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Sammanfattning
Årets rapport har en något dramatisk titel. En ödesfråga? Har det verkligen gått så långt? Nej, kanske
inte överallt men alldeles säkerligen på en del förskolor i de sju södertörnskommuner som deltar i
denna nyckeltalsrapport. Förskolor där enstaka eller ett fåtal förskollärare ensamma får bära
ansvaret för undervisningen och där en stor del av kollegorna saknar utbildning för att arbeta med
barn. I rapporten för två år sedan skrev nyckeltalsgruppen inom förskolan om bristen på
förskollärare. På de flesta håll har det inte blivit bättre sedan dess. Det senaste året har andelen med
förskollärarexamen minskat från 30 till 29 procent i Stockholms län och från 45 till 42 procent i hela
riket. Stockholm är i särklass det län som har lägst andel förskollärare.
Troligtvis fortsätter bristen på förskollärare att öka. Situationen framöver är i alla fall sådan att
befolkningen fortsätter att öka och att pensionsavgångarna är fortsatt höga. Lösningen är att utbilda
fler förskollärare. Intresset för att bli förskollärare finns. De senaste fem åren har antalet
förstahandssökande till förskollärarprogrammen ökat med över 50 procent. Det visar statistik över
sökande och antagna för höstterminen respektive år. Statistiken visar även att antalet antagna
endast ökat med 18 procent. Även om antalet förstahandssökande minskat något under 2015 och
2016 finns fortfarande ett stort antal intresserade och potentiella förskollärarstudenter som varje år
inte får plats på utbildningen. De senaste åren har antalet platser på förskollärarprogrammen dock
ökat och förutsatt en bibehållen examensfrekvens kommer antalet nyexaminerade förskollärare att
öka något de närmaste åren. Det räcker dock inte. Alldeles särskilt inte då de flesta kommuner, i
synnerhet i Stockholms län, redan i åratal efterfrågat fler förskollärare än de faktiskt haft.
Arbetsförmedlingen bedömer nu att lärarbristen på samtliga utbildningsnivåer är så betydande att
den begränsar sysselsättningstillväxten inom yrkesområdet. I denna bedömning är det förskollärare
som har den allra starkaste arbetsmarknaden då bristen på denna personalkategori är som störst.
Arbetsmarknaden för förskollärare i Stockholms län är glödhet. Både yrkeserfarna och
nyutexaminerade förskollärare har ett mycket fördelaktigt förhandlingsläge. Löneanspråken för
nyutexaminerade är högre än någonsin och yrkeserfarna kan höja sin lön rejält bara genom att byta
kommun. Kommunerna gör vad de kan för att behålla sina förskollärare och för att rekrytera nya. Det
är dock ett arbete som sker i motvind då antalet förskollärare helt enkelt är för få för att bibehålla
nuvarande andel, än mindre öka den.
Den nya skollagen och nya läroplanen har förtydligat förskolans undervisningsuppdrag.
Förskollärarens betydelse, ansvar och uppdrag är också förtydligat – endast legitimerade
förskollärare får bedriva undervisning i förskolan.
Det är just detta som gör bristen på förskollärare till en ödesfråga. Det ställs högre krav och
förväntningar på förskolan men det finns färre och färre medarbetare som har den lagliga
möjligheten att möta upp dessa krav och förväntningar. För att avhjälpa detta ser större satsningar
på att utöka utbudet av förskollärare (programplatser, distansplaster, uppdragsutbildningar m.m.) ut
att vara den enda lösningen.
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Inledning
I årets rapport om förskolan presenteras:
• Ett antal nyckeltal som beskriver och ger en översiktlig bild av den kommunala förskolan
inom de sju södertörnskommuner som deltar i nyckeltalssamarbetet.
• En fördjupning som belyser en extra aktuell och viktig aspekt inom förskolan.
Omfattning
Rapporten omfattar sju av Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn,
Salem, Södertälje och Tyresö. Där det är relevant för jämförelsen visar vi även genomsnittet i
Stockholms län. Nyckeltalen i rapporten visas för år 2012-2016. Statistiken är hämtad från
Skolverkets statistikdatabas Jämförelsetal och definitioner av nyckeltalen finns beskrivna i bilaga 1.
Förändringar i insamlingsmetod
Inför 2014 års statistikinsamling förändrade Skolverket/SCB sin insamlingsmetod och sina
undersökningsområden. Mer detaljerad information om samtliga förändringar finns på Skolverkets
statistikdatabas Jämförelsetal. 1 Nytt för 2014 var bland annat att varje huvudman – kommunal som
fristående – själv lämnar uppgifter om sin verksamhet. Tidigare var det kommunerna som lämnade
uppgifter för både kommunal och fristående verksamhet i kommunen.
Förändringar i nyckeltal
I 2014 års statistikinsamling ändrade Skolverket/SCB begreppet högskoleutbildning till
högskoleexamen och förskollärarutbildning till förskollärarexamen. Tidigare lämnade kommunerna
själva uppgifter om antal personal med förskollärarutbildning eller pedagogisk högskoleutbildning.
Från och med 2014 gjordes inte detta utan SCB samkörde kommunernas inlämnade
personaluppgifter på individnivå med sitt egna utbildningsregister. Detta utbildningsregister visar
högsta utbildningsnivå per vårterminen respektive år utifrån befolkningen den sista december
respektive år. Nu finns således en jämförbar treårsserie att tillgå för dessa nyckeltal. En nyhet i 2016
år nyckeltalsrapport är att Skolverket/SCB även tagit fram statistik över andelen med
förskollärarlegitimation, något som nyckeltalsgruppen inom förskolan efterfrågade i föregående
rapport. En förändring i årets rapport är att jämförelsen av pedagogisk högskoleutbildning/examen
tagits bort och ersatts av förskollärarutbildning/examen, vilket är mer relevant inom förskolan.

