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Förord
Den här rapporten ingår i Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av
covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet. I rapporten presenteras
vilka konsekvenser pandemin har fått för förskolan.
Rapporten har utarbetats av Sophie Casson Lindbäck och Irma Lejlic som arbetar
på Skolverkets analysavdelning.
Skolverket vill rikta ett stort tack till alla rektorer som har tagit sig tid att besvara
den enkätundersökning som rapporten bygger på.

Solna, 12 maj 2022

Eva Durhán
Avdelningschef

3

COVID-19-PANDEMINS KONSEKVENSER FÖR FÖRSKOLAN

Sophie Casson Lindbäck
Undervisningsråd

Innehåll
Sammanfattning ...................................................................................... 5
1. Inledning.............................................................................................. 7
Bakgrund.................................................................................................................. 7
Genomförande ......................................................................................................... 8

2. Barns frånvaro från förskolan under pandemin ............................. 11
Barns ökade frånvaro under pandemin.................................................................. 11
Förskolors arbete med problematisk frånvaro bland barn ..................................... 20
Sammanfattande resultat ....................................................................................... 22

3. Tillgång till förskola och vistelsetid under pandemin .................... 24
Pandemins påverkan på barns vistelsetid i förskolan ............................................ 24
Sammanfattande resultat ....................................................................................... 28

4. Pandemins påverkan på kvaliteten i undervisningen och
omsorgen .......................................................................................... 30
Pandemins påverkan på undervisningens kvalitet ................................................. 30
Övergång till förskoleklassen under pandemin ...................................................... 36
Pandemins påverkan på omsorgen ....................................................................... 37
Pandemins påverkan på arbetet med barn i behov av särskilt stöd ...................... 41
Sammanfattande resultat ....................................................................................... 44

5. Pandemins påverkan på arbetssituationen för personal och
rektorer .............................................................................................. 45
Personalens arbetsmiljö......................................................................................... 47
Rektorers arbetssituation under pandemin ............................................................ 51
Sammanfattande resultat ....................................................................................... 53

6. Åtgärder för att minska smittspridning samt stöd till förskolorna
från huvudmannen ........................................................................... 54
Sammanfattande resultat ....................................................................................... 60

7. Slutsatser .......................................................................................... 62
Referenser ............................................................................................. 67

4

COVID-19-PANDEMINS KONSEKVENSER FÖR FÖRSKOLAN

Sammanfattning
Den här rapporten ingår i Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av
covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet. Resultaten bygger på en
enkät till rektorer för förskolan som genomfördes under senhösten 2021. Det här
är de huvudsakliga resultaten:
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•

Frånvaron bland barn har ökat mycket under pandemin, såväl kortare som
längre frånvaro. Det kan få konsekvenser både för barnens lärande och för
deras utveckling i stort. Det är vanligare att längre frånvaro bland barn har
ökat på förskolor där en större andel av barnen har utländsk bakgrund. Det
gäller framför allt de förskolor som antingen är stora eller kommunala eller
både och, jämfört med de som är fristående och små.

•

Den vanligaste orsaken till både kortare och längre frånvaro är symptom som
enligt riktlinjer för att begränsa smittspridning gör att barn ska vara hemma
trots gott allmäntillstånd. För kortare frånvaro är den näst vanligaste orsaken
sjukdom som innebär försämrat allmäntillstånd, medan det för längre frånvaro
är oro och rädsla hos vårdnadshavarna. Oro som orsak till frånvaro bland barn
är ännu vanligare i förskolor med större andel barn med utländsk bakgrund,
jämfört med förskolor med mindre andel.

•

Av de rektorer som bedömer att det på deras förskola har funnits grupper av
barn som har varit särskilt frånvarande under pandemin är barn som har
bristande kunskaper i svenska ett vanligt svar. Barn vars vårdnadshavare har
arbetat hemifrån under pandemin är också en grupp som rektorerna bedömer
har varit särskilt mycket frånvarande.

•

Rektorerna framhåller att mycket frånvaro bland annat kan leda till problem i
barns språkutveckling, något som i sin tur kan få negativa konsekvenser för
barns fortsatta skolgång. Särskilt gäller detta de barn vars familj inte pratar
svenska hemma.

•

Personalfrånvaron har ökat i nästan alla förskolor under pandemin. Tidigare
studier från Skolverket visar att förskolorna trots detta mestadels har kunnat
hålla öppet. För att kunna ha öppet fast personalfrånvaron är hög har det varit
vanligt att vädja till olika grupper av vårdnadshavare att de ska hålla sina barn
hemma. I vissa fall har vistelsetiderna för till exempel barn till föräldralediga
och arbetslösa minskats, något som ibland har lett till att en del barn över tre
år och som har egen rätt till förskola, i perioder har blivit helt utan förskola.

•

Att många barn har varit borta mycket ifrån förskolan har i kombination med
den höga personalfrånvaron bedömts få vissa negativa konsekvenser för
barnens lärande. Till exempel anger fyra av tio rektorer att barnens
förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen har försämrats under
pandemin. Lika många tycker att kvaliteten på undervisningen har försämrats
trots att man har arbetat hårt för att kunna upprätthålla den. Samtidigt
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bedömer hälften av rektorerna att man har lyckats med att upprätthålla
kvaliteten i undervisningen.
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•

Sex av tio rektorer bedömer att övergången till förskoleklass har fungerat
sämre under pandemin. Det handlar bland annat om att barn och
vårdnadshavare sällan har fått besöka förskoleklassen samt att
informationsutbyte mellan förskola och förskoleklass uppges ha fungerat
sämre än normalt.

•

Arbetsmiljön har påverkats negativt av den höga personalfrånvaron, bland
annat genom att dagarna har varit svåra att förutse och planera. Det har också
funnits en oro hos personal för att själv bli smittad och bli allvarligt sjuk.
Diskussioner med vårdnadshavare om tolkning av riktlinjer för när barn inte
får vara i förskolan är också en faktor som har påverkat personalens och
rektorernas arbetsmiljö negativt.

•

I allt det negativa har pandemin ändå fört med sig en del positivt. För
förskolans del handlar det bland annat om att den ökade andelen utevistelse
och distansmöten på många håll har fungerat så pass bra att många rektorer
beskriver att det är något de vill behålla. Samarbetet har också ofta stärkts
både inom och mellan förskolor och generellt tycker rektorerna att
huvudmannen har klarat av att möta förskolans behov av stöd. Det beskrivs
också som en positiv erfarenhet att tillsammans kämpa hårt mot pandemin och
faktiskt, i de allra flesta fall, klara av att hålla förskolan öppen. En majoritet
anser också att de har kunnat ge barnen en trygg omsorg under pandemin trots
den stundtals mycket höga personalfrånvaron.
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1.

Inledning
I den här rapporten redovisas den del av Skolverkets regeringsuppdrag om
pandemins konsekvenser för skolväsendet som berör förskolan.1 Skolverkets
regeringsuppdrag ska slutredovisas i sin helhet december 2022.
I rapporten presenteras inledningsvis en kort bakgrund till studien. Därefter
sammanfattas vilka metoder vi har använt. En mer utförlig beskrivning av metod
finns i bilaga 1. I kapitel 2–6 redovisas studiens resultat och i kapitel 7 presenteras
slutsatser.
Rapporten bygger på resultat från en nationell enkät riktad till rektorer i förskolan.
Enkätmaterialet har analyserats under en relativt kort tid. Ytterligare analyser av
enkätmaterialet gällande förskolan kan bli aktuella, liksom analyser av dessa
resultat i förhållande till resultaten i övriga skolformer.
De flesta rektorerna besvarade enkäten under hösten 2021, före den stora
smittvågen som medförde höga sjuktal under vintern 2022. Det är därför rimligt
att anta att några av de andelar som presenteras i rapporten, exempelvis när det
gäller frånvaro bland barn och personal, blev ännu högre under vintern 2021–
2022.
När begreppet pandemin används i rapporten avses perioden mars 2020-november
2021.

Bakgrund
Rapporten utgår i flera delar från de resultat som Skolverket presenterade i
delrapporten Covid-19 pandemins påverkan på skolväsendet, Delredovisning 4 –
Förskolan som publicerades i december 2021.2 Den delrapporten bygger på
enkätsvar från förskolehuvudmän. Resultaten visar bland annat att frånvaron för
barn och personal i förskolan har ökat kraftigt under pandemin, något som i sin
tur har fått negativa konsekvenser för utbildningens kvalitet. I delrapporten
betonas också att huvudmännen i kommentarer pekar på att hög frånvaro varit
vanligare bland barn i socioekonomiskt utsatta familjer och bland barn som inte
har svenska som modersmål.
I den här studien har vi ställt frågor och gjort analyser som möjliggör en
fördjupad bild av vissa av de områden som kom att bli centrala i den tidigare
delrapporten. Att vi har valt att fördjupa oss i frågan om barns frånvaro från
förskolan beror inte bara på tidigare slutsatser utan även på vad forskningen säger
om den stora betydelsen av förskola för barns utveckling. Deltagandet i förskola
Regeringen (2020). Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk, avsnitt 3, uppdrag 14: ”Statens
skolverk ska följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet och utvärdera de åtgärder som vidtagits på området med anledning av pandemin. I uppdraget ingår även att
göra en analys samt identifiera behov av, och föreslå, fortsatta åtgärder. Skolverket ska även genomföra insatser för att
stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet med anledning av pandemin.”
2 Skolverket (2021b).
1
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har stor betydelse för barnens utveckling och lärande både på kort och lång sikt. I
betänkandet Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska (SOU
2020:67) refereras forskningsöversikter som visar att barn som har gått i förskola
har matematiska färdigheter och bättre psykisk hälsa jämfört med barn som inte
har gått i förskola.3 En annan huvudfråga för den här undersökningen är
pandemins eventuella påverkan på kvaliteten i undervisningen och förskolans
förmåga att ge en trygg omsorg. Eftersom huvudmännen påtalade att frånvaron
har varit särskilt hög i vissa grupper, ville vi också analysera vår data utifrån
sådana variabler.
Resultat från studier visar även att barn som har gått i förskola har bättre språkliga
färdigheter än andra barn. Det språkutvecklande sättet att arbeta som förskolorna
ska tillämpa är viktigt för alla barn, oavsett om de kommer från svensktalande
eller icke svensktalande familjer. Forskning pekar dock på att det
språkutvecklande arbetssättet har störst betydelse för de barn som har ett annat
modersmål än svenska. För en del barn är förskolan den enda plats där de har
möjlighet att lära sig svenska.4 Att delta i förskolans verksamhet är således viktigt
för barnens framtida lärande. Det bygger dock på att förskolans verksamhet, både
undervisningen och omsorgen, kännetecknas av god och likvärdig kvalitet.5
Även den internationella kunskapsmätningen PISA visar på betydelsen av
förskola.6 De 15-åringar som har gått i förskola presterar i genomsnitt bättre än
jämnåriga kamrater som inte gått i förskola. Även när hänsyn tas till
socioekonomisk bakgrund, är skillnaden statistiskt signifikant i flera länder.7
Ovanstående forskningsresultat, tillsammans med de slutsatser som Skolverket
presenterade i den förra delrapporten kring covid i förskolan, utgör därmed
grunden för denna studies inriktning.

