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Inledning
Alla barn på kommunens förskolor oavsett bakgrund och uppväxtvillkor har rätt till en likvärdig
förskola av hög kvalitet. För att en förskola ska vara likvärdig och av hög kvalitet ska den uppfylla
de nationella målen så som de formuleras i skollagen och förskolans läroplan. Förskolan kan bara
vara likvärdig om den kompenserar för barns olika förutsättningar samt fördelar resurser efter
barns olika förutsättningar och behov på ett sådant sätt som medför att alla barn utvecklar sin
fulla potential. Som huvudman för Malmö stads förskolor ansvarar förskolenämnden för att ge
förskolorna de förutsättningar som krävs för att uppfylla de nationella målen. Till huvudmannens
hjälp finns skolchefen, som har uppgiften att se till att verksamheten följer de föreskrifter som
gäller för utbildningen.
Föreliggande rapport är en del av förvaltningens och skolchefens rapportering till nämnden om
de kommunala förskolornas förutsättningar att uppfylla de nationella målen. Rapporten är ett
underlag som bidrar till huvudmannens övergripande analyser, planering och uppföljning.
Rapporten kan också tjäna som underlag i förberedelserna inför höstens kvalitetsdialoger.
I rapportens första del redovisas nyckeltal som beskriver förskolornas förutsättningar att
genomföra kärnuppdraget. För att visa på trender redovisas utvecklingen över tid. Där det är
möjligt görs jämförelser med andra storstadskommuner och riket. Slutsatser och perspektiv som
lyfts fram i tidigare lägesbedömningar och annan övergripande rapporteringen används för att
sätta nyckeltalen i sammanhang.
De senaste årens lägesbedömningar har pekat på ett behov av mer nyanserad kunskap kring
barnens situation på förskolan. Jämfört med tidigare år har årets rapport kompletterats med
nyckeltal som beskriver beläggningsgrad och barnens vistelsetid.
Inom förskoleförvaltningen var Alla barns rätt till stöd ett kommungemensamt utvecklingsområde
under perioden 2015-2020. Uppföljande studier har visat att det gemensamma
utvecklingsområdet bidrog till att höja medvetenheten inom organisationen kring förskolans
kompensatoriska uppdrag. Det bidrog även till att stärka medarbetarnas kompetens när det gäller
att dels identifiera barns behov av stöd, dels att anpassa den fysiska, pedagogiska och sociala
miljön i förhållande till barns förutsättningar och behov. Samtidigt har förvaltningen i sin
uppföljning fått signaler om att antalet barn i behov av särskilt stöd upplevs öka. Rapportens
andra, fördjupande del, som har en metodutvecklande och prövande ansats syftar till att öka
kunskapen om mönster i staden genom analyser av förvaltningens fördelning av särskild resurs
till barn med omfattande behov av särskilt stöd och de underlag som används vid
resurstilldelning utifrån socioekonomiska faktorer, den så kallade strukturersättningen.
Rapporten ska ses som ett led i en kontinuerlig process där gemensam kunskap om förskolans
utvecklingsbehov skapas. I Lägesbedömning 2021 drogs slutsatsen att organisationen som helhet
behöver ta ytterligare kliv i analysarbetet. Detta för att fördjupa kunskapen om förskolornas
likvärdighet, men också mer generellt för att huvudmannen ska kunna göra prioriteringar och
fördela resurser mer träffsäkert och ändamålsenligt.
En annan slutsats i Lägesbedömning 2021 är att huvudman och förvaltning i högre grad behöver
rikta stöd och resurser mot de förskolor där behoven är som störst. På förskolenivå behöver
rektorerna fördela resurser utifrån barnens behov, på sätt som främjar barns utveckling och
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lärande. Kunskapen om förskolornas likvärdighet behöver ägas av hela organisationen och bottna
i professionens kvalificerade bedömningar av förskolornas behov och förutsättningar att arbeta
kompensatoriskt. De analyser som görs på övergripande nivå utifrån kvantitativa underlag är
komplement till de kvalitativa bedömningar som görs i andra delar av det systematiska
kvalitetsarbetet.
Inom förvaltningen finns en etablerad struktur för dialog och kunskapsutbyte mellan
organisationens olika ansvarsnivåer. Nyckeltalen som presenteras beskriver barnens och
förskolornas strukturella förutsättningar. Rapporten riktar därigenom fokus mot utmaningar som
behöver uppmärksammas i kommande dialoger och fortsatta analyser av förskolornas
måluppfyllelse. I flera fall är det samma nyckeltal som sammanställs i förskolornas förskoleblad1
och som används i de lokala ledningsgruppernas analyser inom ramen för deras systematiska
kvalitetsarbete. Denna rapport kan därmed fungera som stöd i kvalitetsdialoger mellan
organisationens olika ansvarsnivåer. Både nämnd, förvaltningsledning, rektorer och
stödfunktioner får en gemensam utgångspunkt i kända nyckeltal.