1

http://www.jmftal.artisan.se/nyheter.aspx?newsId=32
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Nyckeltal
Nedanstående nyckeltal presenteras för att ge en översiktlig bild av den kommunala förskolan inom
de sju södertörnskommuner som deltar i nyckeltalssamarbetet.
Verksamhetens omfattning
• Antal barn i förskolan - totalt antal inskrivna barn, oavsett huvudman
• Servicegrad - andel inskrivna barn i förskola av det totala antalet barn åldersgruppen 1-5 år,
oavsett huvudman
• Marknadsandel - andel inskrivna barn i kommunala förskolor i förhållande till totalt antal
inskrivna barn
• Barn per avdelning (barngruppernas storlek), kommunala förskolor
Verksamhetens resurser
• Personaltäthet i kommunala förskolor
• Andel med förskollärarutbildning/examen i kommunala förskolor
• Personalens utbildningsbakgrund
Utöver detta presenteras en extra aktuell och viktig aspekt inom förskolan. I årets rapport är det
bristen på förskollärare och aspekter kring detta som presenteras mer ingående. Det bygger bland
annat på statistik om förskollärartäthet och förskollärarutbildningens omfattning samt prognoser på
befolkningsökning och arbetsmarknad.
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Barn i förskolan - totalt antal inskrivna barn, oavsett huvudman

Nyckeltalet ovan beskriver hur många barn som finns inskrivna i förskolan oavsett huvudman. Det
skiljer en hel del mellan de sju södertörnskommunerna som deltar i nyckeltalsarbetet. Till storleken
är Salem minst med sina 986 inskrivna barn och Huddinge störst med sina 6 400 inskrivna barn. Den
kommun som procentuellt sett vuxit mest sedan 2012 är Salem, som ökat sitt barnantal med 14,7
procent. Därefter kommer Tyresö (7,5 procent) och Huddinge (5,5 procent). Störst förändring sett till
antalet uppvisar Huddinge, som ökat med 336 barn. Botkyrka är den enda kommunen som har
minskat sitt barnantal under perioden.
Det senaste året har Botkyrka, Huddinge och Södertälje haft färre inskrivna barn än året innan.
Haninge och Tyresö uppvisar endast en marginell ökning i barnantal. Nynäshamn men särskilt Salem
uppvisar däremot ett ökat barnantal det senaste året. Totalt sett i de sju södertörnskommunerna har
barnantalet minskat mellan 2015 och 2016, från 26 101 barn till 25 946 barn (155 barn färre).
Utöver befolkning och befolkningstillväxt skiljer sig de deltagande kommunerna åt när det gäller
socioekonomisk struktur, geografisk placering, närhet till Stockholm m.m. Detta påverkar självfallet
de utmaningar som respektive kommun står inför, likväl som att det delvis kan förklara befintliga och
framtagna nyckeltal.
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Servicegrad - Andel inskrivna barn i förskola av det totala antalet
barn åldersgruppen 1-5 år, oavsett huvudman

Andelen inskrivna barn på förskolan i förhållande till hur många barn det finns i åldersgruppen 1-5 år
(servicegraden) används mest som en del i beräkningsunderlaget till kommunernas
lokalförsörjningsplaner, då det visar hur stor del av befolkningen inom åldergruppen som kan antas
delta i förskoleverksamheten och som det då behöver finnas plats för. Detta nyckeltal visar på
socioekonomiska eller kulturella skillnader i de olika kommunerna, samt hur väl kommunerna genom
åren lyckats nå ut och förmedla till vårdnadshavare att förskolan är bra för barns lärande och
utveckling.
Servicegraden varierar något kommunerna emellan – mer under 2016 än vad det gjorde under 2012.
Störst förändring under perioden har Salem stått för, där man gått från 80 procent till 89 procent.
Därefter kommer Tyresö, som gått från 83 procent till 87 procent. I Botkyrka, Nynäshamn och
Södertälje har, likt genomsnittet i Stockholms län, servicegraden minskat. År 2016 skiljer det 11
procentenheter mellan högsta och lägsta servicegrad, att jämföra med 2012 då det skiljde 5
procentenheter.
Genomsnittet i Stockholms län ligger på 83 procent. Huddinge, Nynäshamn och Södertälje ligger alla i
närheten av detta genomsnitt. Botkyrka och Haninge ligger något under genomsnittet och har även
gjort så genom åren. Tyresö och numera även Salem har en tydligt högre servicegrad inom förskolan
än övriga södertörnskommuner.
För att få en mer heltäckande bild över hela åldersgruppen 1-5 år kan vi även lägga till den andel som
finns inom pedagogisk omsorg (familjedaghem). Per definition är inte pedagogisk omsorg någon
förskoleverksamhet och enligt skollagen finns inget krav på förskollärare i verksamheten. Läroplan
för förskolan är inte tvingande för den pedagogiska omsorgen utan är endast vägledande.
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När den pedagogiska omsorgen läggs till så blir skillnaden mellan högsta och lägsta servicegrad lika
stor som när bara förskolan räknas med. År 2016 skiljer det då fortfarande 11 procentenheter mellan
Botkyrka (80 procent) och Salem (91 procent). Genomsnittet i Stockholms län var 85 procent.
Under perioden 2012-2016 har andelen barn i pedagogisk omsorg minskat eller varit oförändrad i
fem av sju södertörnskommuner. Det är fortsättningen på en utveckling som pågått under en längre
tid. De senaste 20 åren har pedagogisk omsorg som verksamhetsform kraftigt minskat i omfattning i
hela Sverige och i vissa kommuner, likt Södertälje och Tyresö, finns verksamhetsformen knappt eller
inte alls kvar.
För att visa på vilken effekt större förändringar i servicegraden skulle kunna få skulle exempelvis
Botkyrka med en servicegrad motsvarande länets genomsnitt (85 procent) behöva tillskapa cirka 450
fler barnomsorgsplatser. Skulle Botkyrka få en servicegrad motsvarande Salems (91 procent) skulle
cirka 840 fler platser inom barnomsorgen behöva tillskapas. Det motsvarar 27 respektive 50 nya
förskoleavdelningar eller 7 respektive 13 nya förskolor (med fyra avdelningar). Det skulle innebära
mycket stora investeringar och det skulle även innebära en utökning med 85 respektive 159 nya
medarbetare. Detta är dock ett mycket hypotetiskt resonemang då så stora förändringar i
servicegraden inte är vanligt bland de större kommunerna inom Södertörn, utan det är en förändring
som sker på längre sikt. Det visar dock på att förändringar i servicegraden, utöver rent demografiska
förändringar, är en faktor som skulle kunna få stor påverkan på efterfrågan av platser inom
barnomsorgen
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Marknadsandel - Andel inskrivna barn i kommunala förskolor i
förhållande till totalt antal inskrivna barn

När det gäller andelen kommunala och fristående förskolor varierar det kraftigt kommunerna emellan.
Botkyrka, Södertälje och Nynäshamn – 6 procent, 12 procent och 13 procent – har den minsta andelen
fristående förskolor medan Salem och Tyresö har den största andelen – 43 procent och 36 procent.
Flertalet södertörnskommuner, likväl som genomsnittet i länet, ligger någorlunda stabilt under perioden
2012-2016. Det enda som egentligen sticker ut är Haninge och att andelen barn i den fristående
verksamheten ökat från 16 procent 2012 till 25 procent 2016. Utifrån nyckeltalet över antalet inskrivna
barn i denna rapport innebär det att barnantalet i den kommunala förskolan i Haninge minskat under
perioden samtidigt som barnantalet i den fristående verksamheten kraftigt ökat.
I Salem och Tyresö har marknadsandelarna mellan kommunal och fristående verksamhet förändrats något
under perioden. I Salem har andelen fristående verksamhet ökat något sedan 2012, vilket innebär att det är
utökningar/nyetableringar av den fristående verksamheten som i mångt och mycket möjliggjort
kommunens ökande barnantal. I Tyresö är det tvärtom. Där har den fristående verksamheten minskat sin
andel, vilket innebär att det är en utökning av den kommunala verksamheten som möjliggjort ett ökat
barnantal där den fristående verksamheten har ett oförändrat barnantal.
I jämförelse med genomsnittet i Stockholms län har de flesta södertörnskommuner en större andel
förskoleverksamhet i kommunal regi. Sett till de senaste årens generellt sett små förändringar tyder detta
på att det är en struktur som byggdes upp för många år sedan och som i de flesta fall bibehålls trots ökande
barnantal.
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Barngruppens storlek – antal barn per avdelning i kommunala
förskolor