Genomförande
Nedan beskriver vi kortfattat studiens genomförande. Studiens urval, metod och
bortfallsanalyser beskrivs närmare i bilaga 1.
Urval och svarsfrekvens
Resultaten i studien bygger på en enkätundersökning som genomfördes under
perioden 15 november 2021 till 14 januari 2022 och som riktade sig till rektorer
för förskolan. Enkäten gick ut till totalt 729 respondenter och fick en
svarsfrekvens på 51 procent (373 svar). Enkätens frågor har till stor del valts ut
mot bakgrund av resultaten i de två tidigare studier gällande pandemins påverkan
på förskolan som Skolverket genomförde under 2021.8

3

SOU 2020:67.
Björk-Willén m.fl. (2018) och SOU 2020:67.
Se bland annat Prop. 2021/22:132 och SOU 2020:67.
6 PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och
naturvetenskap.
7 OECD (2017) Starting Strong 2017. Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. OECD
Publishing, Paris. Se även SOFIA-studien, till exempel Frogner m.fl. (2021).
8 Skolverket (2021a) och Skolverket (2021b).
4
5
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För att kunna dra slutsatser om populationen (alla förskoleenheter i Sverige) drogs
ett urval av förskolor som ska vara representativt för hela gruppen. Då vi ville
jämföra resultat mellan förskolor som bedrivs av kommunala respektive enskilda
huvudmän stratifierades rampopulationen efter huvudmannatyp. Totalt finns
9 589 förskolor i Sverige, av vilka 6 801 (71 procent) är kommunala och 2 788
(29 procent) är fristående.9 Svarsfrekvenser i olika grupper av förskolor beskrivs
närmare i bortfallsanalyserna som finns i bilaga 1.
Variabelbeskrivningar och redovisningar i rapporten
I rapporten redovisas, i de fall vi har bedömt det vara relevant, resultaten
fördelade på huvudmannatyp, förskolans storlek (antal barn), andel barn med
utländsk bakgrund samt andel barn som har vårdnadshavare med eftergymnasial
utbildning. Variablerna har valts ut mot bakgrund av att tidigare studier har
indikerat att de kan ha ett samband med hur förskolor har påverkats av pandemin.
De skillnader som redovisas i rapporten är statistiskt signifikanta om inget annat
anges. I tabell 1 nedan beskrivs de kategoriseringar som används i rapporten och
hur stor andel av samtliga förskolor som respektive grupp utgör. Fördelningen
speglar i stort den fördelning som råder bland förskolor i allmänhet i Sverige.
Barn med utländsk bakgrund är barn som är födda utomlands och barn som är
födda i Sverige men har två vårdnadshavare som är födda utomlands.
Tabell 1. Beskrivning av variablerna som ingår i rapporten samt hur dessa fördelar sig
bland de svarande förskolorna (andel av totalen inom parentes).
Typ av huvudman
Kommunal (70 %)

Fristående (30 %)

Små förskolor,10–35
barn (35 %)

Mellanstora förskolor,
36–74 barn (42 %)

Stora förskolor, 75–
192 barn (23 %)

Förskolor där 0–9%
av barnen har
utländsk bakgrund
(38 %)

Förskolor där 10–29 %
av barnen har utländsk
bakgrund (32 %)

Förskolor där 30–
100 % av barnen har
utländsk bakgrund
(29 %)

Förskolor där 0–40 %
av barnen har VH
med eftergymnasial
utbildning (18 %)

Förskolor där 40–70 %
av barnen har VH med
eftergymnasial
utbildning (47 %)

Förskolor där 70–
100 % av barnen har
VH med
eftergymnasial
utbildning (35 %)

Storlek

Barn med utländsk
bakgrund

Barn vars
vårdnadshavare (VH)
har eftergymnasial
utbildning

9

Skolverkets senaste tillgängliga register över förskolor avser den 15 oktober 2020. Det innebär att uppgifterna i
urvalsramen var knappt ett år gamla vid den tidpunkt urvalet drogs.
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Tabell 2 nedan visar att kommunala och fristående förskolor inte är jämnt
fördelade över de tre storlekskategorierna. Det är vanligare att kommunala
förskolor faller inom kategorin ”stora” än att fristående förskolor gör det och
följaktligen återfinns fristående förskolor oftare i kategorin ”små förskolor”.
Fördelningen speglar den fördelning som råder bland förskolor i allmänhet i
Sverige.
Tabell 2. Kommunala och fristående förskolor i underlaget, fördelade på de tre
storlekskategorierna (andel av totalen inom parentes).

Små (<35 barn)
Mellanstora (36–74 barn)
Stora (75–192 barn)

Kommunal

Fristående

Totalt

68 (26 %)

60 (55 %)

128 (35 %)

116 (45 %)

39 (36 %)

155 (42 %)

74 (29 %)

10 (9 %)

84 (23 %)

258 (100 %)

109 (100%)

367 (100 %)

Bakgrundsvariabler, det vill säga storlek mätt i antal barn på förskolan, andel utländsk bakgrund bland barnen samt
andel vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning saknas för sex av förskolorna på grund av sekretesskäl eller för
att förskolor som har färre än fem barn inte redovisas.
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2.

Barns frånvaro från förskolan under
pandemin
I den delrapport som redovisades december 2021 framgår att huvudmännen
bedömer att frånvaron bland barn ökade kraftigt under pandemin.10 Eftersom
rektorerna antas ha mer detaljerad kunskap än huvudmännen om barns frånvaro
och dess bakgrundsorsaker, har vi ställt ett antal frågor på området i enkäten till
rektorer. I det här kapitlet fördjupar vi oss i hur rektorerna svarar på frågor som
rör barns frånvaro under pandemin.

Barns ökade frånvaro under pandemin
Då längre frånvaro kan få mer långtgående konsekvenser för barns utveckling än
kortare, har vi i frågorna valt att skilja på frånvaro som är kortare respektive
längre än två veckor.11 Även kortare frånvaro kan dock, om den förekommer ofta,
bli negativ för det enskilda barnet.
Frånvaron bland barn i förskolan har ökat kraftigt under pandemin
Vi inleder med en generell bild av frånvaron bland barn under pandemin fördelad
på om den är kortare eller längre än två veckor.
Diagram 1. Bedömer du att frånvaro bland barnen på din förskola som var kortare
respektive längre än två veckor generellt har ökat eller minskat under pandemin? Jämför
med innan pandemin (2019). Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 369, bortfallet är cirka 1 procent.

10
11

11

Skolverket (2021b).
Se bland annat IFOUS (2021) och SOU 2016:94.
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Diagram 1 visar att frånvaro som är kortare än två veckor (kortare frånvaro) har
ökat i en stor majoritet, nio av tio, av förskolorna. Som staplarna till höger i
diagrammet visar är det inte en lika stor andel av rektorerna som anger att
frånvaroperioder som är längre än två veckor (längre frånvaro) har ökat jämfört
med den kortare frånvaron. Men det är ändå drygt hälften som bedömer att längre
frånvaro har ökat under pandemin. Så här skriver exempelvis en rektor angående
de längre frånvaroperioderna:
Upplever att det var sällan barn var hemma två veckor eller längre innan pandemin och nu
händer det mer ofta.

Nedan fördjupar vi oss i vilka faktorer som ligger bakom ökningen av såväl
kortare som längre frånvaro bland barn under pandemin.
Riktlinjer som medför att barn med symptom trots gott
allmäntillstånd ska vara hemma allra vanligaste orsaken till frånvaro
bland barn
Diagram 2 visar vad rektorerna svarar vad gäller orsaker till kortare frånvaro.
Diagram 2. I vilken utsträckning bedömer du att nedanstående faktorer var orsaken till
frånvaro kortare än två veckor bland barnen på din förskola? Flera svarsalternativ möjliga.
Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 329–330, bortfallet är mindre än en procent. Endast de som i en tidigare fråga
bedömde att frånvaro kortare än två veckor har ökat under pandemin har fått frågan (n=330).

De restriktioner som har funnits under stora delar av pandemin har medfört att
barn och vuxna med symptom ofta ska ha varit hemma trots ett gott
allmäntillstånd. Diagram 2 visar att nästan alla rektorer svarar att symptom som
gör att barn ska hållas hemma trots gott allmäntillstånd i mycket eller ganska stor
utsträckning har varit en orsak till kortare frånvaro. Även om andelen inte är lika
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hög, visar diagram 3 nedan att det också är den vanligaste orsaken till längre
frånvaro, då drygt sju av tio rektorer anger det som en frånvaroorsak i mycket
eller ganska stor utsträckning.
Frånvaro på grund av sjukdom som innebär försämrat allmäntillstånd hos barnet
är den näst vanligaste orsaken till kortare frånvaro; nästan åtta av tio rektorer
svarar att det i mycket eller ganska stor utsträckning har varit orsaken till den
typen av frånvaro. Det är färre som bedömer att det har varit orsaken till längre
frånvaro; drygt hälften av rektorerna har svarat detta, se diagram 3.Vi kan alltså
konstatera att sjukdom är mindre vanligt att ange som orsak för längre frånvaro än
för kortare frånvaro.
Diagram 3. I vilken utsträckning bedömer du att nedanstående faktorer var orsaken till
frånvaro längre än två veckor bland barnen på din förskola? Flera svarsalternativ möjliga.
Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 196–197, bortfallet är 0–1 procent. Endast de som i en tidigare fråga bedömde att
frånvaro kortare än två veckor har ökat under pandemin har fått frågan (n=198).

Riskfaktorer hos barnet självt är en ovanlig orsak till frånvaro bland
barn
Så kallad familjekarantän har varit en förhållandevis vanlig orsak till kortare
frånvaro; ungefär sex av tio svarar att det gäller i mycket eller ganska stor
utsträckning.12 Drygt hälften av rektorerna anger detsamma som orsak till längre
frånvaro, se diagram 3.
Ungefär tre av tio rektorer bedömer att riskfaktorer i familjen i mycket eller
ganska stor utsträckning ligger bakom kortare frånvaro, medan knappt fyra av tio
12
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I enlighet med Folkhälsomyndighetens nu upphävda allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
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menar att det är en orsak till längre frånvaro. Av kommentarerna framgår att en
hel del vårdnadshavare har valt, och haft möjlighet, att ha förskolebarn hemma på
grund av oro för infektionskänsliga syskon (såsom nyfödda) eller andra anhöriga i
riskgrupp. Det verkar också ha varit vanligt att föräldralediga valde att ha syskon
hemma även om det yngre barnet inte var nyfött. Det är mindre vanligt att
riskfaktorer hos barnet självt har varit skäl till frånvaro. Det är det minst vanliga
svaret av de listade orsakerna till frånvaro, både vad gäller den kortare och den
längre frånvaron.
Oro hos vårdnadshavare vanlig orsak till längre frånvaro – allra
vanligast bland förskolor med större andel barn med utländsk
bakgrund
Att barn är hemma på grund av rädsla eller oro hos vårdnadshavarna är den näst
vanligaste orsaken till längre frånvaro. Diagram 3 visar att nästan sex av tio
rektorer svarar att den längre frånvaron i mycket eller ganska hög utsträckning
berodde på oro eller rädsla. Så här säger till exempel en rektor:
Vårdnadshavare som haft möjlighet och känt stor egen oro har i flera fall valt att ha barnen
hemma helt under långa perioder.

När det gäller oro som orsak till längre frånvaro ser vi att det i den grupp av
förskolor där minst tre av tio barn har utländsk bakgrund är en väldigt hög andel
av rektorerna, åtta av tio, som anger att oro och rädsla i stor utsträckning har varit
en frånvaroorsak. På de förskolor där upp till ett av tio barn har utländsk bakgrund
är motsvarande andel fyra av tio. Så här skriver en rektor i en typ av kommentar
som är vanligt förekommande:
Barn med annat modersmål än svenska, har varit mera hemma. Analys av detta är att det
finns mera rädslor av pandemi och erfarenhet av pandemi från vårdnadshavarna. De har
varit med om olika livssituationer, kriser som har påverkat deras agerande. Har isolerat sig
mera.