1

Förskolebladen är förvaltningens sammanställning av nyckeltal och indikatorer på enhetsnivå. Nyckeltalen återfinns
i flera fall i annan rapportering till huvudmannen, till exempel återfinns nyckeltalen som beskriver förskolornas
kompetensförutsättningar sammananställda i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
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Förutsättningar för förskolans uppdrag
Nyckeltalen som finns samlade i den här delen belyser strukturella faktorer som på olika sätt
påverkar de kommunala förskolornas förutsättningar att uppfylla förskolans nationella mål,
såsom de formuleras i skollagen och förskolans läroplan.
Dispositionen i årets redovisning skiljer sig jämfört med föregående år. Det har också tillkommit
nyckeltal som beskriver beläggning och barns vistelsetid. I ett första avsnitt presenteras nyckeltal
som beskriver förskolornas ekonomiska förutsättningar. Därefter riktas fokus mot barnen och
barngrupperna. Redovisningen avslutas med en redovisning som belyser förskolornas personella
förutsättningar utifrån olika perspektiv.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktige i Malmö har utifrån skollagen i uppdrag att fördela resurser till
förskoleutbildningen utifrån barns olika förutsättningar och behov. Förskolenämnden ansvarar
för att ge förskolorna så bra förutsättningar som möjligt att genomföra kärnuppdraget. I relation
till skollagen och kopplat till den kommunala budgetprocessen innebär detta ett ansvar att se till
att de ekonomiska resurserna fördelas ur ett likvärdighetsperspektiv till förskolorna. De
ekonomiska förutsättningarna är centrala för att huvudmannen ska kunna säkerställa att alla barn
i Malmö får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet.
Nyckeltalen i det här avsnittet belyser centrala delar i huvudmannens resursfördelning. Medel
fördelas till verksamheten enligt resursfördelningsmodellen som består av två komponenter: en
grundersättning (96 procent) och en strukturersättning (4 procent). Grundersättningen varierar
utifrån barnens ålder och beroende på om barnet är på förskolan heltid eller deltid, men fördelas i
övrigt lika mellan förskolorna, utifrån antal barn i verksamheten. Strukturersättningen fördelas
olika mellan förskolorna, utifrån olika socioekonomiska faktorer.
Förskolornas kostnader består till stor del av lönekostnader för personalen. Lönekostnaderna
utgör i medeltal cirka 75 procent av förskolornas utgifter men varierar mellan förskolorna.
Skillnader i lönekostnader beror bland annat på personalsammansättning och individuell
lönesättning utifrån kompetens och erfarenhet. Lokalkostnaderna är näst efter
personalkostnaderna nämndens största utgiftspost. De påverkar grundersättningen storlek men
belastar inte förskoleenheternas budget.

Figur 1: Grundbelopp per plats, kr, utfall. Grundbeloppet innefattar den grund- och strukturersättning
som varje förskola, fristående som kommunal, erhåller för varje heltidsplats. Under perioden 2014 till
2021 har grundbeloppet ökat varje år och utgör den största delen av förskolornas intäkter. Den
genomsnittliga årliga ökningen under perioden 2014–2021 var 2,8 procent. Mellan 2017 och 2021 var
den genomsnittliga årliga ökningen 1,6 procent.
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Figur 2: Lokalkostnader, tkr, utfall. Lokalkostnader har ökat med 31 procent mellan 2014 och 2021.
Under perioden har det funnits ett behov av att bygga ut förskoleverksamheten för att möta
befolkningens efterfrågan på platser. Även ersättning av lokaler som av olika skäl behövde avvecklas,
som lämnades till grundskolan, skärpta myndighetskrav samt höga ambitioner kring stadens utveckling
påverkade nämndens arbete med kapacitet. Detta har bidragit till en ökad lokalkostnad för nämnden.

Figur 3: Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn. Kostnaden per inskrivet barn i Malmö stads
förskolor är högre än genomsnittet för kommunala förskolor i riket. Generellt är den genomsnittliga
kostnaden högre per barn i storstadskommunernas förskolor än i riket totalt. Uppgift för 2021 saknas
ännu för riket.
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Figur 4: Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn: Malmö stads bruttokostnader
för lokaler per inskrivet barn är högre än övriga storstäder och rikssnittet, men skillnaden minskade
under 2021. Uppgifter saknas ännu för riket 2021. För riket saknas också uppgifter före 2016.
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Barnen och barngrupperna
Kvaliteten i förskolan skapas i mötena på förskolorna, mellan barnen och medarbetarna. I det här
avsnittet redovisas nyckeltal som belyser olika aspekter av barnens och medarbetarna vardag på
förskolan och förskolans möjligheter att organisera det dagliga arbetet på ett ändamålsenligt sätt.
Storleken på barngrupperna och personaltätheten påverkar möjligheterna att dela in barnen i
mindre barngrupper och anpassa utbildningen efter varje barns förutsättningar och behov.2
Beläggningsgrad och genomsnittlig vistelsetid ger en bild av hur många barn som faktiskt är på
plats i förskolan och hur längde de är där.
För förskolorna är möjligheterna att organisera barngrupperna på ett ändamålsenligt sätt under
dagen avgörande för barns lärande och utveckling. Vad som kan anses vara en lämplig
barngruppsstorlek påverkas av en rad faktorer, inte minst personalens kompetens, personaltäthet,
inne- och utemiljön samt barngruppens sammansättning.
Antalet barn per förskola har ökat de senaste åren. I tidigare lägesbedömningar har det
konstaterats att förskolornas ökade storlek och det större antalet barn ger andra förutsättningar
för medarbetare och ledning att organisera det dagliga arbetet på förskolorna.

Figur 5: Barngruppernas storlek, kommunala förskolor (genomsnittligt antal barn). 2021 minskade
barngruppernas storlek marginellt både i Malmö och i riket. I Malmö minskade den genomsnittliga
barngruppsstorleken från 17,2 till 17,1 och motsvarande minskning i riket var från 14,8 till 14,7.
Skillnaderna mellan Malmö och övriga storstäder samt riksgenomsnittet från tidigare år består.