Barngruppernas storlek är något som är ständigt återkommande i den politiska debatten på
nationell nivå men även i den kommunalpolitiska debatten. Under 2015 infördes ett statsbidrag
för att minska barngruppernas storlek. Detta förde återigen fokus på barngruppernas storlek och
gjorde att kommunerna kunde få ekonomisk ersättning för att minska antalet barn per avdelning.
Generellt kan sägas att antalet barn per avdelning har minskat de senaste åren, i
södertörnskommunerna likväl som i länet som helhet. Nynäshamn avviker kraftigt åt andra hållet
från år 2014 och framåt, vilket förklaras av att kommunen i fråga då gick över till att rapportera
barnantalet på förskolenivå istället för på avdelningsnivå. Anledningarna till detta redovisades i
föregående södertörnsrapport.
Nyckeltalsgruppen inom förskolan tycker att fokuseringen på barngruppernas storlek i form av antal
barn per avdelning som nyckeltal är olyckligt. Att se förskoleverksamheten utifrån avdelningar är
varken en beskrivning av verkligheten eller av förskolans kvalitet. Antal avdelningar är ett sätt att
beskriva hur förskolan är organisatoriskt indelad. Nya lokaler och nya sätt att organisera
verksamheten gör att t.ex. baser och hemvister blir allt vanligare. En bas eller hemvist kan innehålla
uppemot 40 barn, men under hela dagen organiseras arbetet i olika mindre grupper utifrån barnens
förutsättningar, behov och intressen. Viktigare för förskolans kvalitet och möjlighet att organisera sig
på bästa sätt för att främja barns utveckling och lärande är personalens utbildningsbakgrund och
personaltäthet.
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Personaltäthet - antal barn per årsarbetare i kommunala förskolor

Alla kommuner inom Södertörn utom Salem har en lägre personaltäthet än genomsnittet i länet.
Länets högre personaltäthet beror till stor del på att Stockholms stad har en hög personaltäthet och
att de med sin storlek påverkar hela länet i stor utsträckning. År 2016 fanns det strax över 120 000
inskrivna barn i länet och 50 000 av dessa bodde i Stockholm stad. Det innebär att resterande 25
kommuner i länet då hade en genomsnittlig storlek om 2 800 inskrivna barn per kommun.
Sett till hela perioden 2012-2016 har alla södertörnskommuner utom Tyresö förbättrat eller behållit
sin personaltäthet. År 2012 sjönk barnantalet i Tyresö men inte antalet anställda, vilket fick effekten
att personaltätheten förbättrades. Detta lägre barnantal höll i sig även under 2013. Efter detta har
befolkningsökningen återigen tagit fart i kommunen vilket gett effekten att personaltätheten sjunkit
då kommunen inte nyanställt i samma omfattning som barnatalet ökat.
Inom Södertörn skiljer det 0,6 barn per årsarbetare mellan högsta (5,2) och lägsta (5,8)
personaltäthet år 2016. Föregående år var denna skillnad 0,4 barn per årsarbetare (5,5 – 5,9).
Förändringen beror på att Salem, Botkyrka och Huddinge förbättrat sin personaltäthet rätt kraftigt
det senaste året samtidigt som Tyresö endast haft en mindre förbättring.
Utöver enskilda kommuners satsningar på förskolan kan den generella förbättringen av
personaltätheten rimligtvis förklaras av att andelen personal med högskoleutbildning generellt sett
minskat de senast åren, samtidigt som andelen som saknar utbildning för arbete med barn ökat. Den
senare personalkategorin kostar mindre och möjliggör därför en större personaltäthet. Det stora
undantaget i detta resonemang är dock Salem. Salem har förbättrat sin personaltäthet samtidigt som
de ökat andelen medarbetare med förskollärarexamen. Mer om personalens utbildningsnivå följer
nedan.
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Utbildning - andel årsarbetare med
förskollärarutbildning/förskollärarexamen, kommunala förskolor

År 2014 gick SCB över till att samla in detaljerad data om kommunernas personal på individnivå.
Tidigare år hade kommunerna själva lämnat in uppgifter om personalens utbildningsnivå. I och med
den nya insamlingsmetoden samkördes inlämnade personaluppgifter mot SCB:s egna
utbildningsregister. Det fick till följd att samtliga nyckeltal kring utbildningsnivå försämrades mellan
2013 och 2014. Mest beror detta på att statistiken från 2014 och framåt utgår från vilka som har fått
examen eller inte. De som alltså inte tagit sin examen får inte längre räknas in i denna statistik, och
det finns inga felkällor utifrån olika kommuners sätt att se på sin egen personals utbildningsnivå.
Utifrån ovan nämnda förändringar sjönk andelen med förskollärarutbildning/examen i genomsnitt
med 8 procentenheter i länet mellan 2013 och 2014. I de sju södertörnskommunerna varierade
försämringen mellan 4 procentenheter (Huddinge) och 12 procentenheter (Salem). Försämringarna
berodde bland annat på att det fanns personal inom förskolan som inte riktigt gjort färdigt sin
utbildning och därmed inte hade tagit ut en examen. Detsamma gällde den personal som hade en
utbildning och examen från ett annat land men ännu inte validerat dessa i Sverige. Detta blev nu
synligt och gällde, som diagram och tabell visar, samtliga kommuner om än i lite olika omfattning.
Utifrån den nya insamlingsmetoden och nya framställningen av statistik blev år 2014 ett nytt
normalläge och i årets rapport finns tre jämförbara år att tillgå utifrån detta. Generellt i
södertörnskommunerna och i länet som helhet har andelen med förskollärarexamen minskat.
Haninge har dock lyckats bibehålla sin andel och i Botkyrka men särskilt i Salem har man lyckats öka
andelen med förskollärarexamen.
I den förra rapporten från nyckeltalsgruppen inom förskolan beskrevs förskollärarens avgörande roll
inom förskolan utifrån ny skollag, reviderad läroplan och verksamhetens kvalitetsutveckling. Det är
inte så att förskolan per automatik får god kvalitet om en hög andel av personalen har
förskollärarexamen men det ger en mycket god grund att bygga vidare på. En förskola av god kvalitet
kräver ett kvalitets- och utvecklingsarbete med tydlig koppling till läroplanen samt en mål- och
resultatstyrning. Detta är ett arbete som underlättas om många i personalen har förskollärarexamen.
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I förra rapporten efterfrågade nyckeltalsgruppen även statistik över andelen med
förskollärarlegitimation snarare än andelen med förskollärarexamen. Detta då det numera finns ett
legitimationskrav inom förskolan och då legitimerade förskollärare är de enda som får leda och
bedriva undervisning inom förskolan. År 2016 kom så detta nyckeltal med i den officiella SCBstatistiken.
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Förskollärarlegitimation
Förskollärarexamen

Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö
26
24

22
24

28
26

33
33

48
47

31
29

28
27

Stockholms
län
30
29

Den nya statistiken över andelen med förskollärarlegitimation avviker en aning jämfört med andelen
med förskollärarexamen. Resonemanget som fördes i förra nyckeltalsrapporten, utifrån behovet av
att få statistik över andelen med förskollärarlegitimation, var att alla med förskollärarexamen per
definition kunde få en legitimation, men att alla med examen inte hade ansökt om legitimation. Sen
fanns det personal inom förskolan som utifrån yrkeserfarenhet och andra pedagogiska
högskoleutbildningar kunde få en legitimation trots att de inte hade examen som just förskollärare.
Den nya statistiken bekräftar nu detta. Exempelvis Botkyrka, Huddinge och Södertälje har en lite
större andel legitimerade förskollärare än andelen som har förskollärarexamen. Det innebär att det
finns personal som fått legitimation utifrån exempelvis yrkeserfarenhet. I Haninge är läget det
omvända. Där finns en del medarbetare med förskollärarexamen som inte ännu tagit ut sin
legitimation.
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Utbildning – personalens utbildningsbakgrund

För att ge en mer heltäckande bild av den nuvarande situationen i de sju södertörnskommunerna har
andelen med förskolärarexamen kompletterats med andra personalkategorier inom förskolan i ovan
diagram. Förutom andelen examinerade förskollärare (blått i diagrammet) samlar Skolverket/SCB
även in uppgifter om andelen med annan pedagogisk högskoleexamen (rött i diagrammet) samt hur
stor andel av personalen som saknar utbildning för arbete med barn (lila i diagrammet). När dessa
slås ihop kvarstår en andel personal som således har barnskötarutbildning (grönt i diagrammet).
Under den senaste treårsperioden är det tydligt att andelen medarbetare som saknar utbildning för
arbete med barn ökat. Generellt gäller även att andelen förskollärare ligger på en låg nivå och/eller
att den minskat. Även andelen med barnskötarutbildning eller motsvarande har sjunkit. Den stora
bristen på förskollärare gör att andra personalkategorier måste anställas inom förskolan. Detta har
fått till följd att det nu även råder brist på personal som ens har en utbildning för att arbeta med
barn, exempelvis barnskötarutbildning. Det visas tydligt i ovan diagram där flera kommuner har
många fler outbildade medarbetare än förskollärare i sin verksamhet.
Botkyrka och Salem avviker från den generella trenden av en minskande andel förskollärare. I
Botkyrkas fall beror det på ett sjunkande barnantal, vilket gör att verksamheten krymper och att
befintliga förskollärare då utgör en större andel. Salem har den överlägset högsta andelen
förskollärare och upplever att det är lättare att rekrytera förskollärare när man redan har gott om
dem. Det är en bild som delas av samtliga kommuner i nyckeltalssamarbetet. I många kommuner är
situationen sådan att förskollärarna är ojämnt fördelade mellan förskolor och områden i kommunen.
Där det finns fler förskollärare upplevs det lättare att rekrytera och där det finns få förskollärare är
det ännu svårare att rekrytera.
Marknaden är sådan att det är lönsamt för förskollärare att byta kommun ur ett löne- och
förmånsperspektiv. Samtidigt gör flera kommuner egna lönesatsningar som ligger utanför ordinarie
löneöversyn. Löneutvecklingen för kan för närvarande beskrivas som skenande. Nästintill alla
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kommuner i Stockholms län har ett mycket stort behov av förskollärare. På grund av detta ökar
omsättningen av förskollärare i länet. Denna omsättning bidrar samtidigt till minskad stabilitet i
verksamheterna, och det kombinerat med att det faktiskt finns för få förskollärare i verksamheten
blir ett problem och en stor utmaning att lösa.
Förutsättningen för uppdraget att bedriva förskola är bland annat att det ska finnas förskollärare
med ansvar för att arbetet sker enligt läroplanens mål och intentioner. Finns det för få förskollärare i
verksamheten är det stor risk att den önskvärda kvaliteten inte uppnås. Förskolans uppdrag är
förändrat sedan den nya läroplanen infördes. Fokus på undervisning medför behov av en ökad
kompetens. Arbetslagen riskerar att stanna i ”minsta gemensamma nämnare” då kompetens saknas.
Samtidigt är likvärdigheten inom förskolan ett utvecklingsområde och fortsätter andelen
förskollärare att minska kan det bli en ännu större utmaning.
I olika sammanhang får vi dock inte bara fokusera på bristen på förskollärare utan också tänka hur vi
kan ta till vara den kompetens vi har i verksamheterna. De barn som idag går i förskolan har rätt till
en verksamhet av god kvalitet och det är upp till varje kommun att säkerställa detta. Alla kommuner
uppmuntrar därför duktiga medarbetare att vidareutbilda sig vid högskolan på distans. De
studerande får då oftast tid och litteratur från arbetsgivarens sida. Alla kommuner satsar på
kompetensutveckling inom de områden där verksamheten uppvisar ett behov. Kollegialt lärande och
erfarenhetsutbyte erbjuds i exempelvis nätverksform. Flera kommuner inför utmärkelser som ”Årets
förskollärare” eller ”Årets pedagog” och vissa inför stipendier som gör att medarbetare kan fördjupa
sig i olika utvecklingsfrågor som intresserar dem särskilt, och som sedan kommer hela verksamheten
till gagn. Pedagogiska plattformar eller en stor tydlighet i utvecklingsarbetet skapas då man lättare
kan koppla krav och förväntningar till dessa, men även erbjuda ett tydligare stöd. En verksamhet som
utvecklas mot uppsatta mål är ett måste, oavsett hur mycket förskollärare som finns.
Det som beskrivits ovan är samtidigt ett försök från kommunernas sida att vara attraktiva
arbetsgivare som gör att rekryteringsarbetet underlättas. Det kan även omfatta erbjudande om
arbetskläder, fria pedagogiska måltider eller viss ledighet i samband med större helger. Det är dock
svårt för en enskild kommun att komma på något så revolutionerande att den sticker ut särdeles
mycket i konkurrensen. Grundproblemet är trots allt att det inte finns tillräckligt med förskollärare
att rekrytera. Mer fördjupat om denna situation nu och framöver följer nedan.
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Bristen på förskollärare – en ödesfråga
Betydelsen av förskollärare

Som nyckeltalsgruppen inom förskolan beskrev i den senaste södertörnsrapporten har förskollärare
en alldeles särskild betydelse för förskolans kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Enligt skollagen är
det endast den som har legitimation som förskollärare som får bedriva undervisningen i förskolan.
Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning
eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Redan här har man tydligt lyft fram
betydelsen av förskollärare inom förskolan. Därtill kommer sedan skrivningarna i förskolans läroplan
där förskollärares särskilda ansvar inom förskolan beskrivs. Ny skollag och reviderad läroplan för
förskolan kom år 2010 – sedan dess har andelen förskollärare i Sverige minskat, och särskilt det
senaste året. Nedan följer olika resonemang och bedömningar som ytterligare belyser det som
rapporten redan berört – bristen på förskollärare.