I svaren finns det inga signifikanta skillnader beroende på typ av huvudman eller
storlek på förskola. Vi ser heller inga signifikanta skillnader utifrån
vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund. Samtidigt är den procentuella skillnaden
inte helt oväsentlig; i den grupp av förskolor som har lägst andel högutbildade
vårdnadshavare anger nästan sju av tio av rektorerna oro och rädsla som orsak till
längre frånvaro, jämfört med hälften av rektorerna i gruppen med högst andel
högutbildade vårdnadshavare.
Vanligare att frånvaro längre än två veckor har ökat på förskolor där
större andel barn har utländsk bakgrund
När det gäller den kortare frånvaron finns det inga skillnader i rektorernas svar
beroende på storlek på förskolan, vårdnadshavares utbildningsbakgrund eller
utländsk bakgrund bland barnen. Däremot finns det en liten skillnad mellan
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kommunala och fristående förskolor där fristående i något lägre utsträckning än
kommunala anger att den kortare frånvaron har ökat.13
I föregående avsnitt, som handlade om oro som orsak till frånvaro, såg vi att det
är vanligare att rektorer på förskolor där en större andel av barnen har utländsk
bakgrund anger att oro har varit en orsak till längre frånvaro, jämfört med rektorer
på förskolor där en mindre andel av barnen har utländsk bakgrund. Som nämnts
har det i tidigare studier funnits signaler om att vissa grupper av barn har varit
mer frånvarande från förskolan än andra barn under pandemin.14 Nedan fördjupar
vi oss därför i den längre frånvaron bland barn och analyserar om svaren skiljer
sig åt mellan förskolor beroende på olika bakgrundsvariabler. Vi inleder med att
titta på frågan utifrån andelen barn med utländsk bakgrund på förskolorna.
Diagram 4 visar en skillnad när det gäller längre frånvaro hos barn i den grupp av
förskolor där minst tre av tio barn har utländsk bakgrund. Detta jämfört med de
två andra grupperna av förskolor som har lägre andel barn med utländsk
bakgrund.15
Diagram 4. Andel (procent) som svarar att längre frånvaro bland barn har ökat under
pandemin jämfört med innan pandemin, efter andelen barn på förskolan som har utländsk
bakgrund.

Antal svarande är 363, bortfallet är cirka 3 procent.

Ungefär sju av tio rektorer för förskolor där åtminstone tre av tio barn har
utländsk bakgrund anger att längre frånvaro har ökat, jämfört med knappt fem av
tio rektorer i de andra två grupperna av förskolor. I kommentarer framhåller
rektorer från alla tre grupperna att det har varit vanligare att barn med utländsk

13

Drygt åtta av tio rektorer för fristående förskolor anger att den kortare frånvaron har ökat, jämfört med nio av tio
rektorer för kommunala förskolor.
14 Se Skolverket (2021b).
15 Skillnaden kvarstår också om vi delar upp den sistnämnda gruppen i två grupper, där en grupp består av förskolor där
mellan tre och fem av tio barn har utländsk bakgrund och en grupp består av förskolor där mer än hälften av barnen har
utländsk bakgrund.
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bakgrund har haft längre frånvaroperioder från förskolan. Ett exempel är den här
kommentaren:
Vi har flera barn i verksamheten bl.a. de barn som har annat modersmål [som har
vårdnadshavare] som valt att inte lämna under pandemin.

Några av de rektorer som uppger att barn med utländsk bakgrund har varit mer
frånvarande än andra, menar att den ökade frånvaron främst gällde i början av
pandemin, som den här rektorn:
Inledningsvis ca 4–5 veckor var det i princip tomt. Förskolan har bara vårdnadshavare med
annat modersmål och oron för barnen var hög. Sedan länge är det som vanligt igen.

Andra menar att den längre frånvaron bland en del barn med utländsk bakgrund
har funnits under längre perioder av pandemin:
De barn med annat modersmål än svenska och vars vårdnadshavare höll dem hemma under i
stort sett hela 2020 har missat massor av tid då de kunde utvecklat svenska som andraspråk.
Vårdnadshavare läser på SFI och gick över till distansundervisning, och var dessutom
mycket mer rädda för smittan (antagligen pga. svårare att ta till sig info). De behöll sina barn
hemma, trots att vi försökte få dem att lämna dem på förskolan.

Små och fristående förskolor bedömer i lägre utsträckning än större
och kommunala att längre frånvaro bland barn har ökat
När vi analyserar rektorernas svar ser vi dock att andelen barn med utländsk
bakgrund inte är den enda bakgrundsvariabeln där rektorernas svar på frågan
skiljer sig åt. Svaren skiljer sig också åt beroende på om förskolan är kommunal
eller fristående och beroende på storlek på förskolan (mätt i antal barn). I det här
avsnittet redogör vi för hur dessa faktorer samvarierar.
När huvudmannatyp adderas till analysen ser vi att det förhållande som syns i
diagram 4, det vill säga att andelen rektorer som anger att frånvaron har ökat är
större på förskolor där minst tre av tio barn har utländsk bakgrund jämfört med
förskolor med lägre andelar barn med utländsk bakgrund, inte återfinns bland
fristående förskolor. Diagram 5 nedan visar det förhållandet.
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Diagram 5. Andel (procent) som svarar att längre frånvaro bland barn har ökat under
pandemin jämfört med innan pandemin, efter typ av huvudman och andelen barn på
förskolan som har utländsk bakgrund.

Antal svarande är 363, bortfallet är cirka 3 procent.

Totalt svarar drygt fyra av tio rektorer på fristående förskolor att den längre
frånvaron har ökat, medan nästan sex av tio rektorer för kommunala förskolor
anger samma sak. Framför allt är det rektorer för de kommunala förskolor där
minst tre av tio barn har utländsk bakgrund som i större utsträckning än andra
svarar att den längre frånvaron har ökat. Bland de fristående förskolorna finns det,
som diagrammet ovan visar, inga skillnader alls mellan de tre grupperna av
förskolor med olika andelar barn med utländsk bakgrund.
Vi ser också att svaren skiljer sig åt beroende på förskolans storlek. Fyra av tio
rektorer för små förskolor svarar att längre frånvaro har ökat under pandemin,
medan andelen som svarar samma sak på mellanstora och stora förskolor är
ungefär sex av tio. När vi lägger på variabeln utländsk bakgrund ser vi att det
även här är framför allt i den grupp av förskolor där minst tre av tio barn har
utländsk bakgrund som små och större förskolor skiljer sig åt. Men även i
gruppen förskolor där en låg andel av barnen har utländsk bakgrund ser vi en
skillnad beroende på förskolans storlek, där rektorer på små förskolor i lägre
utsträckning uppger att längre frånvaro har ökat.16 Den grupp av förskolor där
lägst andel av rektorerna svarar att längre frånvaro har ökat är små förskolor där
färre än ett av tio barn har utländsk bakgrund. Högst är andelen bland större
förskolor där minst tre av tio barn har utländsk bakgrund.
Det är viktigt att understryka att de variabler som vi undersöker här, det vill säga
typ av huvudman, storlek på förskolan och andelen utländsk bakgrund bland
barnen, inte är oberoende av varandra. Det är exempelvis betydligt vanligare att
16

Bland små förskolor där upp till ett av tio barn har utländsk bakgrund är det knappt fyra av tio rektorer som anger att
den längre frånvaron har ökat. Bland stora förskolor med samma andel utländsk bakgrund är motsvarande andel sex av
tio.
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fristående förskolor är små än att kommunala förskolor är det.17 Det är också en
större andel av de små förskolorna som finns i den grupp där bara upp till ett av
tio barn har utländsk bakgrund, än av de stora förskolorna.18 Det finns således
flera korsvisa samband mellan dessa variabler som gör dem svåra att skilja åt. Det
är också troligt att det finns andra faktorer, såsom geografi och kommuntyp, som
har betydelse för skillnaderna när det gäller längre frånvaro bland barn, men som
inte har varit möjliga att undersöka i den här studien.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att längre frånvaro bland barn har varit
vanligare på vissa förskolor och bland vissa grupper av barn än bland andra. Men
eftersom faktorerna samvarierar är det svårt att i den här studien fastslå vilken
eller vilka av faktorerna som har störst betydelse när det gäller frånvaro bland
barn. Förskolor där minst tre av tio barn har utländsk bakgrund och som är
kommunala, uppger i större utsträckning att längre frånvaro har ökat, än
fristående förskolor och kommunala förskolor med lägre andelar barn med
utländsk bakgrund. När vi tittar på förskolornas storlek ser vi att små förskolor
där en låg andel av barnen har utländsk bakgrund i lägre utsträckning än större
förskolor där en större andel av barnen har utländsk bakgrund, bedömer att längre
frånvaro har ökat.
Hälften av rektorerna bedömer att vissa grupper av barn varit mer
frånvarande
De uppgifter som vi hittills har presenterat om frånvaro i olika grupper av barn
utgår från analyser av rektorernas svar utifrån registerdata om
barnsammansättningen i förskolorna. Vi bad också rektorerna att själva bedöma
om det finns grupper av barn på deras förskola som har varit mer frånvarande än
andra under pandemin. Hälften av rektorerna svarar att de inte bedömer att det
finns några sådana grupper, medan den andra hälften svarar att minst någon av de
listade grupperna har varit mer frånvarande än andra, se diagram 6.
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För storleksindelningar, se Tabell 1 och 2 i kapitel 1.
43 procent av förskolorna där upp till ett av tio barn har utländsk bakgrund är små. Av de förskolor där minst tre av tio
barn har utländsk bakgrund är 26 procent små.
18
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Diagram 6. Bedömer du att det på din förskola finns grupper av barn som under pandemin
(mars 2020-november 2021) har varit mer frånvarande än andra barn? Flera
svarsalternativ möjliga. Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 355, bortfallet är 5 procent.

Ungefär två av tio rektorer svarar att barn som har bristande kunskaper i svenska
och barn som lever i socioekonomisk utsatthet är grupper som har varit mer
frånvarande från förskolan än andra barn. Barn vars vårdnadshavare arbetar
hemifrån är också en sådan grupp.
Rektorer för fristående förskolor bedömer i lägre utsträckning att det finns
grupper av barn som har varit mer frånvarande än andra barn på den egna
förskolan. Hela sju av tio rektorer på fristående förskolor menar att det inte finns
några sådana grupper medan motsvarande andel bland kommunala rektorer är
fyra av tio. Av de som anser att det finns grupper av barn som varit mer
frånvarande är det vanligaste svaret bland rektorer för kommunala förskolor att
det är barn som har bristande kunskaper i svenska. Det svarar nästan tre av tio
kommunala rektorer. Så här kommenterar en rektor sitt svar:
Barn vars vårdnadshavare lyssnat mer på familj och medier från sina hemländer. Behöver
inte betyda att de inte förstår svenska eller lever i socioekonomisk utsatthet.

Det är endast i svarsalternativet ”barn vars vårdnadshavare har arbetat hemifrån”
som vi inte ser någon signifikant skillnad i svaren mellan kommunala och
fristående rektorer.
Vanligare att förskolor där vårdnadshavare har lägre utbildningsnivå
och större andelar barn med utländsk bakgrund ser att det finns
grupper av barn som har varit mer frånvarande
Om vi jämför svaren utifrån vårdnadshavares utbildningsbakgrund respektive
andel utländsk bakgrund bland barnen finns också skillnader gällande om vissa
grupper av barn har varit mer frånvarande än andra. Det är en större andel av
rektorerna på förskolor där minst sju av tio vårdnadshavare har eftergymnasial
utbildning som svarar att man inte ser att det finns några grupper av barn som har
varit mer frånvarande än andra, jämfört med rektorer på förskolor där mindre än
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fyra av tio vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning.19 Rektorer för mindre
förskolor svarar också i högre utsträckning än rektorer för större förskolor att man
inte ser mer frånvaro bland vissa grupper av barn jämfört med andra. Det gäller
också för rektorer för förskolor där en lägre andel barn har utländsk bakgrund,
jämfört med rektorer för förskolor där större andel barn har utländsk bakgrund.
Vidare svarar rektorer i den grupp av förskolor där en lägre andel av
vårdnadshavarna har eftergymnasial utbildning i större utsträckning att barn som
lever i socioekonomisk utsatthet och barn som har bristande kunskap i svenska
har varit mer frånvarande än andra. Detta jämfört med rektorer på förskolor där en
större andel av vårdnadshavarna har eftergymnasial utbildning.20

Förskolors arbete med problematisk frånvaro bland
barn
Som vi nämnde inledningsvis kan långvarig, eller upprepad kortvarig, frånvaro
från förskolan få negativa konsekvenser för barnets utveckling.21 Vilka
konsekvenser frånvaro får påverkas självklart även av faktorer som barnets ålder
och hemförhållanden. Hur bra hemförhållandena än är kan barn som har passerat
en viss ålder också påverkas negativt av att inte ha andra barn att leka med.22
Hälften av förskolorna har arbetat för att minska problematisk
frånvaro
Diagram 7 nedan visar hur stor andel av rektorerna som uppger att de har arbetat
med att minska eventuell problematisk frånvaro till följd av pandemin.
Problematisk frånvaro har i enkätfrågan definierats som frånvaro som skapar
svårigheter för förskolan att ge barnen förutsättningar att utvecklas i enlighet med
förskolans mål.