Forskning visar att god personaltäthet och mindre barngrupper har störst betydelse för de yngsta barnen och för de
utsatta barnen, men att det måste sättas samman med andra parametrar (Vetenskapsrådet 2015). I grunden handlar
det om hur förskolepersonalen förmår att utnyttja de möjligheter som en hög personaltäthet innebär.
2
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Figur 6: Barngruppernas storlek för yngre barn, kommunala förskolor (genomsnittligt antal barn).
Det genomsnittliga antalet barn per grupp med enbart yngre barn minskade i Malmö från 14,7 till 14,6.
För riket var riksgenomsnittet 12,1 2021. Sedan 2014 har riksgenomsnittet succesivt minskat från 13,9.

Figur 7: Genomsnittlig beläggning (%): Beläggning är definierat som antal närvarande barn delat på
antal placerade barn och bygger på uppgifter från förvaltningens närvarosystem Tempus. 2019 var den
genomsnittliga beläggningen i staden 65 procent. Under 2020 minskade den genomsnittliga
beläggningen till 57 procent och ökade under 2021 till 60 procent. Minskningen under 2020 var
troligtvis en konsekvens av coronapandemin.
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Figur 8: Genomsnittlig vistelsetid, timmar per dag. Genomsnittlig vistelsetid visar i timmar hur länge
barnen i Malmö i genomsnitt vistas på förskolan per dag. När barnen kommer till förskolan “checkas”
de in av medarbetarna i närvarosystemet och när de lämnar förskolan “checkas” de ut. Om ett barn
inte checkas ut manuellt när det lämnar förskolan sker en så kallad automatisk utcheckning klockan
18.30. Detta innebär att uppgifterna om vistelsetid blir mer osäkra om det förekommer många
automatiska utcheckningar. Därför redovisas vistelsetider både inklusive och exklusive automatiska
utcheckningar. Skillnaden i vistelsetid mellan inklusive automatiska utcheckningar och exklusive
automatiska utcheckningar har minskat under perioden 2019–2021. Den genomsnittliga vistelsetiden
var cirka 6,9 timmar per dag 2021. Det är en marginell förändring jämfört med både 2019 och 2020.

Figur 9: Antal barn per heltidstjänst, kommunala förskolor. Antalet barn per heltidstjänst har under
perioden 2017–2020 ökat i Malmö, men minskade 2021 från 5,1 till 4,9. Liknande minskningar skedde
även i övriga storstäder och för riket. Förskoleförvaltningen gjorde under 2020 förändringar i
insamlingen av de uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet vilket troligen förklarar en stor del av
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ökningen som skedde från 2019 till 2020. 2021 var antalet barn per heltidstjänst 4,9 i Göteborg, 4,8 i
Stockholm och riksgenomsnittet var 5,1.

Figur 10: Antal barn per heltidstjänst med förskollärarexamen, kommunala förskolor. Skillnaderna
mellan Malmö och Göteborg samt riksgenomsnittet avseende antal barn per heltidstjänst är ungefär
detsamma som tidigare år, medan skillnaden mellan Malmö och Stockholm har ökat 2021. Antal barn
per heltidstjänst är cirka 40 procent högre i Malmö jämfört med riket, cirka 30 procent högre jämfört
med Göteborg och cirka 13 procent högre jämfört med Stockholm. Under perioden 2014–2021 har det
skett en ökning i Malmö från 13,2 till 16,6, en marginell ökning för riksgenomsnittet från 11,6 till 11,9,
medan en minskning har skett i övriga storstäder. Antalet barn per heltidstjänst med
förskollärarexamen i Malmö har minskat årligen sedan 2018.

Figur 11: Genomsnittligt antal barn per förskola, kommunala förskolor. Under perioden 2014–2021
har det genomsnittliga antalet barn per förskola ökat med cirka 20% i Malmö och samtidigt har
skillnaderna jämfört med övriga storstäder och riksgenomsnittet ökat. 2021 var det genomsnittliga
antalet barn per förskola 79 i Malmö, 65 i Göteborg, 58 i Stockholm och 61 i riket.
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Personal
Personalens kompetens är helt avgörande faktorer för kvaliteten och likvärdigheten inom
förskolan. Nyckeltalen som redovisas i det här avsnittet bidrar till att beskriva bilden av
förskollärarnas och arbetslagens förutsättningar att genomföra läroplansuppdraget.
Tidigare lägesbedömningar visar hur bristande tillgång till förskollärare och utbildade barnskötare
påverkar barns möjligheter till utveckling och lärande. Även samspelet mellan förskollärare och
arbetslag är centralt. Andelen förskollärare i förvaltningen varierar mellan förskolorna och det
finns ett sedan tidigare konstaterat samband mellan hög socioekonomisk sårbarhet och lägre
andel förskollärare. I många fall handlar detta om förskolor där behovet av olika typer av
kompensatoriska insatser och stöd för barnens utveckling och lärande är stort.
Utöver personalens kompetens finns andra strukturella faktorer, så som sjukfrånvaro eller
personalomsättning, som både var för sig och tillsammans påverkar professions förutsättningar
och förskolornas möjligheter att erbjuda barnen den utbildning och undervisning de har rätt till.
Att det finns kontinuitet inom personalgrupperna är en förutsättning för att pedagogiska
relationerna mellan barn och vuxna ska kunna etableras och upprätthållas.

