov av stöd och vägledning och hur besökarna kan
slussas vidare till rätt instans. Vid sidan om denna samverkan sker ett uppsökande
arbete uppsökande arbete utanför familjecentralerna för att nå ut till familjer med
små barn. Detta arbete bedrivs i samarbete med föreningar och socialtjänsten. Här
igenom får de öppna förskolorna tillgång till så kallade familjelotsar med flerspråkig
kompetens som frekvent besöker de öppna förskolorna.
Det uppsökande arbetet knyter till Agenda 2030 och barnkonventionens skrivningar
om barns lika värde, rätt till vård, omsorg och utbildning.

12 Med familjecentral menas en verksamhet där öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt förebyggande individoch familjeomsorg är samordnade och samlokaliserade. Familjecentraler syftar till att genom samverkan erbjuda ett
tillgängligt stöd till blivande föräldrar och till småbarnsföräldrar och deras barn.
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