19

Ungefär sex av tio jämfört med drygt tre av tio.
Andel som svarar att barn som har bristande kunskaper i svenska har varit mer frånvarande än andra; 42 procent bland
förskolor där upp till fyra av tio vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning, jämfört med 8 procent bland förskolor
där minst sju av tio vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning. Andel som svarar att barn som lever i
socioekonomisk utsatthet har varit mer frånvarande än andra: 31 procent av förskolor där upp till fyra av tio
vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning, jämfört med 5 procent bland förskolor där minst sju av tio
vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning.
21 Se till exempel IFOUS (2021) och SOU 2016:94.
22 För en genomgång av lekens betydelse för barns utveckling se bland annat Skolforskningsinstitutet (2019).
20
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Diagram 7. Har ni på förskolan eller er huvudman arbetat för att minska eventuell
problematisk frånvaro (långtidsfrånvaro eller upprepad korttidsfrånvaro) till följd av
pandemin? Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 367, bortfallet är 2 procent.

Ungefär fyra av tio rektorer uppger att förskolan har arbetat för att minska
problematisk frånvaro bland barnen under pandemin. Det finns skillnader mellan
kommunala och fristående förskolor där kommunala i större utsträckning uppger
att de har arbetat med att minska den problematiska frånvaron. Rektorer för större
förskolor svarar också i högre utsträckning än rektorer för mindre att man har
arbetat med frågan.
Liksom i tidigare analyser ser vi också här skillnader om vi jämför förskolor
utifrån vårdnadshavares utbildningsbakgrund respektive utländsk bakgrund. I den
grupp av förskolor där mindre än fyra av tio vårdnadshavare har eftergymnasial
utbildning, svarar över hälften av rektorerna att man har arbetat med problematisk
frånvaro. Detta jämfört med en knapp tredjedel av rektorerna på förskolor där
minst sju av tio vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning. Ett liknande
mönster finns om man tittar på svaren utifrån utländsk bakgrund bland barnen, där
förskolor med större andel barn med utländsk bakgrund i större utsträckning
svarar att man har arbetat med frågan än andra förskolor. Skillnaderna i svaren
kan spegla att behovet av att arbeta med frågan har skilt sig åt mellan olika typer
av förskolor beroende vilken sammansättning av barn förskolan har, samt
skillnader i graden av frånvaro bland barnen.
Vi ser också att hälften av de rektorer som svarar att frånvaro som är längre än två
veckor har ökat, se tidigare avsnitt, anger att de har arbetat för att minska
problematisk frånvaro. Av de som anger att de har arbetat med att minska
problematisk frånvaro är det två tredjedelar som också uppger att längre frånvaro
har ökat.
De rektorer som uppger att problematisk frånvaro förekommer har fått möjlighet
att mer utförligt beskriva hur den egna förskolan arbetar med att minska den typen
av frånvaro. Flera rektorer beskriver hur det särskilt under första fasen av

21

COVID-19-PANDEMINS KONSEKVENSER FÖR FÖRSKOLAN

pandemin fanns en stor oro bland många föräldrar, och att det var vanligt att
barnen hölls hemma under relativt långa perioder. En rektor beskriver det så här:
Vårdnadshavarna blev rädda och vågade inte lämna barnen hos oss. Vi skrev brev och
ringde för att berätta vilka åtgärder vi hade tagit för att ha säker vistelse.

Några berättar att man från förskolans sida ringde vårdnadshavare varje vecka för
att förklara hur man arbetar för att förhindra smittspridning. Syftet med samtalen
var att bygga tillit och, i förlängningen, få tillbaka barnen till förskolan igen. Så
här beskriver en rektor det arbetet:
Vi arbetar med uppsökande verksamhet. Det betyder att vi kontaktar vårdnadshavare och har
goda relationer. Vi trycker på att deras barn är viktiga och kommer till förskolan. Vilket
hjälper och de börjar komma tillbaka. Vi ger aldrig upp.

Det handlade också om att förklara den snabba ökningen av mängden
utomhusvistelse, något som vissa vårdnadshavare enligt rektorerna har känt sig
tveksamma till. Några beskriver hur de har bjudit vårdnadshavare att vara med vid
utevistelse för att öka insynen och känslan av trygghet. Ett antal rektorer betonar
att de sedan tidigare har rutiner för att förebygga problematisk frånvaro, rutiner
som har blivit särskilt aktuella att använda under pandemin. I några fall beskrivs
också hur samarbete med socialtjänsten, barnavårdscentralen (BVC) och
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan vara betydelsefulla
inslag i arbetet att minska problematisk frånvaro bland förskolebarn.

Sammanfattande resultat
Frånvaron bland barn har ökat kraftigt under pandemin. Enligt rektorerna har
frånvaro som är kortare än två veckor ökat på nästan nio av tio förskolor.
Frånvaro som är längre än två veckor har ökat på drygt fem av tio förskolor
jämfört med innan pandemin.
Symptom som enligt riktlinjer gör att barn ska hållas hemma trots gott
allmäntillstånd är den vanligaste orsaken till frånvaro enligt rektorerna. Sjukdom
hos barnen som innebär försämrat allmäntillstånd, liksom att barnen är hemma på
grund av rädsla och oro hos vårdnadshavarna är också vanliga orsaker till
frånvaro bland barn. Vi kan konstatera att oro som har varit så stor att man har
valt att ha sina barn hemma från förskolan, har varit ett utbrett fenomen under
pandemin och det är den näst vanligaste orsaken till längre frånvaro bland barn.
Rektorer för förskolor där minst tre av tio barn har utländsk bakgrund anger oro
och rädsla som anledning till längre frånvaro i högre utsträckning än rektorer för
förskolor där en mindre andel av barnen har utländsk bakgrund.
Av de rektorer som bedömer att det på deras förskola finns grupper av barn som
har varit särskilt frånvarande under pandemin är barn som har bristande
kunskaper i svenska och barn vars vårdnadshavare har arbetat hemifrån de
vanligaste svaren. Bland rektorer för fristående förskolor är det vanligaste svaret
barn vars vårdnadshavare arbetar hemifrån, medan det bland rektorer för
kommunala förskolor är barn som har bristande kunskaper i svenska.
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Vi har också studerat om rektorernas svar vad gäller barns frånvaro skiljer sig
utifrån ett antal bakgrundsfaktorer. Analyserna visar bland annat att rektorer för
förskolor där minst tre av tio barn har utländsk bakgrund i större utsträckning
bedömer att längre frånvaro har ökat, jämfört med rektorer för förskolor där
andelen barn med utländsk bakgrund är mindre. När vi adderar typ av huvudman
till analysen, det vill säga om förskolan är fristående eller kommunal, ser vi dock
att skillnaden mellan förskolor med olika andelar barn med utländsk bakgrund
inte finns bland fristående förskolor. Vi kan också konstatera att andelen rektorer
som uppger att längre frånvaro bland barn har ökat är mindre i gruppen små
förskolor än på mellanstora och stora, och lägst är den i den grupp av förskolor
som är små och där bara upptill ett av tio barn har utländsk bakgrund. Eftersom
storlek på förskola, huvudmannatyp, vårdnadshavares utbildningsbakgrund och
andel barn med utländsk bakgrund är samvarierande faktorer är det svårt att i den
här studien fastslå vilken eller vilka av dessa faktorer som driver skillnaderna.
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3.

Tillgång till förskola och vistelsetid
under pandemin
I det här kapitlet redovisar vi de resultat som handlar om barns tillgång till
förskola under pandemin. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i
den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller
studier. Det framgår av skollagen, som också tydliggör att barn kan ha rätt till
förskola om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Vidare ska barn till föräldralediga eller arbetslösa erbjudas förskola under minst
tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om
de behöver särskilt stöd i sin utveckling, i form av förskola, på grund av fysiska,
psykiska eller andra skäl. Därutöver har alla barn rätt till 525 timmars förskola per
år från det år barnet fyller tre år.23 Den rätten kallas allmän förskola och är
kostnadsfri. Förskolan finns därmed både till för barnets eget behov och för
vårdnadshavarnas behov av omsorg.

Pandemins påverkan på barns vistelsetid i
förskolan
I den tidigare uppföljningen av pandemins påverkan på förskolan kunde vi utifrån
huvudmännens svar slå fast att svensk förskola i huvudsak har varit öppen under
pandemin.24 Även om undantag finns, kanske särskilt tidigt under vintern 2022,
har tillgången till förskola generellt varit god i Sverige under pandemin. Eftersom
undersökningen pågick fram till i början av januari 2022 har vi inte fångat
utvecklingen under våren 2022.
De frågor om tillgång som vi redovisar i det här kapitlet är avgränsade till de
områden där vi bedömer att rektorerna skulle kunna ge en mer fördjupad bild än
vad huvudmännen redan har gjort i Skolverkets tidigare undersökning.25
Många förskolor har vädjat till vårdnadshavare om att ha barnen
kortare tid eller färre dagar på förskolan
Diagram 8 nedan visar hur rektorerna svarar på frågan om de under pandemin har
vädjat till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma eller ha dem kortare tid på
förskolan. Frågan gällde både vädjanden som kom från förskolan respektive från
huvudmannen.

23

525 timmar per år motsvarar 10 timmar i veckan fördelat på 52 veckor. 8 kap. 3–7 §§ skollagen (2010:800).
Se Skolverket (2021b).
25 Se Skolverket (2021b).
24
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Diagram 8. Andelar (procent) förskolor som på grund av pandemin har vädjat till
vårdnadshavare att hålla sina barn hemma eller att ha sina barn kortare tid på förskolan
under en eller flera dagar.

Antal svarande på frågorna är 368, bortfallet är cirka 1 procent.

Två tredjedelar av rektorerna svarar att förskolan någon gång under pandemin har
vädjat till vårdnadshavare att ha sina barn kortare tid på förskolan, att helt hålla
barnen hemma eller både och. Många av dessa rektorer påpekar att det hänt vid
några få tillfällen under pandemin. Anledningen har oftast varit personalfrånvaro
och i vissa fall utbrott av covid-19 på förskolan.
En tredjedel av rektorerna svarar att förskolan inte har vädjat till vårdnadshavare.
En av dessa rektorer beskriver situationen så här:
Har inte behövt be/vädjat till vårdnadshavare hämta sina barn tidigare pga. sjuk personal. Vi
har haft tillräckliga resurser för att täcka upp vid frånvaro. Vi har omstrukturerat och förlagt
delar av verksamhetstiden utomhus.

I en följdfråga frågade vi rektorerna vilka grupper av vårdnadshavare som deras
vädjanden riktades till. Resultatet visas i diagram 9.
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Diagram 9. Vilka vårdnadshavare vände ni/huvudmannen er till när ni vädjade? Flera
svarsalternativ möjliga. Andelar (procent) som svarat ”ja” på respektive fråga.

Endast de som på en tidigare fråga svarat att de har vädjat till vårdnadshavare någon gång under pandemin har fått
frågan. Antal svarande på frågorna är 236, bortfallet är cirka 2 procent.

De flesta förskolor som har vädjat till vårdnadshavare svarar att de har vänt sig till
samtliga vårdnadshavare. En stor andel, drygt fyra av tio, svarar att de endast har
vänt sig till föräldralediga och/eller arbetslösa vårdnadshavare, alternativt
vårdnadshavare som är hemma. En mindre andel svarar att de har undantagit
vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst eller vårdnadshavare med barn i behov
av särskilt stöd. Den här rektorns svar illustrerar hur det har sett ut i somliga
förskolor under pandemin:
Först vädjade vi om att allmänna förskolebarn skulle vara hemma och sen 20 timmars
småbarn med arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare. Vi fick sen stänga
förskolan ett antal dagar för alla barn, utom de som hade föräldrar med samhällsviktiga
arbeten, då personal var frånvarande.

En del barn har under perioder fått sin vistelsetid minskad…
Vi har också frågat om förskolorna någon gång under pandemin har minskat
vistelsetiden för vissa grupper av vårdnadshavare. Diagram 10 visar andelen
rektorer som uppger att barn till föräldralediga eller arbetslösa vårdnadshavare har
fått sin vistelsetid minskad under pandemin.
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Diagram 10. Har barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa formellt
fått sin maximala vistelsetid minskad på din förskola någon gång under pandemin (mars
2020 - november 2021)? Vissa grupper eller enskilda barn kan ha undantagits. Andelar
(procent).