Figur 12: Andel heltidstjänster med förskollärarexamen, kommunala förskolor (%). Andelen
förskollärare bland den pedagogiska personalen minskade i Malmö från 31 procent 2020 till 29 procent
2021. För riket skedde ingen förändring jämfört med 2020 och andelen var 2021 fortsatt 43 procent.
Andelen förskollärare i Malmö är lägre än i övriga storstäder och riksgenomsnittet. För Malmö ingår
förste förskollärare till 60 procent av sin arbetstid i andelen förskollärare.
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Figur 13: Andel heltidstjänster med övrig utbildning (tidigare benämnd ”utan utbildning”) för arbete
med barn, kommunala förskolor (%). Andelen pedagogisk personal med övrig utbildning har ökat i
Malmö från 25 procent 2014 till 35 procent 2019. 2019 till 2021 har dock andelen varit konstant kring
35 procent i Malmö. I Stockholm har andelen minskat under 2021 till samma nivå som 2014 (36
procent). I Göteborg och för riket skedde marginella minskningar 2021 jämfört med 2020. Sedan 2014
har det skett en ökning i Göteborg från 21 procent till 31 procent 2021 och för riket skedde under
samma period en ökning från 21 procent till 28 procent.

Figur 14: Andel barnskötare med barnskötarutbildning (%): Andelen barnskötare med
barnskötarutbildning avser de barnskötare med minst 1100 gymnasiepoäng inom
barnskötarutbildning bland förvaltningens barnskötare vid årsavstämning respektive år. Under
perioden 2016–2021 ökade andelen från 49 procent till 64 procent.
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Figur 15: Andel timavlönade barnskötare (%). Andelen timavlönade barnskötare avser andelen
timavlönade barnskötares närvaro i förhållande till den totala närvaron bland förvaltningens
barnskötare under respektive år. Under perioden 2014–2020 minskade andelen från 11 procent till 2,2
procent. 2021 skedde en liten ökning till 2,4 procent.

Figur 16: Sjukfrånvaro (%). Sjukfrånvaron avser andelen sjukfrånvaro inom respektive organisation
eller varje yrkeskategori inom förvaltningen under respektive år. Under perioden 2014 till 2019 har
den totala sjukfrånvaron varierat något. 2020 sågs en ökning i samband med Covid-19 pandemin. 2021
minskade den totala sjukfrånvaron för samtliga yrkesgrupper, förvaltningen i stort och genomsnittet
för Malmö stad. Den största minskningen skedde för yrkeskategorin pedagoger. Förskollärare och
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barnskötare hade 2021 högst sjukfrånvaro av de jämförda grupperna, cirka 3,4 procentenheter högre
än genomsnittet för Malmö stad.

Figur 17: Korttidssjukfrånvaro (%). Korttidssjukfrånvaro avser andelen sjukfrånvaro för sjukdag 1–14
inom respektive organisation eller varje yrkeskategori inom förvaltningen under respektive år.
Korttidssjukfrånvaron var relativt stabil under perioden 2014–2019, men såg en ökning under 2020 i
samband med Covid-19 pandemin. Under 2021 minskade korttidssjukfrånvaron för samtliga jämförda
grupper. 2021 hade barnskötare och förskollärare den högsta korttidssjukfrånvaron (5 procent och 4,9
procent), därefter finns en liten skillnad till genomsnittet för förvaltningen (4,4 procent) och pedagoger
(4,3 procent). Genomsnittet för Malmö stad var 3,1 procent under 2021.