Situationen idag

Efterfrågan på förskollärare har varit stor under flera år och barnkullarna blir större de närmaste
åren. Intresset för förskolan och dess pedagogiska innehåll har ökat och de flesta föräldrar väljer
förskola för sina barn. Införandet av den allmänna förskolan för 3–5-åringar och kommunernas
skyldighet att erbjuda plats för barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar bidrar också till ökad
efterfrågan på förskollärare. Barnomsorgen byggs ut och kommunerna planerar för fortsatt
utbyggnad. Samtidigt som efterfrågan på förskollärare har ökat har det utbildats för få och ytterligare
en faktor som påverkar arbetsmarknaden är att många förskollärare går i pension under de närmaste
åren.
I Stockholmsregionen är det numera ett välkänt faktum att förskollärarbristen är stor. Genomsnittet i
Stockholms län är 29 procent, att jämföra med rikssnittet som ligger på 42 procent (2016 års statistik
över andel med förskollärarexamen). Även om det finns kommuner i andra delar av landet med
motsvarande siffror som kommunerna i Stockholms län så utmärker sig i stort sett hela länet
negativt. Genomsnittet för storstäder är 32 procent och för förortskommuner till storstäder ligger
det på 34 procent, så problemet kan även sägas vara storstadsrelaterat. Man ska dock betänka att
alla kommuner runt omkring Stockholm, samt Stockholms stad, räknas in i detta och drar ner
genomsnittet. Nedanstående tabell visar andelen med förskollärarexamen under 2014-2016:

Stockholm
Malmö
Göteborg
Riket

2014
Kommun
31
36
40
46

Län
30
46
48
46

2015
Kommun
30
35
41
45

Län
30
46
48
45

2016
Kommun
29
29
39
42

Län
29
42
46
42

Tabellen visar att bristen på förskollärare alltså är särskilt påtaglig i Stockholmsregionen. Samtliga
kommuner inom denna region vill dessutom öka andelen förskollärare. Bristen på förskollärare i
kombination med en ökande efterfrågan gör att arbetsmarknaden för förskollärare är glödhet.
Lönestatistik från 2016 visar att den genomsnittliga månadslönen för förskollärare i riket var cirka 28
600 kr. I Stockholms län var genomsnittslönen vid samma tillfälle 32 600 kr i månaden. Precis som i
exemplet ovan är Stockholms län med och påverkar medianlönen i riket, vilket innebär att om
Stockholm räknas bort skulle medianlönen för övriga riket bli lägre.
Alla kommuner försöker på olika sätt visa hur attraktiva arbetsgivare de är, vad som erbjuds utöver
lön, vilka spännande utvecklingsprojekt som bedrivs, vilka karriärsmöjligheter som finns internt,
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friskvårdsmöjligheter m.m. De kommuner i länet som har en större andel förskollärare än övriga
använder just det som ett argument i sin rekrytering – att det finns gott om förskollärarkollegor.
Alldeles oavsett detta så har lönerna för förskollärare ökat och de kommer att fortsätta öka.
Förskollärare, både yrkeserfarna och nyutexaminerade, har idag en bra arbetsmarknad och därmed
även en fördelaktig förhandlingssituation. Nyutexaminerade förskollärare ställer idag högre krav och
har högre löneanspråk än tidigare. Enligt SCB:s Arbetskraftbarometer 2016 hade nyutexaminerade
förskollärare i riket en genomsnittlig månadslön på strax över 27 000 kr. När kommunerna inom
Stockholms län möter dessa i rekryteringssituationer är det inte ovanligt med löneanspråk på 33 000
kr och mer, det vill säga högre lön än medianlönen för hela yrkesgruppen i Stockholms län. En
yrkeserfaren förskollärare kan därför bara genom att byta kommun få en rejäl löneförhöjning. Bristen
på förskollärare leder alltså till en fördyring för kommunerna och kommunernas strävan efter fler
förskollärare bidrar självfallet till detta.

Situationen framöver

Merparten av de sju södertörnskommunerna har de senaste åren haft ett ökande barnantal inom
förskolan kopplat till en ökad befolkning i stort. Det har alltså redan skett en utbyggnad av
förskoleverksamheten som bidragit till en större efterfrågan på förskollärare. Befolkningsprognoser 2
från 2016 visar på en fortsatt ökning av befolkningen i samtliga kommuner.

Som diagrammet ovan visar ökar befolkningen fram till 2025 procentuellt olika mycket beroende på
vilken utbyggnad och inflyttning som planeras i respektive kommun. Salem (29,8 procent) och Tyresö
(23,9 procent) är de kommuner som ska öka mest fram till 2025. Södertälje (11,1 procent) och
Nynäshamn (11,6 procent) är de kommuner som ska öka minst. Den genomsnittliga
befolkningsökningen i Stockholms län är 17 procent mellan år 2015 och år 2025. Om vi utgår från att
ovanstående befolkningsökning även gäller antalet inskrivna barn i förskolan ger de kommande åren
följande för respektive kommun:

2

http://rufs.se/globalassets/f.-demografiska-prognoser/demografiska-prognoser/demografiskarapporter/2016/kommunsammanstallning2016.pdf
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Inskrivna
2016barn
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 2025
Botkyrka
5 028 5 126 5 242 5 365 5 472 5 585 5 688 5 777 5 850 5 933
905
Haninge
4 643 4 701 4 759 4 832 4 911 5 008 5 096 5 172 5 232 5 285
642
Huddinge
6 400 6 525 6 634 6 742 6 849 6 960 7 083 7 205 7 331 7 458 1 058
Nynäshamn 1 325 1 340 1 353 1 365 1 378 1 393 1 408 1 424 1 441 1 457
132
Salem
986 1 004 1 024 1 047 1 071 1 106 1 142 1 181 1 220 1 260
274
Södertälje
4 984 5 038 5 088 5 136 5 186 5 241 5 297 5 353 5 411 5 470
486
Tyresö
2 580 2 625 2 682 2 758 2 818 2 891 2 948 3 001 3 057 3 118
538
Totalt
25 946 26 358 26 782 27 244 27 686 28 184 28 662 29 112 29 540 29 983 4 037