Antal svarande på frågorna är 368, bortfallet är cirka 1 procent.

En av tio rektorer svarar att både barn till föräldralediga och arbetslösa
vårdnadshavare har fått sina vistelsetider minskade och ytterligare sju procent
svarar att någon av dessa grupper fått reducerad vistelsetid under pandemin.26
Flera av de rektorer som svarar att vistelsetiden minskades poängterar att
minskningen gällde under en begränsad tid, ibland ett antal veckor eller månader.
En rektor skriver exempelvis så här:
Huvudmannen stoppade 15-timmars-barnen under nov-dec 2020. Ingen avgift togs ut för
dessa vårdnadshavare under denna period.

En annan rektor:
Kommunchef fattade beslutet att 15 tim barnen (ej barn med särskilda behov eller barn som
hade 15 tim pga arbetssökande föräldrar) uppmanades att vara hemma dock längst till den
31 aug-21. På mina förskolor var det redan vårdnadshavare som hade sina barn hemma på
eget initiativ så detta beslut påverkade inte vårdnadshavarna.

På frågan om minskningen kvarstår i dagsläget (enkäten kunde besvaras under
november 2021-januari 2022) svarar en av tio av de rektorer som angav att de
hade minskat vistelsetiden att den kvarstår.
Vi frågade också om det fanns grupper av barn som undantogs från minskningen.
Det vanligaste svaret är att barn i behov av särskilt stöd har undantagits, vilket
ungefär en tredjedel svarade. Några anger också att barn till vårdnadshavare med
26

Det bör noteras att det i kommentarer till frågan framkommer att några av rektorerna som svarar att vistelsetiden har
begränsats i själva verket syftar på vädjanden till vårdnadshavare (vilket också hörsammades av vårdnadshavarna),
snarare än mer formella beslut om minskning av vistelsetiderna.
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samhällsviktig tjänst har undantagits samt att andra grupper av vårdnadshavare
också har haft möjlighet att ansöka om dispens. Ingen av dessa rektorer svarar att
barn som är tre år eller äldre har undantagits.
…och en mindre grupp barn blev periodvis helt utan förskola
Diagram 11 nedan åskådliggör svaren på frågan om hur mycket maximal
vistelsetid per vecka som barn till föräldralediga och arbetslösa fick efter beslutet
om att minska vistelsetiden alternativt helt dra in vistelsetiden.
Diagram 11. Efter det att vistelsetiden minskades: Vilken var den nya maximala
vistelsetiden i förskolan för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga/arbetslösa?
Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 57 respektive 37, bortfallet är 0 procent. Endast de som på en tidigare fråga har svarat
att de har minskat vistelsetiderna för dessa grupper har fått möjlighet att svara på den här frågan.

Som framgår av diagram 11 ovan är det vanligaste svaret på frågan att den nya
vistelsetiden blev noll timmar i veckan, vilket fyra av tio svarade.27 Ungefär en
tredjedel av dem som minskat vistelsetiderna svarade att den minskades till 1–15
timmar per vecka.

Sammanfattande resultat
Förskolorna har agerat på olika sätt för att hantera den höga personalfrånvaro som
tidvis har varit ett faktum under pandemin. Två tredjedelar av rektorerna svarar att
förskolan eller huvudmannen någon gång under pandemin har vädjat till
vårdnadshavare om att hålla barnen hemma, att hämta tidigare eller både och,

27

Notera att antalet svarande på frågan är relativt få. Detta då det är få rektorer på en tidigare fråga svarar att de har
minskat vistelsetiderna för dessa grupper. Antalet svarande på frågan om tiden för barn till föräldralediga
vårdnadshavare efter minskningen är 57 rektorer, varav 23 svarade att tiden har minskats till 0 timmar. På frågan om
arbetslösa vårdnadshavare är det totalt 37 rektorer som har svarat, varav 14 svarar att tiden efter minskningen blev 0
timmar.
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vilket fick till följd att färre barn har varit i förskolan även om den har varit
öppen.
Det har också förekommit att huvudmän har fattat beslut om att minska
vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa. Även om det är ovanligt så
förekommer det att dessa barn, i perioder, har blivit helt utan vistelsetid i
förskolan. På frågan om det fanns grupper av barn som undantogs från
minskningen i vistelsetid svarar vissa rektorer att barn till vårdnadshavare med
samhällsviktig tjänst har undantagits. Ingen svarade att barn som är tre år eller
äldre har undantagits. Detta trots att barn från och med höstterminen det år de
fyller tre år har egen rätt till så kallad allmän förskola oavsett vårdnadshavarens
behov.
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4.

Pandemins påverkan på kvaliteten i
undervisningen och omsorgen
I de föregående kapitlen visade vi hur frånvaron bland barn har förändrats under
pandemin och i vilken utsträckning tillgången till förskola har påverkats. I det här
kapitlet kommer vi att fokusera på vilka konsekvenser som frånvaron av barn, och
övriga förändringar och utmaningar som pandemin har fört med sig, har fått på
kvaliteten i undervisningen och omsorgen.

Pandemins påverkan på undervisningens kvalitet
Diagram 12 nedan visar rektorernas svar på frågan om barnen i den egna
förskolan generellt har fått bättre eller sämre förutsättningar att utvecklas i
enlighet med läroplanen.
Fyra av tio anser att barnen har fått sämre förutsättningar att
utvecklas i enlighet med målen
Som diagrammet visar är det drygt hälften av rektorerna som menar att barns
förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen vare sig har blivit bättre eller
sämre, medan fyra av tio bedömer att förutsättningarna har blivit sämre.
Diagram 12. Bedömer du att barnen i din förskola generellt har fått bättre eller sämre
förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen i läroplanen under pandemin (mars 2020
- november 2021) jämfört med året innan pandemin (2019)? Andelar (procent

Antal svarande på frågan är 368, bortfallet är cirka 1 procent.

Våra analyser visar också att rektorer som anger att frånvaro som är längre än två
veckor bland barn har ökat under pandemin, i högre utsträckning än andra anger
att förutsättningarna för barnen att utvecklas i enlighet med målen har blivit
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sämre. Det indikerar att barns frånvaro kan vara en av de bakomliggande
faktorerna till att de bedömer att förutsättningarna att utvecklas i enlighet med
målen har blivit sämre.
Det faktum att smittspridningen, och restriktionerna som följde av den, har
varierat över tid märks bland kommentarerna, eftersom undervisningen har
påverkats i olika grad under olika delar av pandemin. Så här säger en av
rektorerna i en typ av kommentar som förekommer både bland de som har svarat
”varken bättre eller sämre” och de som har svarat ”något sämre”:
I början av pandemin så var det knappt ingen undervisning, detta för den stora oron och
stressen. När vi började fokusera igen så blev det i stället ett uppsving på undervisningen
och pedagogerna kände sig viktiga.

Det förekommer också att de rektorer som bedömer att barnens förutsättningar att
nå målen vare sig har blivit bättre eller sämre påtalar hur hårt personalen har fått
arbeta för att rektorn ska kunna göra den bedömningen. Hade inte personalen
gjort så stora insatser för att upprätthålla en läroplansstyrd verksamhet av god
kvalitet, hade svaret blivit ett annat, menar flera av dessa rektorer.
Hälften tycker att kvaliteten i undervisningen är på samma nivå som
innan pandemin
I Diagram 13 nedan visas rektorernas svar på frågan om hur pandemin har
påverkat kvaliteten på undervisningen.
Diagram 13. Hur bedömer du att pandemin har påverkat kvaliteten på undervisningen på
din förskola? Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 370, bortfallet är cirka 1 procent.

Drygt hälften av rektorerna bedömer att kvaliteten på omsorgen varken har
påverkats positivt eller negativt. När vi analyserar kommentarerna kan vi se att
det finns ett antal rektorer som menar att undervisningen har påverkats positivt ur
vissa aspekter och negativt ur andra och att dessa båda aspekter i någon mening
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tar ut varandra på en övergripande nivå. Ett antal rektorer lyfter att en positiv
konsekvens är att personalen har haft mer tid för planering och reflektion i och
med att barngrupperna ofta har varit mindre på grund av hög frånvaro bland
barnen. En annan relativt vanlig kommentar är att barn, när de har varit på plats,
varit friskare och haft mer ork att ta till sig undervisning än innan pandemin.
Knappt en av tio gör bedömningen att kvaliteten har påverkats positivt. Av
kommentarerna kan vi utläsa att den gruppen respondenter oftast syftar på att
pandemin i vissa förskolor har lett till mindre barngrupper och, i alla fall i
perioder, färre barn per personal. Det har i sin tur kunnat ge en undervisning av
högre kvalitet för de barn som har varit på plats. Så här säger en rektor:
Då barngruppen har varit mindre barn i antal så har barnen fått en ökad vuxenkontakt än om
det hade varit full barngrupp. Ökad interaktion barn-barn och barn-vuxen.

Kommentarer på det temat förekommer också i de andra svarandegrupperna men i
dessa fall har respondenterna vägt in den försämring som pandemin inneburit
under de perioder personalfrånvaron varit hög.
Fyra av tio tycker att kvaliteten på undervisningen har försämrats
Av diagram 13 framgår också att drygt fyra av tio tycker att pandemin har haft
negativ påverkan på undervisningens kvalitet. Av kommentarerna framgår att det
handlar om att personal och barn har varit frånvarande i hög utsträckning och att
personal i vissa fall inte har ersatts alls, och i andra fall av obehöriga vikarier. En
rektor formulerar sin kommentar på frågan på följande vis:
Sjuka pedagoger som inte kan genomföra den planerade undervisningen och vikarier som
finns som två extra händer och ögon, men inte mer än så.

Som vi ska visa i kommande avsnitt, har nivån av personalfrånvaro på sina håll
varit avgörande för hur kvaliteten har påverkats. Så här skriver en rektor som inte
bedömer att personalfrånvaron har varit högre under pandemin:
Vi har anpassat oss så gott det går, och tänkt att all undervisning kan bedrivas både ute och
inne. Hade vi haft högre personalfrånvaro hade det sett annorlunda ut!

Personalfrånvaro och problem att planera utbildningen har haft
negativ påverkan på undervisningens kvalitet
För att få veta mer om vilka faktorer som har påverkat undervisningen och hur
mycket, har vi ställt frågor om ett antal områden som vi sedan tidigare vet kan ha
betydelse för undervisningens kvalitet. Resultatet finns i diagram 14.
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Diagram 14. Vilken eventuell negativ påverkan bedömer du att följande faktorer har haft
på undervisningen under pandemin? Andel (procent).

Antal svarande på frågorna är 367, bortfallet är cirka 2 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej
aktuellt” har tagits bort, 1–8 procent för alla frågor utom ”Svårigheter förknippade med att tillgodose rätten till särskilt
stöd” och ”Inställd kompetensutveckling för personal” där det var 12 procent.

Rektorerna ger en tydlig bild av att personalfrånvaron är den faktor som har haft
störst negativ inverkan på undervisningens kvalitet. Över nio av tio bedömer att
den har påverkat undervisningskvaliteten negativt. Det näst vanligaste svaret är att
personalfrånvaron i sin tur leder till problem att planera och följa upp
undervisningen. Så här säger en rektor i en typ av kommentar som ges av fler:
Det strategiska, planerade och uppföljande arbetet har minskat vilket riskerar att man missar
delar i läroplanen.