Figur 18: Personalomsättning (%). Personalomsättning i procent visar antalet tillsvidareanställda
medarbetare som slutat i förhållande till medelantalet tillsvidareanställda under respektive år.
Endast medarbetare som avslutat sin anställning i förskoleförvaltningen finns inräknade.
Medarbetare som byter yrkeskategori eller som byter anställning inom förvaltningen räknas inte in
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och utgör därmed inte heller en del av personalomsättningen. Under perioden 2014–2021 har
personalomsättningen varierat för samtliga jämförda grupper. Den största variationen finns inom
gruppen förskollärare. 2021 hade samtliga jämförda grupper ungefär samma personalomsättning
som under 2014.
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Fördjupning - omfattande behov av särskilt stöd och
socioekonomisk bakgrund
I 2021 års Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning drogs slutsatsen att huvudmannen för att
nyansera bilden av förskolornas förutsättningar behöver utveckla nya sätt att identifiera och
förstå mekanismer som kan leda till bristande likvärdighet. Nyckeltal som dittills använts i
huvudmannnens övergripande analyser kan användas för att beskriva strukturella förutsättningar
och barnens förväntade behov utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
Årets fördjupning tar i ett avseende vid där förra årets rapport slutade. Även det här året har
fördjupningen en prövande ansats, i syfte att hitta nya vägar för huvudmannen att nå mer
kunskap om bakgrunden till bristande likvärdighet. Det här året är uppdelningen mellan vad som
i 2021 års fördjupning benämndes barnens förväntade respektive faktiska behov central.
I fördjupningens första del introduceras ett nytt kvantitativt underlag som bygger på uppgifter
om enskilda barns behov av extra stödinsatser och data som utgår från de ekonomiska resurser
som huvudmannen fördelar för barn i behov av omfattande särskilt stöd. Detta är ett underlag
som aldrig tidigare sammanställts på huvudmannanivå. Syftet är att pröva om denna typ av
datasammanställning kan vara ett stöd för huvudmannen i att synliggöra mönster i staden.
I fördjupningens andra del presenteras strukturersättning och strukturersättningens olika
beståndsdelar. Även detta underlag är nytt. Syftet är att undersöka hur de olika beståndsdelarna
relaterar till varandra och hur detta sätt att bryta ned strukturersättningen kan användas i
huvudmannens kommande analyser om förskolornas förutsättningar.
I båda delarna används statistik som visas i grafer och kartor för att visa på utveckling över tid
och skillnader mellan olika delar av Malmö.
Synliggöra bristande likvärdighet
Huvudsyftet med denna fördjupning är att börja undersöka hur underlag som beskriver
förskolornas faktiska förhållanden skulle kunna användas för att förklara bristande likvärdighet
och därigenom bidra till en mer nyanserad bild av förskolornas förutsättningar för måluppfyllelse.
Uppdraget att uppnå likvärdighet i förskolan är komplext. Underlagen som introduceras i årets
fördjupning rymmer olika perspektiv och bilder av förhållandena på förskolorna som kan
komplettera varandra. Huvudmannens tidigare kvantitativa analyser har uteslutande byggt på
förväntade behov där resursfördelningens strukturersättning har använts för att belysa barns
förväntade behov utifrån stadens geografi och socioekonomiska förhållanden. I förskolornas
vardag synliggörs vilka faktiska resurser som behövs för att ett barn ska få den förskola det har
rätt till medan ett förväntat behov endast ger en generell förskolas behov av resurser för att skapa
en förskoleutbildning.
Likvärdighetsperspektivet betonades i förra årets kvalitetsdialoger. Därigenom skapades en
gemensam förståelse inom organisationen för den varierande måluppfyllelsen i verksamheten.
Årets fördjupning är ett försök att ytterligare komplettera dialogerna med ett kvantitativt
underlag, som ett sätt att nyansera den generella bilden av förskolan och de faktiska behoven.

17

Att synliggöra faktiska behov kopplade till barn med omfattande behov av
särskilt stöd
Utvecklingsarbetet inom förskolan syftar till att utveckla arbetssätt och pedagogiska miljöer som
anpassas på undervisningsnivån, utifrån barngruppernas behov och sammansättning. Det är
därmed varken önskvärt eller möjligt för huvudmannen att generellt och systematiskt samla in
underlag som beskriver enskilda barns dokumenterade behov och utveckling.
För att kunna testa hur barns faktiska behov kan synliggöras används därför, i denna fördjupning,
data kopplat till de ekonomiska resurser som huvudmannen fördelar för barn i omfattande behov
av särskilt stöd3. Ur det aktuella underlaget går det att hämta ett antal data som här i denna
fördjupning sammanställts till ett underlag som sträcker sig över tidsperioden från vårterminen
2018 till vårterminen 2022.
Underlaget visar till exempel barnets:





nivå av särskilt stödbehov
förskoleplacering
kön
ålder

Resurser till barn med omfattande behov av särskilt stöd fördelades innan hösten 2021 (perioden
2018 – våren 2021) i två parallella processer utifrån barns olika typer av stödbehov och om
barnen var diagnostiserade eller inte. Dessa två bedömningsprocesser slogs ihop hösten 2021,
vilket konkret innebär att alla barn därefter hanteras i en och samma process för särskild resurs.
Detta gör att det är betydligt fler ärenden inom särskild resurs 2021 än tidigare år.
Sammanslagningen av bedömningsprocesserna gör att 2021 återkommande sticker ut i statistiken
som presenteras i denna fördjupning.
En annan omständighet som påverkar säkerheten i uttolkningen av dataunderlaget kopplad till
särskild resurs är att ansökan om särskild resurs är frivillig. Det är upp till varje förskolas rektor
att ansöka om resurs samtidigt som alla rektorer inte nödvändigtvis gör samma bedömning om
huruvida barnet behöver en särskild resurs eller om den ordinarie verksamheten kan möta
barnets behov utifrån de övriga resurser förskolan har tillgängligt. Detta innebär att två barn med
exakt samma behov som går på två olika förskolor - där kan det ena barnet vara beviljad resurs
medan det andra barnet inte har en resurs. De barn som har samma behov men inte har en
särskild resurs syns inte i underlaget som presenteras i denna fördjupning.
En invändning mot resonemanget ovan, som påverkar säkerheten i uttolkningen av
dataunderlaget, är att detta inte omfattar barnen med de absolut största behoven (nedan
presenterat i Figur 22 som nivå 3 och 4) av de som beviljas särskilda resurser - där råder nämligen
en samsyn i förvaltningen om att resurs söks och beviljas.

Exempel på typer av stödbehov som blivit beviljad extra resurser kopplat till barns omfattande särskilda stödbehov
i underlaget är barn med svåra kognitiva funktionsnedsättningar exempelvis svår autism, utvecklingsstörning,
motoriska funktionsnedsättningar, synnedsättning, kombinerade funktionsnedsättningar och sjukdomar som kräver
ökad tillsyn. Detta underlag visar bedömning av behovet av insatsstorlek som behövs kopplat till ett visst barns
omfattande särskilda stödbehov. Bedömningen av insatsstorlek som ett visst barn behöver görs gemensamt för hela
förvaltningen och är därför generell oavsett vilken förskola eller område ett barn tillhör.
3
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Barn som beviljats en plats på specialförskola syns inte i denna sammanställning och dessa barn
tillhör också den grupp av barn med absolut störst behov i staden (motsvarar behov i vissa fall
nivå 3 och ofta 4).

