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Remissvar på Motion om barngrupperna i
förskolan är för stora – stadens statistik ger en
skev bild av förskolan, KS 2020/1444

Förslag till beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen ”Motion (2020:1444) om barngrupperna i förskolan är för
stora – stadens statistik ger en skev bild av förskolan”.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslås en rad åtgärder för att
erhålla bättre underlag kring barngruppernas storlek och vistelsetid
för att säkerställa att förskollärarnas och barnskötarnas arbetsmiljö
beskrivs utifrån deras upplevda verklighet.
Förvaltningen instämmer med motionären om att det är angeläget
att verksamheten följs upp genom underlag och statistik som är
framtagna på ett likvärdigt sätt i hela Stockholm stad och att den
faktiska vistelsetiden vägs in i underlagen. Det är också viktigt att
definiera barngrupp för att säkerställa att statistiken redogörs på
samma sätt. Tydliga definitioner och gemensamma underlag är en
förutsättning för att kunna arbeta med att öka likvärdigheten i
Stockholms stad. Forskning visar att medarbetarnas kompetens är
den viktigaste faktorn för att skapa goda lärande- och
utvecklingsmöjligheter och förvaltningen håller därför med
motionären att det är viktigt att även följa barnskötarnas kompetens
i underlagen.
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Förvaltningen föreslår att det utvecklingsarbete som
Stadsledningskontoret och Utbildningsnämnden planerar kring
statistik samt att de ändringar som Skolverket föreslår kring
uppgiftssamling från huvudmännen inväntas innan förslagen utreds
vidare.
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige vill Tina Kratz (V) att stadens
statistik och underlag ses över då hon tycker att den ger en skev bild
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av förskolans verkligen. De förslag som motionären föreslår är
följande:
 Att kommunfullmäktiges mål för barngruppernas storlek ska
vara ett genomsnittstal för läsåret och bygga på statistik
insamlad varje månad, möjligen med undantag för juli.
 Utreda andra sätt att mäta förskolornas barngruppsstorlek
för att hitta den som kommer närmast verkligheten.
 Att upprätta en plan för hur stadens förskolor ska närma sig
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek
 Att kommunfullmäktiges mål för personaltäthet ska vara ett
genomsnittstal för läsåret och bygga på statistik insamlad
varje månad, möjligen med undantag för juli.
 Att utreda om möjligheten att ta fram en indikator som även
inkluderar barnens vistelsetid i relation till personaltätheten
 Att det förtydligas vilka som ingår i indikatorn för
personaltäthet
 Att införa en indikator för utbildade barnskötare
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelning Förskola.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med motionären om att det är angeläget
att verksamheten följs upp genom underlag och statistik som är
framtagna på ett likvärdigt sätt och att de utgår från samma
definitioner. Stadsledningskontoret har skapat en beräkningsmodell
med uppgifter om vilka kategorier som innefattas och som är ett
stöd i framtagandet. Under 2020 har det framförts vissa förslag
kring beräkningsmodellen och att definitioner behöver ses över för
att säkerställa att stadsdelarna redovisar uppgifter på samma sätt.
Under 2021 kommer stadsledningskontoret och
utbildningsnämnden genomföra ett utvecklingsarbete för att
tydliggöra hur modellen kan användas med målet att uppgifter
samlas in likvärdigt i staden. Samtidigt så har Skolverket ute en
remiss kring ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2011:142) om uppgiftssamling. Deras förslag är att förtydliga
definitioner och vad som innefattas i insamlingen. Skolverket
föreslår att uttrycket ”avdelningens namn” ändras till
”barngruppernas namn”. Detta är ännu ett förslag och bör inväntas
innan staden genomför utvecklingsarbeten kring statistik för att
säkerställa att besluten går hand i hand med Skolverkets
förändringar.
Förvaltningen instämmer med motionären om att ett snittvärde
tillsammans med den faktiska vistelsetiden skulle bidra till att
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erhålla en mera rättvis bild av barngruppernas storlek och
personaltätheten. Däremot kräver detta bra verktyg i organisationen
för att säkerställa att inte öka den administrativa bördan för
rektorerna.
Forskning visar att medarbetarnas kompetens är den viktigaste
faktorn för att skapa goda lärande- och utvecklingsmöjligheter för
barnen. Därför tycker förvaltningen att förslaget att mäta
barnskötarnas utbildningsgrad i en särskild indikator är bra.
Däremot finns det en utmaning kring att mäta barnskötarnas
utbildningsnivå. Precis som utredningen ”Förskola för alla barn”1
visar saknas idag en nationell reglering av vad som ska ingå i en
barnskötarutbildning inom komvux. Detta innebär att utbildningar
varierar både när det gäller omfattning och innehåll. Förvaltningen
upplever en viss osäkerhet vilka barnskötare som är behöriga eller
inte och att kvaliteten skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna.
Förvaltningen efterfrågar därför tydliga definitionen innan en sådan
indikator skapas.
En stor del av insamling av uppgifter och statistik är hur uppgifterna
sedan mäts mot varandra och vilka förutsättningar varje stadsdel har
att nå målen. Som det är nu mäts alla stadsdelar på samma sätt och
har samma mål men förutsättningarna ser väldigt olika ut. Det finns
stora socioekonomiska skillnader i Stockholms stad och i ett
socioekonomiskt svagt område behöver barngrupperna vara mindre
och personaltätheten högre. Den socioekonomiska tilldelningen ser
olika ut men ändå mäts stadsdelarna på samma sätt vilket gör att de
uppsatta årsmålen är svåra att uppnå för de områden som är
socioekonomiskt starka.
Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor
1. Motion om barngruppernas storlek
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SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska.
Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i
svenska
1
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