Det finns också exempel på rektorer som pekar på att personalens
yrkesskicklighet har tydliggjorts under pandemin. Detta på så sätt att de, trots
sämre förutsättningar, har kunnat genomföra en icke planerad, situationsanpassad
undervisning som ändå hållit god kvalitet. Av kommentarerna framträder dock
sammantaget en bild av att det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, och
därmed undervisningens kvalitet, har försvårats betydligt på de förskolor där
personal har varit frånvarande i hög utsträckning.
Inställd kompetensutveckling för personal har enligt tre fjärdedelar av rektorerna
haft en negativ påverkan på undervisningen under pandemin. Somliga menar att
det är en naturlig prioritering att kompetensutveckling ställs in när både
personalfrånvaron och smittrisken är hög. Andra påtalar att man har kunnat välja
digitala lösningar och därför inte behövt försaka kompetensutveckling annat än
under kortare perioder.
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Även om få rektorer svarar att svårigheter att tillgodose rätten till särskilt stöd har
haft stor negativ påverkan på undervisningen, är det ändå drygt tre av tio som
svarar att det haft viss negativ påverkan på undervisningen.
Inställda kulturaktiviteter och vissa konsekvenser av ökad
utomhusvistelse har påverkat undervisningen negativt…
Av diagram 14 framgår också att åtta av tio rektorer menar att inställda utflykter
och kulturaktiviteter, såsom besök på museer och bibliotek, haft negativ påverkan
på undervisningen. För de förskolor som inte har närhet till natur eller
grönområden har de uteblivna möjligheterna att besöka exempelvis museer och
bibliotek blivit särskilt kännbara.
Nästan sju av tio bedömer att inställda moment i undervisningen på grund av
restriktioner har haft negativ påverkan. Att moment i undervisningen har
försvårats på grund av restriktioner anger sex av tio har fått negativa
konsekvenser för undervisningens kvalitet. Det handlar till exempel om att
omställningen till utevistelse i vissa fall försvårar undervisningsmoment såsom att
rita, klippa, arbeta med pärlplattor och användandet av vissa digitala verktyg.
Bland de förskolor där barnen har ätit mycket utomhus förekommer det att
barnen, enligt rektorerna, inte har utvecklats i sin förmåga att äta med kniv och
gaffel.
Någonting som också kan påverka undervisningens kvalitet (men som vi inte hade
med som ett fast svarsalternativ) är att den höga andelen frånvarande barn kan få
negativa konsekvenser inte bara för det enskilda barnet, utan också för
barngruppen i stort. Så här skriver en rektor:
Vissa moment har tagit längre tid att göra då många barn är frånvarande, man vill ha med
gruppen men får vänta in eller upprepa i fler steg än innan. Även den sociala biten, utbyte av
varandra har i vissa perioder påverkats av frånvaro. Pedagoger kan utmana till viss del, men
att leka och reflektera med andra barn är av vikt också.

…men vanligare att se positivt på utomhusvistelsens påverkan på
undervisningens kvalitet
Diagram 15 illustrerar hur rektorerna tycker att den ökade utomhusvistelsen har
påverkat kvaliteten i undervisningen på den egna förskolan.
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Diagram 15. Hur bedömer du att den ökade utomhusvistelsen under pandemin har
påverkat kvaliteten på undervisningen på din förskola? Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 369, bortfallet är cirka 1 procent. De som har valt svarsalternativet ”Ej aktuellt” (3
procent) är exkluderade ur analyserna.

Drygt fyra av tio anser att den ökade utomhusvistelsen har varit ganska eller
mycket positiv för undervisningens kvalitet. Så här säger en av rektorerna i en typ
av svar som är återkommande:
Utevistelsen har utvecklats enormt. Mer material har flyttats ut och medarbetarna skapar
miljöer för både planerad och spontan undervisning.

Samtidigt har knappt två av tio rektorer i stället uppfattningen att den ökade
andelen utomhusvistelse haft negativ påverkan på undervisningens kvalitet. De
som har svarat så framhåller bland annat att det har varit kallt, särskilt om man är
stilla och att viss typ av verksamhet kräver mer av stillasittande. Flera av dessa
rektorer menar också att omställningen till utomhusundervisning var svår för en
del i personalen som inte var vana vid utomhusundervisning, vilket i sin tur har
påverkat undervisningens kvalitet.
Drygt fyra av tio av rektorerna ser varken en positiv eller en negativ påverkan av
den ökade utevistelsen. Av kommentarerna framgår att det handlar om
sammanvägda bedömningar där många anser att den ökade utomhusvistelsen har
fört med sig både fördelar och nackdelar. Några, som den här rektorn, framhåller
att arbetet har utvecklats efter hand:
Det tog lite tid i omställningen till undervisning och utbildningen i sin helhet utomhus.
Miljöer och material i anslutning till undervisning arbetades med och uppdaterades
kontinuerligt.
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Övergång till förskoleklassen under pandemin
Att övergången mellan förskolan och förskoleklassen fungerar bra är
betydelsefullt för en god skolgång.28 I den rapport som baserades på en
undersökning till förskolehuvudmän framkom det att övergången till
förskoleklassen i många fall hade blivit sämre under pandemin.29 För att
undersöka frågan ytterligare frågade vi rektorerna om saken.
En majoritet tycker att övergången till förskoleklassen har fungerat
sämre under pandemin
Av diagram 16 nedan framgår att en majoritet av rektorerna, nästan sex av tio,
bedömer att övergången till förskoleklassen blev sämre inför höstterminen 2021
jämfört med innan pandemin. Knappt fyra av tio tycker att den varken blivit bättre
eller sämre och några få procent tycker att den har fungerat bättre.
Diagram 16. Bedömer du att barnen i din förskola generellt fick en bättre eller sämre
övergång till förskoleklass inför HT 2021 jämfört med innan pandemin (inför HT 2019)?
Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 372, bortfallet är 0 procent.

Det finns inget krav på att förskolan ska överlämna information om enskilda barn
till den mottagande skolan.30 Samtidigt kan det vara viktigt, inte minst för att de
barn som har särskilda behov av olika slag ska få en så bra skolstart som möjligt.
Rektorernas kommentarer innehåller beskrivningar av hur den mottagande
skolans kunskaper om enskilda barn blivit lidande. Detta på grund av hög

28

Se bland annat SOU 2021:33, s. 313 ff.
Fyra av tio av de kommunala och drygt två av tio av de enskilda huvudmännen bedömde att barnen generellt var
sämre förberedda inför förskoleklass 2021 jämfört med hösten innan pandemin, se Skolverket (2021b).
30 Skolverket.se (2021). Se även avsnitt 2.5, Övergång och samverkan, förordningen (SKOLFS 2018:50), om läroplan
för förskolan (Lpfö 18).
29

36

COVID-19-PANDEMINS KONSEKVENSER FÖR FÖRSKOLAN

personalfrånvaro och allmänt ansträngt läge i såväl överlämnande förskolor som
mottagande skolor.
De som anser att övergången till förskoleklassen har fungerat sämre beskriver hur
de mottagande skolorna hade svårt att anpassa sig och hitta lösningar i den nya
verkligheten som präglades av restriktioner. Många rektorer beskriver att det inte
genomfördes några övergångsaktiviteter eller besök alls på grund av pandemin.
Så här kommenterar en rektor situationen:
Alla aktiviteter i samband med övergång har varit inställda. Det enda vi haft har varit
speciell överlämning från specialpedagog i förskola till specialpedagog i skolan.

Även i de fall där det fortfarande bedrevs någon form av övergångsaktivitet,
såsom kommunikation personalen emellan, betonar rektorer hur det för många
barn och vårdnadshavare har känts otryggt att inte få möjlighet att besöka den
mottagande skolan. Några beskriver att digitala ”besök” och aktiviteter
genomfördes som i vissa fall har fungerat bra, samtidigt som de inte bedöms
kunna motsvara de fysiska besöken.
Vi ser också flera positiva beskrivningar av hur skolorna har ansträngt sig för att
det trots pandemin skulle kunna bli en väl fungerande övergång för både personal,
barn och vårdnadshavare. Följande beskrivning illustrerar ett sådant exempel:
Tack vare att rektorn på mottagande skola själv tog emot barn och visade runt på en
studiedag så fick våra barn en ganska god introduktion. Nya sätt att mötas uppfanns:
Pedagogerna lät barnen diskutera och mejla sina frågor till rektorerna - och fick oftast fina
svar. Syskon som går i förskoleklass, alt 1–2:an fick berätta för barnen vad de tyckte var
viktigt/roligt/svårt - oftast genom att filma sig med en mobilkamera.

Pandemins påverkan på omsorgen
Förskolan har flera huvuduppdrag, där trygg omsorg är ett av dessa. Av
läroplanen framgår att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet.31
En majoritet – men inte alla – bedömer att de har kunnat ge trygg
omsorg under pandemin
I diagram 17 visar vi i vilken utsträckning rektorerna bedömer att uppdraget att
erbjuda trygg omsorg har påverkats av pandemin.32

31
32
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Analyser visar inte några signifikanta skillnader i svaren mellan de grupper som testats (se tabell 1 i kapitel 1).
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Diagram 17. Hur bedömer du att pandemin har påverkat uppdraget att erbjuda trygg
omsorg på din förskola? Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 371, bortfallet är cirka 1 procent.

En majoritet, ungefär sju av tio rektorer, uppger att uppdraget att ge trygg omsorg
varken har påverkats positivt eller negativt under pandemin. Så här kommenterar
en rektor sitt svar:
Vi har ändå lyckats hålla en god verksamhet trots omständigheterna. Det flesta pedagoger
har jobbat länge, vid hög personalfrånvaro fanns alltid några ordinarie på plats som kunde
fördela sig jämnt i huset. Vi har även fasta vikarier som barnen känner igen, även om det var
oroligt i samhället och i barnets omvärld så var de ändå trygga på förskolan.

En annan vanlig kommentar belyser att många förskolor har prioriterat omsorgen
under pandemin:
Tryggheten har hela tiden varit högprioriterad och alla andra aktiviteter har ställts in för att
säkerställa barnens trygghet.

En av tio menar till och med att förmågan att ge trygg omsorg har påverkats
positivt av pandemin. Av kommentarerna framgår att det handlar om de förskolor
som har haft färre barn på plats men där personalfrånvaron inte har varit särskilt
omfattande.
Flera av de drygt två av tio rektorer som menar att omsorgen har påverkats
negativt under pandemin pekar på personalfrånvaron som den största orsaken till
att det har varit svårare att ge trygg omsorg. Några betonar också att barnen har
reagerat negativt på den oro som har rått i samhället och framför allt i de fall den
har funnits i den egna familjen.
Personalfrånvaro har störst negativ påverkan på förmågan att ge
trygg omsorg
Att personalfrånvaron har haft negativ påverkan på omsorgen framgår också
tydligt av diagram 18 nedan. Där ser vi att nästan alla rektorer menar att ökad
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frånvaro av ordinarie personal i någon mån har haft negativ inverkan på
uppdraget att erbjuda trygg omsorg.
Diagram 18. Vilken eventuell negativ påverkan bedömer du att följande faktorer har haft
på uppdraget att erbjuda trygg omsorg under pandemin på din förskola? Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 364, bortfallet är cirka 2 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej
aktuellt” har tagits bort, 1–4 procent för alla frågor utom ”Svårigheter förknippade med att tillgodose rätten till särskilt
stöd” där det var 18 procent, ”Ökning av vikarier som är kända för barnen” där det var 17 procent samt ”Ökning av
vikarier som är okända för barnen” där det var 31 procent.

Ökning av vikarier som är okända för barnen har påverkat omsorgen
negativt
Att omsorgen har påverkats negativt av ökningen av vikarier som är okända för
barnen menar drygt åtta av tio rektorer. Bland de som har valt att delge negativa
erfarenheter i kommentarerna, är vikariefrågan ett av de vanligaste temana. En
rektor formulerar sig på följande vis:
Med sjukfrånvaro hos personalen och omsättning av vikarier försvinner en del av tryggheten
för barnen.

Det är också just i svarsalternativet ”ökning av vikarier som är okända för barnen”
som vi ser signifikanta skillnader i svaren mellan vissa grupper av förskolor. Här
är det mindre förskolor och fristående förskolor som i lägre utsträckning än större
och kommunala förskolor menar att ökning av vikarier som är okända för barnen
har haft negativ påverkan på förmågan att erbjuda trygg omsorg.33
Även bland dem som menar att vikariefrågan har varit en stor utmaning finns det
exempel där man för fram att huvudmannen trots detta ändå organiserade
33

35 procent av de fristående jämfört med 67 procent av de kommunala rektorerna har svarat att vikarier som är okända
för barnen har haft stor eller viss negativ på verkan på uppdraget att erbjuda trygg omsorg. I den minsta storleksgruppen
anger 45 procent att vikarier som har varit okända för barnen har haft stor eller viss negativ påverkan på förmågan att
erbjuda trygg omsorg, medan andelarna för mellanstora och stora förskolor är 62 respektive 68 procent.
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hanterandet av vikarier under pandemin på ett bra sätt. Så här kommenterar till
exempel en rektor:
Vikariebanken med timavlönade vikarier avslutades så att det endast fanns månadsanställda
visstidsanställda inom området vilket var positivt.