Ser vi till ökningen i faktiska antal förskolebarn i de sju södertörnskommunerna under hela perioden
kommer det alltså att bli över 4 000 fler barn i verksamheten. Detta ställer givetvis fortsatt stora krav
på utökning av både lokaler och personal. Nedan tabell visar hur många förskolor och hur mycket
personal som skulle krävas i respektive kommun förutsatt bibehållna nyckeltal från 2016:
Behov av:
Fler inskrivna
barn
(2025 jmf 2016)
Botkyrka
905
Haninge
642
Huddinge
1 058
Nynäshamn
132
Salem
274
Södertälje
486
Tyresö
538
Totalt
4 037

nya förskolor
(om 70 barn
per förskola)
13
9
15
2
4
7
8
58

ny personal
(om bibehållen
personaltäthet)
171
113
200
24
53
90
93
742

varav personal med
förskollärarlegitimation
(om bibehållen andel)
44
25
56
8
25
28
26
212

Den sammanlagda befolkningsökningen i de sju södertörnskommunerna fram till år 2025 kommer
alltså att leda till ett behov av cirka 750 nya medarbetare och därmed en efterfrågan på över 200 nya
förskollärare. Detta är då utöver den efterfrågan som redan finns utifrån pensionsavgångar och
kommunernas egen strävan efter att öka den befintliga andelen förskollärare. 200 nya förskollärare
på nio år kanske inte låter så mycket men detta är bara i de sju södertörnskommunerna som deltar i
nyckeltalsgruppen. Sett till antalet inskrivna barn i förskolan motsvarar dessa strax under 22 procent
av alla förskolebarn i Stockholms län. Motsvarande behov som beskrivits ovan gäller för hela länet
och då skulle närmare 1 000 nya förskollärare behövas. Till detta ska sedan resten av Sveriges
förskolor läggas, vilket motsvarar mer än tre gånger så många barn som i Stockholms län, och i övriga
delar av riket är andelen förskollärare dessutom ännu högre. Behovet av fler förskollärare blir således
mycket stort, och detta i ett läge där det redan idag är stora svårigheter för många kommuner att ens
ersätta de förskollärare som slutar eller går i pension.

SCB:s Trender och prognoser

SCB:s Trender och prognoser har utkommit ungefär vart tredje år sedan 1972. Rapporten beskriver
utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad samt utsikterna på lång sikt.
Prognoserna över tillgång och efterfrågan på arbetskraft avser hela arbetsmarknaden och alla former
av reguljär utbildning. För ett 50-tal utbildningsgrupper ges en särskilt utförlig redovisning, däribland
för förskollärarutbildningen. Senaste upplagan 3 av denna kom ut under 2014 och tyvärr släpps inte
nästa upplaga förrän i december i år (2017). Detta gör att samma innehåll som fanns i föregående

3

https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
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nyckeltalsrapport fortfarande är det mest aktuella och relevanta, även om en del underlag och fakta
med största sannolikhet förändrats under de tre senaste åren.
SCB konstaterade i Trender och prognoser för 2014 att det rådde en brist på förskollärare. Antalet
förvärvsarbetande med förskollärarutbildning var cirka 62 800 i riket år 2012. Av dessa arbetade 6 av
10 inom barnomsorg och därutöver arbetade många inom grundskolan. Fram till år 2035 beräknades
antalet nybörjare mot förskollärarexamen till drygt 3 300 per år under prognosperioden. Under
samma period beräknades examensfrekvensen för kvinnor till 72 procent och för män till 50 procent.
Tillsammans gav detta på sikt cirka 2 400 examinerade förskollärare per år. Pensionsavgången
förväntades dock bli stor då cirka två tredjedelar av de yrkesverksamma förskollärarna var 45 år eller
äldre. Då examinationen ganska väl beräknades motsvara pensionsavgången skulle tillgången på
förskollärare ligga kvar på ungefär nuvarande nivå under prognosperioden, vilket visades i nedan
diagram.

Källa: SCB

Efterfrågan på utbildade förskollärare beräknades dock öka med 25 procent fram till 2035. Med
dåvarande utbildningsdimensionering fanns det således en stor risk för en fortsatt brist på utbildade
förskollärare, vilket tydligt syns i ovan diagram. I 2014 års vårbudget angavs en planerad utbyggnad
med motsvarande 800 nybörjarplatser per år på förskollärarutbildningen från och med läsåret
2015/16. Skulle denna utbyggnad ske beräknades tillgången på förskollärare öka med drygt 10
procent fram till år 2035, vilket visas av kurvan för alternativ tillgång i diagrammet ovan. Oavsett om
denna utökning skulle bli av eller inte så fortsatte bristen på förskollärare att vara stor.
I diagrammet ovan är utbud och efterfrågan i stort sett desamma när det gäller de historiska
värdena. Det är kanske inte en helt korrekt beskrivning av den verklighet som finns i de kommuner
som deltar i nyckeltalssamarbetet. Kommunernas efterfrågan på förskollärare har länge varit större
än det faktiska utbudet. Samtliga kommuner har och har haft som målsättning att öka andelen
förskollärare. I flertalet kommuner har dock andelen förskollärare minskat och de som lyckats öka
andelen hade gärna sett en ännu större ökning. Detta borde egentligen innebära att efterfrågekurvan
i ovan diagram skiftade uppåt och att bristen på förskollärare därmed visar sig vara ännu större.

Arbetsförmedlingens bedömning

I Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben? – Bedömning för 2017 och en långsiktig utblick” 4
samt via Arbetsförmedlingens webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen 5 beskrivs den
kommande utvecklingen för yrkesgruppen förskollärare.
4

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.68f3b2e415576fa900e415be/1467183988369/Var+finns+j
obben_Rapport+tom+f%C3%B6rsta+halv%C3%A5ret+2017.pdf
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I Yrkeskompassen bedömer Arbetsförmedlingen att efterfrågan på förskollärare väntas bli mycket
stor det närmaste året. Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och det stora antalet nyanlända
barn bidrar till ökningen. Detta innebär att efterfrågan på förskollärare ökar ytterligare. Även
politiska beslut om storleken på barngrupperna och personaltätheten påverkar efterfrågan på
förskollärare. Bristen på förskollärare är stor sedan tidigare och det har under de senaste åren inte
utbildats tillräckligt många. Trots att intresset för utbildningen har ökat är inte tillgången på
utbildade förskollärare tillräcklig för att möta den växande efterfrågan. Att bristen är stor innebär att
möjligheterna till jobb är mycket goda, både för nyexaminerade och yrkeserfarna förskollärare. I
samtliga kommuner i Stockholms län bedöms det vara mycket liten konkurrens om jobben som
förskollärare. Arbetsförmedlingen bedömer att förskollärare har mycket goda möjligheter till arbete
både på fem och tio års sikt. Behovet av att rekrytera förskollärare bedöms helt enkelt bli stort under
närmast överskådlig tid.
För att illustrera jobbmöjligheterna inom olika yrken använder Arbetsförmedlingen ett bristindex.
Detta index är ett viktat medelvärde av arbetsförmedlingskontorens bedömningar för respektive
yrke. Bedömningarna graderas och klassindelas enligt nedan:

