
Förskolerapport 2019 visar bland annat 

• Hög andel av barnen i Stockholms stad går i 
förskolan, men att deltagandet är ojämnt över 
staden

• Det finns tillräckligt med legitimerade 
förskollärare i samtliga stadsdelsområden för 
att med en annan fördelning mellan 
avdelningarna,                                                
ge alla barn den undervisning de har rätt till 



Förskolerapporten använder EU´s kvalitetsramen för 
förskola av hög kvalitet

• Tillgång till förskola

• Personalens utbildningsnivå 

• Tydlig styrning genom läroplaner

• Tillsyn och utvärdering genom adekvata 

dokumentations- och utvärderingssystem 

• Styrning och finansiering



Förskolerapporten innehåller slutsatser utifrån områdena

• Förskolans tillgänglighet 

• Barns rätt till välutbildad personal 

• Personalens utbildningsnivå och 
arbetssituation 

• Kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling samt 

• Stockholms stads kvalitativa 
förskoleindikator 



Följande åtgärder bör prioriteras för att förbättra kvaliteten 
och likvärdigheten i stadens förskola
• Öka förskolans tillgänglighet i socioekonomiskt utsatta områden 

• Utveckla kriterierna för hur personalens utbildningsnivå följs upp 

• Stärk barns rätt till välutbildad personal genom mer likvärdig fördelning av legitimerade 
förskollärare mellan avdelningarna i de kommunala förskolorna 

• Förbättra personalens arbetssituation med fokus på ett närvarande och pedagogiskt 
ledarskap

• Säkerställ en kompetenskartläggning samt uppföljning av insatser för kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling

• Genomför fortsatta insatser för att höja personalens språkliga kompetens

• Genomför fortsatta insatser för att stärka barns språkutveckling i svenska

• Se över kvalitetsindikatorns roll och funktion



Se över kvalitetsindikatorns roll och funktion

• Stadens kvalitetsindikator (WKI – webbaserad kvalitetsindikator) 
bygger på ett för staden eget obligatoriskt material för personalens 
självvärdering 

• Det är angeläget att skilja på självvärdering som uppföljningsmetod 
och hur en kvalitetsindikator kan ge svar på kvalitet och likvärdighet i 
förskolan. 

• Det behövs en översyn av kvalitetsindikatorns roll och funktion.
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