I kommentarerna ser vi också att hög andel personalfrånvaro och fler vikarier
påverkar barn i olika åldrar på olika vis. En del rektorer pekar på att de yngre
barnen blir mest negativt påverkade när den personal som de är trygga med inte
finns på plats.
Introduktion av nya barn har blivit svårare att genomföra på ett sätt
som upplevs tryggt
Läroplanen för förskolan reglerar att rektor har ansvar för att varje barn
tillsammans med sin vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan.34 Knappt
sex av tio rektorer gör bedömningen att de ändrade rutinerna för introduktion av
nya barn som pandemin fört med sig har haft negativ påverkan på uppdraget att
erbjuda trygg omsorg. I kommentarerna lyfter flera att det har varit komplicerat
att ge en bra introduktion utomhus. Det påtalas också att det har varit svårare att
få vårdnadshavarna att känna trygghet och tillit till förskolan i de fall de inte fått
möjlighet att komma in i lokalerna. Så här säger en rektor om hur introduktionen
har påverkats:
För de nyintroducerade barnen har den ökade utevistelsen varit en orsak till att det för en del
barn tagit längre tid att bli trygg i miljön då uterummet är så mycket större och då vi haft
hög närvaro samarbetat över flera avdelningar med fler barn och pedagoger som då är nya
för det nyintroducerade barnet. Barn med rätt till särskilt stöd påverkas då barnets ordinarie
pedagoger inte är på plats och andra pedagoger/vikarier som inte kan barnets rutiner eller
som inte har arbetat med barnet behöver då hitta nya strategier.

Vårdnadshavares minskade närvaro generellt är en annan aspekt som har påverkat
omsorgen negativt enligt nästan sex av tio rektorer. Samtidigt är det vanligt att
påpeka att det finns fördelar med att vårdnadshavare inte har varit inne på
förskolan då de i vissa fall, utan avsikt, avbryter planerade aktiviteter. Så här
kommenterar en rektor:
Det som blivit bättre är att föräldrar inte kommit in i lokalen. Barnen på förskolan blev ofta
störda när föräldrar gick in i lokalen, även personalen kunde bli avbrutna i undervisningen.
Det sker inte nu.

Ökad utomhusvistelse har oftast inte påverkat omsorgen negativt
Vi har också frågat om den ökade utomhusvistelsens påverkan på förmågan att ge
trygg omsorg. En majoritet, nästan sju av tio, anser att påverkan vare sig har varit
positiv eller negativ. Men det är fler, drygt två av tio, som menar att påverkan är
positiv, jämfört med de knappt en av tio som menar att den ökade
utomhusvistelsens påverkan på omsorgen har varit negativ. Av dem som har
svarat att påverkan vare sig har varit positiv eller negativ för omsorgen finns det
de som betonar att det är en övergripande bedömning, och att den ökade andelen
34
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utomhusvistelse ändå kan ha varit negativ ur vissa aspekter och för vissa av
grupper av barn, såsom de yngsta barnen.
I diagram 18 åskådliggjordes också att svårigheter förknippade med att ge särskilt
stöd har haft stor eller viss negativ påverkan på uppdraget att erbjuda trygg
omsorg enligt drygt tre av tio av rektorerna. Frågan om särskilt stöd i förskolan
under pandemin utvecklas vidare i avsnittet nedan.

Pandemins påverkan på arbetet med barn i behov
av särskilt stöd
Skollagen reglerar att barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras behov kräver.35
Läroplanen för förskolan anger också att alla barn ska få en utbildning som är
utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt, samt att barn som
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat
utifrån sina egna behov och förutsättningar.36
Diagram 19 nedan visar hur rektorerna har svarat på frågan om hur de tycker att
arbetet med barn i behov av särskilt stöd har påverkats av pandemin.
Diagram 19. I vilken utsträckning bedömer du att arbetet med barn i behov av särskilt stöd
på din förskola har påverkats negativt av pandemin? Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 373, bortfallet är 0 procent.

35
36
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Vanligt att anse att arbetet med barn i behov av stöd har påverkats
lite av pandemin - men undantag finns
De flesta rektorer, nästan åtta av tio, svarar att arbetet med barn i behov av särskilt
stöd har påverkats i ganska eller mycket liten utsträckning. En av tio rektorer
svarar dock att arbetet i mycket eller i ganska stor utsträckning har påverkats
negativt under pandemin. Så här skriver en av dessa rektorer:
Flera av barnen i behov av särskilt stöd har haft en hög frånvaro. Detta har gjort att vi på
förskolan inte har kunnat arbeta med handlingsplaner mm. När barnen väl har kommit till
förskolan har det varit otrygga barn som inte är inne i rutinerna vilket har ökat deras behov
av stöd ytterligare.

Frånvaron av ordinarie personal är den vanligaste orsaken som rektorerna menar
ligger bakom att arbetet med barn i behov av särskilt stöd i vissa fall har påverkats
negativt under pandemin. Följande kommentar är typisk:
P.g.a. ordinarie personals höga frånvaro blir barn i behov av särskilt stöd drabbade. Då de
tar tid för vikarier att lära känna och förstå dessa barns behov och hur vi jobbar med deras
progression i lärandet kopplat till läroplanen.

En annan rektor beskriver det så här:
Vikariebristen har lett till att de resurser som finns i vissa barngrupper "försvunnit" vissa
dagar. Rutinerna och arbetsgången kring barn i behov av särskilt stöd har då brustit.

Trots att det bara är en av tio som menar att den egna förskolans förmåga att ge
särskilt stöd har påverkats negativt, är det vanligt med kommentarer kring att
bristande stöd från andra aktörer har lett till negativa konsekvenser för enskilda
barn och deras familjer. Det handlar om att bland annat barnhälsovården, barnoch ungdomspsykiatrin (BUP), och habilitering enligt dessa rektorer har varit
betydligt mindre tillgängliga än normalt. Så här skriver en rektor:
Vi har kunnat ge barn i behov av särskilt stöd samma möjligheter som tidigare… Men
samarbetet med autismcenter och BUP har haltat pga. deras oförmåga att stödja de barnen
och deras familjer. Bristen på handledning och fortbildning har haft stor negativ påverkan.

En fjärdedel av förskolorna har fått minskad tillgång till
specialpedagogisk kompetens
För att ytterligare undersöka frågan om stöd har vi frågat om tillgången till
specialpedagogisk kompetens. Nio av tio förskolor uppger att de hade tillgång till
specialpedagogisk kompetens innan pandemin, men svaren skiljer sig något
utifrån typ av huvudman och storlek på förskola. Knappt sju av tio fristående
förskolor uppger att de hade tillgång till specialpedagog innan pandemin jämfört
med i stort sett alla kommunala förskolor. Stora förskolor uppger också i större
utsträckning än små att de hade tillgång innan pandemin.
Resultatet på frågan om hur tillgången har påverkats av pandemin syns i diagram
20 nedan.
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Diagram 20. Hur har tillgången till specialpedagogisk kompetens påverkats under
pandemin (mars 2020 - november 2021)? Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 331, bortfallet är 0 procent. Endast de som på en tidigare fråga har svarat att de hade
tillgång till specialpedagogisk kompetens har fått frågan (n=331).

Diagram 20 visar att sju av tio rektorer menar att tillgången till specialpedagogisk
kompetens är oförändrad medan ungefär en fjärdedel menar att tillgången har
minskat. Det är bara de förskolor som hade tillgång till specialpedagogisk
kompetens innan pandemin som har svarat på frågan.
Både de rektorer som svarar att tillgången är oförändrad respektive att den har
minskat, påtalar att specialpedagoger sällan har kommit till förskolan under
pandemin och att arbetssätten därför har blivit annorlunda. Så här kommenterar
en av rektorerna som menar att tillgången är oförändrad:
Men de fysiska mötena med specialpedagogen har uteblivit, det har blivit digitala möten
vilket har fungerat men det blir ändå på ett annat sätt.

Andra rektorer är mer negativa till att specialpedagogerna inte har kunnat besöka
förskolorna och flera uttrycker sig ungefär som den här rektorn:
Våra specialpedagoger gjorde inga verksamhetsbesök inomhus under lång tid. Det är en
viktig del av deras arbete, för att observera och fånga upp problem som medarbetarna
behöver handledning [i].

När vi analyserar frågan om förändrad tillgång till specialpedagoger finns en
skillnad i svaren beroende på storlek på förskolan. I gruppen små förskolor
uppger drygt en av tio att tillgången har minskat, jämfört med drygt tre av tio
bland de stora förskolorna. Samtidigt var det en lägre andel av de mindre
förskolorna som hade tillgång till specialpedagog innan pandemin. Det finns inga
motsvarande skillnader i jämförelser mellan förskolor med olika huvudmannatyp,
vårdnadshavares utbildning eller andel barn med utländsk bakgrund.
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Sammanfattande resultat
Fyra av tio rektorer anser att barnen i den egna förskolan har fått sämre
förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen under pandemin jämfört med
innan. Lika många anser att kvaliteten på undervisningen har försämrats.
Samtidigt kan vi konstatera att hälften av rektorerna bedömer att pandemin inte
har medfört någon direkt försämring på respektive område. Rektorer betonar i
kommentarer att de själva, huvudmännen och förskolans personal har arbetat
intensivt för att anpassa verksamheten till de förhållanden som har rått under
pandemin, för att kunna hålla en god kvalitet i sin verksamhet.
Att kunna erbjuda trygg omsorg är en av förskolans huvuduppgifter. Sju av tio
rektorer bedömer att förmågan att erbjuda trygg omsorg inte har påverkats
negativt av pandemin. Samtidigt finns ett antal aspekter som i sig har påverkat
omsorgsförmågan negativt. Det handlar framför allt om ökad frånvaro av
ordinarie personal och ökning av vikarier som är okända för barnen.
Personalfrånvaro är också den faktor som rektorerna anger haft störst negativ
påverkan på undervisningens kvalitet. Problem med att planera och följa upp
utbildningen på grund av personalfrånvaro samt inställda utflykter såsom
kulturaktiviteter är också omständigheter som en stor majoritet bedömer har haft
negativ påverkan på kvaliteten i undervisningen.
En välfungerande övergång till förskoleklassen är en central uppgift för
överlämnande förskolor och mottagande förskoleklass och fritidshem. Vår
undersökning visar dock att nästan sex av tio rektorer bedömer att övergången till
förskoleklass fungerande sämre 2021 jämfört med före pandemin. Det handlar
bland annat om att barn och vårdnadshavare sällan har fått besöka förskoleklassen
samt att informationsutbyte mellan förskola och förskoleklass uppges ha fungerat
sämre än normalt. Samtidigt finns positiva exempel på hur mottagande skolor har
ansträngt sig för att, till exempel genom filmer och visning av lokalerna när
skolan i övrigt varit tom, få barn och vårdnadshavare att känna sig trygga och
välkomna inför skolstart.
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5.

Pandemins påverkan på
arbetssituationen för personal och
rektorer
Som framgått av tidigare kapitel har personalfrånvaron präglat både
undervisningens kvalitet och förmågan att ge en trygg omsorg. Men
personalfrånvaron och andra konsekvenser som pandemin har fört med sig, har
också påverkat arbetssituationen för personal och rektorer på förskolorna. I det
här kapitlet redogör vi för svar på frågor som rör arbetsmiljö och arbetssituationen
på förskolorna under pandemin.
Kraftig ökning av personalfrånvaron under pandemin
För att få en tydlig bild av personalfrånvaron, ställde vi en direkt fråga till
rektorerna om den har ökat eller minskat under pandemin. Diagram 21 visar
rektorernas svar på frågan.
Diagram 21. Har frånvaron bland den ordinarie personalen på din förskola generellt ökat
eller minskat under pandemin? Andelar (procent) fördelat på de tre storlekskategorierna.