Figur 19: Antal beviljade ansökningar om särskild resurs kopplat till barn med omfattande behov av
särskilt stöd, förändringar över tid. Antalet som beviljats särskild resurs minskade något mellan 2018
och 2020, denna minskning är i linje med det minskade antalet barn i förskolan för samma period. Den
ökning som skedde 2021 beror på att bedömningsprocessen för särskild resurs slogs samman med
annan resurs som tidigare hanterats separat och ej är synlig i de föregående årens staplar. Den här
figuren visar antalet beviljade ansökningar i absoluta termer. Utvecklingen av antalet beviljade
ansökningar i relation till antalet barn i förvaltningens förskolor följer dock samma mönster. Sett till
det totala antalet barn i förvaltningens förskolor är antalet barn med beviljad särskild resurs litet,
ungefär 2–3 procent. Det genomsnittliga antalet beviljade ansökningar per förskola är knappt 2,
bortsett från 2021 då genomsnittet steg något. Den genomsnittliga spridningen bland förskolorna har
i stora drag varit densamma under hela perioden.
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Figur 20: Totalt antal ärenden uppdelat på nivå 1 till 4. Barnens stödbehov som beviljas en särskild
resurs skiljer sig åt, där stödbehoven fördelas utifrån fyra nivåer. Det omfattande särskilda
stödbehovet hos barnen är störst i nivå 4 och lägst i nivå 1. Ökningen 2021 i nivå 1 och 2 kan till största
delen förklaras av att den särskilda resursen slogs samman med annan resurs som tidigare fördelats
till barn utan en diagnos och vissa typer av medicinska behov. De barn med omfattande särskilda
stödbehov i nivå 3 och 4 har (samtliga) kontakter med sjukvården vilket gör att de därigenom har en
diagnos och hanterats inom ramen för processen för särskild resurs.

Figur 21: Totalt antal ärenden uppdelat på barnens ålder. Fördelningen visar att antalet barn med
beviljad särskild resurs ökar för åldersgrupperna upp till femåringarna. Den vanligaste åldern på barn
som får del av en särskild resurs är fem år. Gällande tendensen att fler äldre barn har beviljad särskild
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resurs bör det beaktas att det i takt med ökad ålder finns ökad utrymme för att ett barn kan ha nya
konstaterade behov eller haft en särskild resurs under hela sin tid i förskolan. Åldersgrupperna sexoch sjuåringar är små i förskolan eftersom skolplikten träder in under hösten det år barnen fyller sex
år. De sjuåringar som finns med i materialet är barn som beviljats uppskjuten skolplikt och därmed
stannar ytterligare 1 år i förskolan innan de går vidare i utbildningssystemet, oftast till grundsärskolan.
Ökningen som sker 2021 i åldersgrupperna 3–5 år förklaras i likhet med tidigare av den generella
ärendeökningen som skedde genom förändrad hantering av särskild resurs.

Figur 22: Fördelningen av ärenden mellan flickor och pojkar (%) Knappt tre fjärdedelar av ärendena
berör pojkar. Skillnaden ökade 2021 då ärendeantalet ökade. Förklaringen till att fler pojkar beviljas
en särskild resurs återspeglar sig i att det är fler pojkar i populationen som får en diagnos och har ett
omfattande särskilt stödbehov. Inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) finns det en
påtaglig överrepresentation av pojkar. Stödbehov kopplat till NPF är det vanligaste behovet bland de
som beviljas särskild resurs. Ytterligare en faktor som leder till att pojkar är överrepresenterade är att
pojkar ofta får en diagnos tidigare i sjukvården än flickor.
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Figur 23: Fördelning av ärenden mellan flickor och pojkar uppdelat på nivå 1 till 4 (%) Diagrammet
visar hur stor andel av alla beviljade ansökningar om särskild resurs som avser pojkar, uppdelat på
nivån av stödbehov. Det visar att pojkar är överrepresenterade i alla nivåer av särskilda resurser. Nivå
1 till 3 fördelar sig mer och mer likartat till runt 75% 2021 medan nivå 4 avviker med en lägre andel
pojkar även om det tilltagit en skillnad mellan könen år 2020.

Karta 1: Särskilda stödresurser för barn med omfattande behov av särskilt stöd år 2018–
2021
Nedan visas fyra kartor över Malmö för åren 2018 till 2021. Kartorna visar fördelningen i
staden av antal beviljade ansökningar om särskild resurs uppdelat på förskoleförvaltningens
klusterområden4 och i relation till antalet barn i förskolorna. Ansökningsärendena har viktats
utifrån hur stora behov barnen har, det vill säga den nivå av särskild resurs förskolan har
blivit beviljad. Ett ärende som avser ett barn med större behov av särskilt stöd ger alltså
större utslag än ett ärende som avser ett barn med lägre behov av särskilt stöd och,
eftersom antalet ärenden också sätts i relation till antalet barn i förskolorna, ger ett ärende i
ett kluster med färre barn större utslag än ett ärende i ett kluster med många barn.
Färgsättningen i kartorna går från ljus till mörk. Färgerna speglar förhållandena på
förskolorna i respektive kluster, inte befolkningen som bor i de olika områden. Ju mörkare
färgen är, desto högre är den siffra som har räknats fram enligt ovan beskrivna förfarande.
Det innebär att en mörkare färg kan tolkas som att det bland barnen i ett sådant klusters
förskolor finns ett relativt större behov av särskilt stöd.