Källa: Arbetsförmedlingen

Stort överskott på arbetssökande är liktydigt med att det är mycket hård konkurrens om de lediga
jobben, medan det är mycket goda möjligheter till arbete (alternativt mycket liten konkurrens om
jobben) om det är stor brist på sökande. Arbetsförmedlingen bedömer att lärarbristen på samtliga
utbildningsnivåer nu är så betydande att den begränsar sysselsättningstillväxten inom yrkesområdet.
Det är förskollärare som bedöms ha den allra starkaste arbetsmarknaden inom pedagogiskt arbete
och har därför även det högsta bristindexet.
Som grafen nedan visar är det förskollärare som de senaste åren haft det högsta bristindexet inom
området pedagogiskt arbete och därmed även en mycket liten konkurrens som jobben. Den senaste
tiden har dock bristen på både grundskollärare och gymnasielärare ökat och som diagrammet nedan
visar har de närmat sig förskollärare i bristindex. Alldeles särskilt gäller detta grundskollärare, vilket
beror på de senaste årens kraftiga ökning av elevantal inom grundskolan. Intressant utifrån denna
rapport är annars att barnskötare gjort en liknande resa som grundskollärare med ett kraftigt ökande
bristindex de senaste åren. Detta märks inte minst i de sju södertörnskommunerna där ju andelen
utan utbildning för arbete med barn ökar samtidigt som andelen med barnskötarutbildning minskar.
Redan i rapporten för 2014 skrev nyckeltalsgruppen för förskolan om att det började uppstå en brist
på personal med barnskötarutbildning.

Rapporten innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Avsikten är att ge en bild av
utvecklingen på arbetsmarknaden speglat ur ett yrkesperspektiv.
5
I Yrkeskompassen finns detaljerade bedömningar för enskilda yrken. Syftet är att detta ska vara ett stöd för
alla som söker arbete men framförallt för dem som står i begrepp att göra ett yrkesval.
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Det är alltså en mycket ansträngd situation inom hela den pedagogiska sektorn. Fortsatt ökande
barn- och elevantal i kombination med stora pensionsavgångar gör att situationen på sikt inte heller
ser ljusare ut.

Förskollärarutbildningen

Som redan konstaterats är ytterligare en bidragande orsak till bristen på förskollärare att för få
utbildar sig till just förskollärare. Universitetskanslersämbetet tar i samarbete med SCB fram årlig
statistik över sökande och antagna för höstterminen när det gäller universitet och högskolor 6. Nedan
gäller program som ger förskollärarexamen:

Höstterminen
Förskollärarexamen Förstahandssökande
Antagna
Andel (%) antagna av
förstahandsökande

2011
3 809
2 507

2012
4 876
2 829

2013
6 087
2 905

2014
6 214
2 958

2015
6 112
3 148

2016
5 760
2 953

Diff 2011
jmf 2016
151,2%
117,8%

65,8% 58,0% 47,7% 47,6% 51,5% 51,3%

Sedan 2011 har antalet förstahandsökande till program som ger förskollärarexamen ökat med över
50 procent. Antalet antagna på programmen har ökat med cirka 18 procent under samma period.
Statistiken visar inte hur många av de sökande som är obehöriga men det ger ändå en klar bild över
att förskollärarprogrammen har ökat i popularitet. Det ger samtidigt en bild över att antalet antagna
inte ökat i samma omfattning som söktrycket. Läggs den stora efterfrågan på förskollärare till detta
kan vi konstatera att förskollärarutbildningen är underdimensionerad.
Lite oroväckande är att både antalet förstahandssökande och antalet antagna till
förskollärarprogrammen minskat mellan 2015 och 2016. Förhoppningsvis är detta inte en trend som

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/hogskolevasende/sokandeoch-antagna-till-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/
6
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håller i sig. De senaste årens politiska diskussioner och satsningar ska snarare tala för att antalet
antagna ska fortsätta öka.
I Universitetskanslersämbetets årsrapport för 2017 7 framgår att det examinerades 2 343 nya
förskollärare under läsåret 2015/2016. Detta motsvarar mycket väl det antal som förutspådes i SCB:s
trender och prognoser 2014. Förhoppningsvis stämmer dock inte SCB:s antagande om 3 300
programnybörjare per år fram till år 2035, utan mer deras kurva över alternativ tillgång. I
Universitetskanslersämbetets årsrapport visas att det under läsåret 2015/2016 fanns 3 889 nybörjare
på förskollärarprogrammen. Blir inte studentavhoppen stora under utbildningens gång så kommer
antalet nyexaminerade förskollärare att öka något de närmaste åren.
I jämförande syfte sammanställs nedan statistiken för grundskollärare och yrkesämneslärare:

Höstterminen
2011
Grundskollärarexamen Förstahandssökande
2 578
Antagna
2 390
Andel (%) antagna av
förstahandsökande
92,7%
Ämneslärarexamen

2012
3 479
3 077

2013
3 809
3 125

2014
4 578
3 342

2015
5 101
3 892

Diff 2011
2016 jmf 2016
5 508
213,7%
3 697
154,7%

88,4% 82,0% 73,0% 76,3% 67,1%

Förstahandssökande
2 880
3 571 3 998 5 008 5 361 5 889
Antagna
2 730
3 591 3 754 4 485 4 758 4 480
Andel (%) antagna av
förstahandsökande
94,8% 100,6% 93,9% 89,6% 88,8% 76,1%

204,5%
164,1%

Söktrycket till program för både grundskollärare och yrkeslärare har fördubblats sedan 2011. Antalet
antagna har samtidigt ökat med 55 procent respektive 64 procent. Till skillnad från
förskollärarprogrammen har söktrycket till program för grundskol- och ämneslärarexamen konstant
ökat under hela perioden. I likhet med förskollärarprogrammen har dock antalet antagna minskat
mellan 2015 och 2016 och detta är inte en önskvärd utveckling. En fortsatt utbyggnad är ett måste
för att tillgodose behovet av utbildad personal inom förskola och skola. Ovan statistik visar att
programmen för grundskol- och ämneslärarexamen byggts ut i mycket större utsträckning än
förskollärarprogrammen. Men även här gäller att utbildningarna trots det är underdimensionerade
sett till antalet sökande och behovet av utbildade lärare.
I jämförelse med skolan och utbyggnaden av deras lärarutbildningar ser det alltså värre ut för
förskollärarutbildningen. Antalet förskollärarstudenter har ökat sedan 2011 men uppvisar det
senaste året en minskning. Antalet lärarstudenter har förvisso minskat det senaste året men har åren
innan ökat mer än antalet förskollärarstudenter. Platserna på förskollärarutbildningen är de facto för
få för att möta upp det behov som finns ute i kommunerna. Ansvaret för dimensioneringen av
högskole- och universitetsutbildningar ligger statlig nivå. Kommunerna kan på olika arenor påtala
behovet av fler utbildningsplatser men inte bestämma över det faktiska utbudet. En fortsatt satsning
på fler platser på förskollärarutbildningen efterfrågas.