Kluster är en områdesindelning som används primärt i förskoleförvaltningens platsplanerings- och
placeringsarbete.
4
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Kartorna visar att fördelningen av särskild resurs inom staden skiftar mellan de olika åren. Ett
område som har färre barn kopplat till en särskild resurs ett år kan året efter ha minskat eller ökat.
Fler kluster är mörkare 2021, vilket speglar det ökade antalet ärenden det året. I övrigt syns
förändringar över tid för enskilda kluster men större tydliga mönster sett till hela staden är svårare
att urskilja.
Karta 2: Särskilda stödresurser för barn med omfattande behov av särskilt stöd, nivå 3-4,
år 2018-2021
Nedan följer fyra kartor över Malmö för åren 2018 till 2021. Dessa kartor visar nu endast de
förskolor som har barn som beviljats särskild resurs i nivå 3 eller 4 dvs de barn med de
största behoven. Detta görs för att nivå 3 och 4 är de nivåer som under perioden 2018-2021
konstant tillhört särskild resurs och tillhörande bedömningsprocess. Detta gör i sin tur att år
2021 som stuckit ut i sammanställningen över tid (i tidigare diagram och kartor ovan) i
kartan nedan helt går att jämföra med 2018 till 2020.
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Kartorna visar att särskild resurs för nivå 3 och 4 ser olika ut i olika delar av staden. Fler kluster
är mörkare 2020 och 2021. I övrigt syns förändringar över tid för enskilda kluster men större
tydliga mönster sett till hela staden är svårare att urskilja särskilt beaktat att det rör sig om ett
väldigt litet dataunderlag i dessa kartor.

Att synliggöra förväntade behov utifrån socioekonomisk bakgrund
I förra årets Lägesbedömning – Förutsättningar och fördjupning analyserades strukturella förutsättningar
på förskolenivå i relation till barnens förväntade behov av en förskola som kompenserar för deras
olika bakgrund så som den bakgrunden fångas av förskolenämndens fördelning av
strukturersättning. Där analyserades enbart strukturersättningen som sådan. För att fortsätta den
analysen görs här en uppdelning av det index som ligger till grund för fördelningen utifrån dess
komponenter. Med den uppdelningen kan en mer finfördelad beskrivning av uppskattade behov
utifrån socioekonomisk bakgrund göras. Utöver uppdelningen i komponenter har också
historiska uppgifter beaktats.
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Figur 24: Strukturersättningens fem indexkomponenter. Andel utländsk bakgrund visar
andelen barn vars båda föräldrar är födda i utlandet. Andel förgymnasial utbildning visar
andelen barn för vilka minst en vårdnadshavare har förgymnasial utbildning som högsta
utbildningsnivå. Andel gymnasial utbildning visar andelen barn för vilka minst en
vårdnadshavare har gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Andel vårdnadshavare
visar andelen barn som bor med en eller inte någon vårdnadshavare. Andel försörjningsstöd
visar andelen barn för vilka minst en vårdnadshavare har försörjningsstöd. Under perioden
2014 till 2021 har det skett mindre förändringar för alla variabler. Andel utländsk bakgrund
har ökat med 6 procentenheter medan andel förgymnasial utbildning har ökat med 1
procentenhet och andelen eftergymnasial utbildning har minskat med 1 procentenhet. Andel
försörjningsstöd har minskat med 2 procentenheter medan andel vårdnadshavare har ökat
med 2 procentenheter. Noteras bör att ett barn kan omfattas av fler än en indexkomponent,
eller inga, vilket innebär att andelarna inte summerar till 100 procent för varje år.
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Kartor 3–8: Strukturersättningens indexkomponenter
Karta 3: Barnets båda föräldrar är födda i utlandet

Karta 4: Barnets vårdnadshavare har förgymnasial utbildning
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Karta 5: Barnets vårdnadshavare har gymnasial utbildning

Karta 6: Barnet bor med ingen eller en vårdnadshavare
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Karta 7: En eller båda vårdnadshavare har försörjningsstöd

Karta 8: Sammanslaget index - strukturersättningen

I kartorna 3 till 8 ovan syns bland annat att det varierar hur många barn som omfattas av
respektive indexkomponent. Den indexkomponent som omfattar flest barn är utländsk
bakgrund, följd av gymnasial utbildning. Över tid syns vissa förändringar för enskilda kluster men
större tydliga mönster sett till hela staden är svårare att urskilja. Notera att den sista figuren (karta
8) som visar sammanslagna indexkomponenter inte har en färgskala som är jämförbar med övriga
kartor. Detta beror på att det måttet inte har samma maxvärde.
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Förhållandet mellan uppskattade och konstaterade stödbehov
En analys av samvariationen mellan strukturersättningens indexkomponenter och beviljade
ansökningar om särskild stödresurs på förskolenivå visar att samvariationen mellan de båda är
relativt låg. Det innebär att det överlag inte är så att förskolorna som har höga respektive låga
siffror på indexkomponenterna också har höga respektive låga värden för “särskild resurs”.
Samvariationen på förskolenivå mellan strukturersättningens olika indexkomponenter är överlag
tydligare än mellan dem och beviljade ansökningar om särskild stödresurs. Det tyder på att de
som indikatorer på barns behov speglar olika saker. Dock är det viktigt att ha i åtanke att den här
analysen blandar olika analysenheter. Socioekonomisk bakgrund mäts på förskolenivå medan
särskild resurs är knutet till individer. Analysen visar inget om samvariationen mellan konstaterat
behov av särskilt stöd och det som fångas av strukturersättningen på individnivå. Skulle en analys
av samvariationen mellan beviljad ansökan om särskild resurs och barnens socioekonomiska
bakgrund genomföras hade resultatet kunnat vara annorlunda.
De analyser som här har gjorts indikerar också att fördelningen av beviljade ansökningar om
särskild stödresurs förändras i större utsträckning än underlaget som ligger till grund för
strukturersättningen. Fördelningen av stödresurser utifrån individuella bedömningar av
stödbehov är alltså mer föränderlig än fördelningen av stödresurser utifrån barnens
socioekonomiska bakgrund.
Slutsatser fördjupning
Fördjupningen bekräftar att det finns ett värde i att analysera och beakta indikatorer på barns
olika faktiska förutsättningar att ta till sig utbildningen i relation till sådant som indikerar
förväntade behov. Samtidigt som årets fördjupning i likhet med föregående år kan konstatera att
analyser kopplade till likvärdighet är otroligt svåra att genomföra utifrån de underlag som finns
tillgängliga.
Variabeln kön utmärker sig i underlagen som visar beviljade särskilda resurser. Samtidigt beaktas
inte kön i fördelningen av strukturersättningen. Detta är en variabel som är av intresse att följa
upp mer som ett stöd i att synliggöra en eventuell bristande likvärdighet i staden framöver genom
kvantitativa analyser.
Kartorna som presenterats visar att olika delar av staden synliggörs beroende av vilka perspektiv
som tillämpas. Utveckling över tid visar att det är större skillnader mellan åren i de faktiska
behoven medan de förväntade behoven, som visats genom strukturersättningens olika
indexkomponenter, är stabila över tid med endast mindre förändringar. En del av förklaringen till
att strukturersättningens variabler inte förändras i samma takt är att de utgår från alla barn i
förskolorna medan den särskilda resursen är kopplad till enskilda individer och utgår från mellan
2 och 3 procent av barnen i förskolan.
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Avslutning
Förvaltningen gör kontinuerligt olika typer av kvantitativa analyser som på olika sätt bidrar med
kunskap om barnens förväntade behov och förskolornas strukturella förutsättningar på
enhetsnivå. Föregående års fördjupning pekade på nödvändigheten att kontinuerligt söka nya
vägar att utveckla huvudmannens kvantitativa analyser. För att kunna identifiera och förstå
mekanismer som indikerar bristande likvärdighet konstaterades ett behov att tillföra nya typer av
underlag.
Årets fördjupning visar hur sammanställningen av förvaltningens fördelning av särskild resurs för
barn med omfattande behov av särskilt stöd kan användas för att öka huvudmannens kunskap
om vilka förutsättningar som kan påverka måluppfyllelsen. Strukturersättningen så som det
fungerar idag skapar möjligheter för fördelning av resurser på strukturell nivå utifrån förväntade
behov hos barnen.
Förväntade behov stabila över tid
Det framgår i fördjupningen att barnens förväntade behov utifrån stadens socioekonomiska
geografi är stabil över tid. Genomgången av underlaget som utgår ifrån konstaterade behov av
särskilt stöd indikerar större rörlighet och att behoven växlar över tid mellan förskolor och olika
delar av staden. Fördjupningens genomgång av underlagen fångar också in variabeln kön som en
viktig påverkansfaktor, som inte finns med som grund i fördelningen av strukturersättning. Även
om slutsatsen bygger på bedömningar av ett förhållandevis litet antal barn ger den en
kompletterande bild av förskolornas möjligheter att tillgodose barnens behov.
Kopplingen mellan resursfördelning och det systematiska kvalitetsarbetet
För att resurser ska kunna fördelas efter behov behövs en stor lyhördhet för förskolornas vardag
och de faktiska behoven på förskolorna. Inom det systematiska kvalitetsarbetet finns en
etablerad struktur för dialoger och kunskapsutbyte mellan organisationens olika ansvarsnivåer.
Den kunskap och de perspektiv som lyfts fram i dialogerna bygger till väsentlig del på
professionens bedömningar av måluppfyllelse som i sin tur har sin grund i förskolornas vardag
och barn och medarbetare. För att tillföra fler perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet är
kvantitativa underlag som synliggör könsskillnader viktiga att ta fram.
Att analysera likvärdighet kräver uthållighet
Förvaltningen gör kontinuerligt olika typer av kvantitativa analyser som på olika sätt bidrar med
kunskap om barnens förväntade behov och förskolornas strukturella förutsättningar på
enhetsnivå. Föregående års fördjupning pekade på nödvändigheten att kontinuerligt söka nya
vägar att utveckla huvudmannens kvantitativa analyser. För att kunna identifiera och förstå
mekanismer som kan påverka likvärdighet konstaterades ett behov att tillföra nya typer av
kvantitativa underlag. Utifrån hur komplext det är att ur ett huvudmannaperspektiv samla in och
bearbeta data för att skapa kunskap om bristande likvärdighet i förskolan kommer föregående års
slutsats om att kvantitativa underlag behöver fortsätta utvecklas och prövas att bestå.
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