7

http://uka.se/download/18.667441fa15af4fb7b21126b3/1497612948871/arsrapport-2017.pdf
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Avslutande resonemang
Allt framtaget underlag och alla förda resonemang i denna rapport pekar åt ett och samma håll –
bristen på förskollärare är stor och kan komma att bli större. Stora pensionsavgångar, ökande
barnantal och många år av för få nyutbildade förskollärare har gjort arbetsmarknaden glödhet för
förskollärare, särskilt i Stockholms län.
Den nya skollagen och nya läroplanen har förtydligat förskolans undervisningsuppdrag.
Förskollärarens betydelse, ansvar och uppdrag är också förtydligat – endast legitimerade
förskollärare får bedriva undervisning i förskolan.
Det är just detta som gör bristen på förskollärare till en ödesfråga. Det ställs högre krav och
förväntningar på förskolan men det finns färre och färre medarbetare som har den lagliga
möjligheten att möta upp dessa krav och förväntningar. Förskoleverksamheten på Södertörn, likväl
som i Sverige som stort, kommer att fortsätta växa under många år framöver. Således växer behovet
av legitimerade förskollärare. Detta från ett utgångsläge där det redan efterfrågan på förskollärare är
mycket större än utbudet av dem. Ödesfrågan ligger i om våra barn kommer att kunna få den
förskoleverksamhet som de har rätt till. Står vi kanske snart inför det faktum att många kommuner i
Stockholms län och på Södertörn måste omforma hela verksamheten för att tillgodose barnen
undervisning av behörig personal och en verksamhet av god kvalitet? Kommer bristen på
förskollärare göra att verksamheten måste organiseras på ett sådant sätt att undervisningen endast
kan erbjudas under del av dagen och där undervisningstid tydligt skiljs från omsorgstid?
Under rådande omständigheter gör varje kommun sitt för att kunna rekrytera förskollärare. Man
konkurrerar med tydliga strukturer och system, möjlighet till handledning och stöd,
kompetensutveckling, större karriärsmöjligheter, spännande utvecklingsprojekt, högre löner m.m.
Kommunerna uppmuntrar även kompetent och drivande befintlig personal som saknar högre
utbildning att börja läsa till förskollärare. Kommunerna gör sitt för att förskolläraryrket ska vara så
attraktivt som möjligt. De olika insatserna har olika stora effekter på de olika kommunerna men det
som verkar mest attraktivt ur ett förskollärarperspektiv är möjligheten till många
förskollärarkollegor. Möjligheten att kunna dela det omfattande ansvaret i förskolläraruppdraget
med andra förskollärare på avdelningen eller förskolan. De kommuner som redan har en hög andel
förskollärare eller de områden/förskolor inom kommuner som har en hög andel förskollärare verkar
ha lättare att rekrytera nya förskollärare. Här är det inte alltid en lönefråga.
Kommunernas olika insatser och försök att attrahera och rekrytera nya förskollärare löser dock inte
grundproblemet. Grundproblemet i en tid av ökande barnantal och stora pensionsavgångar är att det
utbildas för få förskollärare. I årets nyckeltalsrapport visas att intresset för förkollärarutbildningen
ökat med över 50 procent den senaste femårsperioden. Under samma period har antalet antagna
endast ökat med 18 procent. Intresset för förskollärarutbildningen ökade kraftigt under 2012 och
2013, stannade av 2014 och har tyvärr sjunkit 2015 och 2016. Fortfarande är intresset för
förskollärarutbildningen mycket större än den var för några år sedan så möjligheten att utöka med
utbildningsplatser på universitet och högskolor finns i allra högsta grad.
I dagsläget finns det kommuner som säkerligen saknar förskollärare på vissa avdelningar och på vissa
förskolor finns det kanske bara enstaka eller ett fåtal förskollärare. Det är ett tungt ansvar som vilar
på dessa förskollärare och situationen framöver riskerar att bli allt svårare. För att råda bot på detta
ser större satsningar på att utöka utbudet av förskollärare (programplatser, distansplaster,
uppdragsutbildningar m.m.) ut att vara den enda lösningen.
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Skolverkets statistik, http://www.jmftal.artisan.se
Arbetsförmedlingen, http://www.arbetsformedlingen.se/
Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se
Stockholms Läns Landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, http://www.rufs.se
Universitetskanslersämbetet, http://www.uka.se
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Bilaga 1

Definitioner
Barn, totalt antal inskrivna, 1997-

Samtliga barn som var inskrivna i förskola oavsett om verksamheten bedrevs i kommunal eller enskild regi.

Barn 1-5 år, andel (%) av befolkningen, 1998-

Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild
regi.

Barn, andel (%) i kommunal regi, 2014-

Andel av samtliga inskrivna barn som var inskrivna i verksamhet som anordnades i kommunal regi.

Barngrupp, antal barn per avdelning, 2003-

Totalt antal inskrivna barn dividerat med totalt antal avdelningar.

Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi, 1996-

Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda som arbetar
med barn (exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder) räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden.

Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarutbildning, kommunal regi, 2012-2013-

Anställda som arbetar med barn (exkl. städ- och kökspersonal) omräknat till årsarbetare med hjälp av
tjänstgöringsgraden. Förskolechefs schemalagda arbetstid i barngrupp är inräknad.
Kommunal regi: Verksamhet som kommunen både ansvarar för och själv anordnar och utför.
Förskollärarutbildning: Personal med förskollärarutbildning och lärarutbildning.

Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarexamen, kommunal regi, 2014Andel årsarbetare med förskollärarexamen, kommunal regi.

Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarlegitimation, kommunal regi, 2016Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation, kommunal regi.

Anställda, andel (%) årsarbetare utan utbildning för arbete med barn, kommunal regi, 2014-

Andel årsarbetare som saknar pedagogisk högskoleutbildning och gymnasial utbildning för arbete med barn,
kommunal regi

Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, 2014-

Andel årsarbetare med förskollärarexamen, fritidspedagogexamen eller lärarexamen, kommunal regi.
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