Antal svarande på frågan är 369, bortfallet är 1 procent.

En mycket stor majoritet, nästan nio av tio rektorer, anger att personalfrånvaron
har ökat under pandemin. Resultaten överensstämmer med resultat som
Försäkringskassan har tagit fram som visar att förskollärare är en av de
yrkesgrupper som haft högst överrisk för att ha minst en dag med ersättning för
karens under pandemin.37

37

De yrkesgrupper som har haft högst överrisk är förskollärare (53 procents överrisk) tillsammans med tågvärdar och
ombordansvariga (52 procents överrisk). Se Försäkringskassan (2022).
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I kommentarer beskriver rektorerna bland annat hur korttidsfrånvaron har ökat
mycket på grund av restriktioner. Under senare delen av pandemin har det också
handlat om att personal har behövt vara hemma för att invänta provsvar eller vara
i karantän.
Vädjan till vårdnadshavare om att minska vistelsetid vanligaste
åtgärden för att hantera personalfrånvaro
En hög personalfrånvaro måste hanteras för att förskolan ska kunna hålla öppet.
Vi frågade rektorerna om olika möjliga åtgärder för att hantera personalfrånvaron
har ökat eller minskat under pandemin, se diagram 22.
Diagram 22. Hur har det eventuella användandet av åtgärder för att hantera
personalfrånvaro förändrats under perioden mars 2020 - november 2021 jämfört med
innan pandemin (2019)? Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 356–367, bortfallet är 2–5 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej
aktuellt” har tagits bort; 7 procent för ”Tagit in externa vikarier”, 36 procent för ”Anställt extra personal till förskolan”,
13 procent för ”Personal har flyttats inom förskolan”, 37 procent för ”Personal har flyttats mellan förskolor” samt 30
procent för ”Vädjat till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma”.

Diagram 22 visar att den av de listade åtgärderna som ökade mest under
pandemin var att vädja till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma, följt av att
flytta personal inom förskolan. I kommentarer i anslutning till frågan lyfter flera
förskolor att de innan pandemin aldrig hade vädjat till vårdnadshavare att hålla
sina barn hemma. En rektor beskriver hur man under pandemin har uttryckt sig
kring vädjan i kommunikationen med vårdnadshavare:
Vi har skrivit att vi har personalfrånvaro så har vårdnadshavare fått tolka det och då minskat
sitt omsorgsbehov utefter den informationen.

Att ta in externa vikarier blev, som redan nämnts i föregående kapitel, vanligare
under pandemin. Detta samtidigt som en del förskolor svarar att den åtgärden har
minskat under pandemin. Så här beskriver en rektor:
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Vi har hjälpts åt på enheten i första hand innan vi har tagit in vikarier. Vi har under perioden
velat undvika nya kontakter i så stor utsträckning som möjligt så under 2020 hade vi nästan
inga vikarier alls medan det under 2021 succesivt har ökat på i takt med att samhället har
öppnat upp och rekommendationerna har minskat.

En annan rektor skriver så här:
I kommunen har vi haft så kallade Corona-vikarier med extra 50% per avdelning som hjälpt
förskolorna otroligt mycket. De har kunnat gå in i ordinarie personals frånvaro och gett en
trygghet för när det är sjuk personal.

De två citaten ovan illustrerar de delvis olika synsätt som förskolor kan ha haft
under pandemin, där en del förskolor, åtminstone under delar av pandemin, i
möjligaste mån har försökt undvika att ta in externa vikarier i syfte att minska
smittspridningen. Detta medan verksamheten på andra förskolor har varit mer
beroende av vikarier och extra resurser för att kunna hålla öppet.
Den stora personalfrånvaron har på sina håll lett till förbättrat
samarbete på förskolorna
Ungefär hälften av förskolorna svarar att åtgärden att flytta personal mellan
förskolor har ökat och fyra av tio anger att man i större utsträckning har anställt
extra personal till förskolan. I kommentarer finns exempel på att rektorer för stora
förskolor lyfter att det samarbete som från början var påtvingat, i förlängningen
har fått ett flertal positiva konsekvenser. Personalen har lärt känna varandra bättre
och det kollegiala utbytet och samarbetet har ökat på förskolan som helhet.
Positiva strömningar som att ”vi-känslan” har ökat under pandemin lyfts av en del
rektorer.

Personalens arbetsmiljö
I det här avsnittet tittar vi närmare på vilken påverkan både personalfrånvaron och
andra aspekter fått för personalens arbetsmiljö.
Majoriteten anser att arbetsmiljön har blivit sämre
Diagram 23 visar att den övervägande majoriteten, åtta av tio, rektorer bedömer
att personalens arbetsmiljö har påverkats ganska eller mycket negativt av
pandemin. Endast en liten andel av respondenterna, sex procent, anser att
pandemin har påverkat arbetsmiljön till det bättre.
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Diagram 23. Hur bedömer du att pandemin generellt har påverkat personalens
arbetsmiljö? Andelar (procent).

Antal svarande på frågan är 369, bortfallet är 1 procent.

De flesta rektorer som har valt att kommentera sitt svar beskriver att stress- och
orosnivåerna samt arbetsbelastningen har varit påtagligt högre under pandemin.
Flera skriver att den ökade stressen har berott på att personalfrånvaron har gjort
att dagarna har varit svåra att förutse och planera. Parallellt har det bland många i
personalen funnits en stor oro för att bli smittad och allvarligt sjuk – en oro som i
sig har ökat stressnivån.
Flera rektorer beskriver också att de är besvikna över att inte förskolepersonalen
prioriterades när vaccinet kom. Allt detta samtidigt som diskussioner med
vårdnadshavare kring restriktioner också har tagit tid och energi. Så här
kommenterar en rektor:
Ökad stress både för dem som behöver stanna hemma, men också för dem som är på plats
och får arbeta kort om folk. I vårt yrke är varje pedagog viktig för barngruppen. Är någon
borta får andra pedagoger oundvikligt större arbetsbörda.

En annan rektor skriver så här:
Pandemin har bidragit till en ökad arbetsbelastning för personalen. Fler har varit frånvarande
och det har varit svårt att få vikarier som ersätter de som är borta. Detta tillsammans med
oron för sin egen och andras hälsa har gjort att arbetet blivit mer tungt och fått mer fokus på
att klara dagen än att i samma utsträckning som tidigare också fokusera på undervisningen
och utvecklandet av kvaliteten.

Flera av de rektorer som svarar att pandemin varken har haft positiv eller negativ
påverkan på arbetsmiljön beskriver positiva konsekvenser av pandemin som har
vägt upp. Det vanligaste är att peka på att det minskade barnantalet ofta har
inneburit bättre förutsättningar för verksamheten ur flera olika perspektiv, ett
tema som har lyfts i tidigare avsnitt. Att jobba tillsammans mot ”en yttre fiende”
har på sina håll också ökat motivationen, liksom insikten om att man har ett
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betydelsefullt arbete som bidrar till att hålla samhällets funktioner i gång också
under en kris.
Nästan alla anser att oro för smitta och personalfrånvaro har
påverkat arbetsmiljön negativt…
För att undersöka vilka faktorer som främst har bidragit till att arbetsmiljön blivit
sämre har vi ställt en följdfråga där ett antal sedan tidigare kända utmaningar
listades. Diagram 24 visar att majoriteten av rektorerna bedömer att de listade
utmaningarna har påverkat arbetsmiljön negativt i någon utsträckning. De två
faktorer som står ut mest är personalens oro för smitta och sjukfrånvaro i
personalgruppen, vilket nästan alla respondenter svarar har haft negativ påverkan
på arbetsmiljön.
Diagram 24. Vilken eventuell negativ påverkan bedömer du att följande faktorer har haft
på personalens arbetsmiljö under pandemin? Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 369–371, bortfallet är 1 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej
aktuellt” har tagits bort, cirka 1 procent för alla frågor utom ”Inställd kompetensutveckling” där det var 11 procent och
”Svårigheter att rekrytera lämpliga vikarier” där det var 14 procent som svarade ”ej aktuellt.

…men många tycker att ökad utomhusvistelse och fler distansmöten
har varit positivt
Några faktorer bedöms kunna ha påverkat arbetsmiljön både positivt och negativt,
se diagram 25.
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Diagram 25. Vilken påverkan bedömer du att följande faktorer har haft på personalens
arbetsmiljö under pandemin? Andelar (procent) som svarar.

Antal svarande på frågorna är 369, bortfallet är 1 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej aktuellt”
har tagits bort (1–4 procent).

Två tredjedelar av de rektorer som rapporterar utökad utomhusvistelse på sina
förskolor under pandemin bedömer att den haft positiv påverkan på personalens
arbetsmiljö, medan knappt två av tio bedömer att inverkan av den utökade
utomhusvistelsen i stället har varit negativ. När det gäller omställning till att ha
möten på distans är det fler som bedömer att det har varit negativt; nästan fyra av
tio rektorer bedömer att distansmöten i någon utsträckning har varit negativa för
personalens arbetsmiljö. Det är dock fler rektorer, nästan sex av tio, som bedömer
att distansmöten har varit positiva för arbetsmiljön. Den här kommentaren från en
rektor är en av många liknande kommentarer:
Distansmöten med vårdnadshavare var svårt initialt men efterhand som alla vande sig vid
det tekniska kom det att bli mycket uppskattat som alternativ mötesform. Även att lätt och
snabbt kunna gå ifrån barngruppen och koppla upp sig för att delta i olika forum, få
handledning eller kollegialt utbyte.

Att frånvaro har gjort att färre barn har varit på plats bedöms också av nästan sex
av tio rektorer har varit positivt för arbetsmiljön, medan knappt två av tio anser att
det har haft negativ inverkan. Så här säger en rektor:
Det är inte positivt att barnen har varit frånvarande, men det har räddat situationer med
personalförsörjning när även många medarbetare varit sjuka och det inte har funnits vikarier
att sätta in.
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Rektorers arbetssituation under pandemin
Det pedagogiska arbetet vid en förskola ska ledas och samordnas av en rektor.
Det är rektorn som beslutar om hur förskolan ska organiseras och som fördelar
resurser efter barnens olika förutsättningar och behov.38 I våra tidigare
undersökningar har det framkommit att rektorerna har varit mindre fysiskt
närvarande under pandemin.39 Eftersom rektor har en central roll ville vi få en
bättre bild av vilka konsekvenser rektorerna själva tycker att pandemin har fått för
rektorsuppdraget.
En majoritet av kommunala rektorer har varit mindre fysiskt
närvarande på sin förskola
Vi frågade rektorerna om de under hela eller delar av pandemin har varit mindre
fysiskt närvarande på förskolan. Ungefär hälften av rektorerna svarar att de har
varit mindre fysiskt närvarande, men här är skillnaden mellan rektorer för
kommunala och rektorer för fristående förskolor stor. Bland rektorer för
kommunala förskolor är det drygt sex av tio som svarar att de har varit mindre
fysiskt närvarande, medan motsvarande andel för rektorer för fristående förskolor
är knappt tre av tio.
En strukturell skillnad mellan fristående och kommunala förskolor är att de flesta
enskilda huvudmän bara har en förskola.40 Det gör i sin tur att det är vanligare att
rektorer i fristående förskolor själva arbetar i verksamheten parallellt med
rektorsuppdraget. Detta medan rektorer för kommunala förskolor inte sällan är
rektor för flera förskolor. Att undvika att sprida smitta mellan förskolor är därför
förmodligen ett skäl till att rektorer för kommunala förskolor periodvis inte
besökte någon av sina förskolor alls fysiskt under pandemin. Ett annat är de
kommungemensamma riktlinjer kring chefers fysiska närvaro i sina verksamheter
samt förbud mot fysiska möten, som en del rektorer beskriver i sina kommentarer.
Vissa fördelar med mer digitalt arbete för rektorerna
Det är vanligt att påpeka att det givet omständigheterna har gått förvånansvärt bra
att sköta rektorsuppdraget digitalt. Det är inte heller ovanligt att rektorer pekar på
fördelen att digitala möten frigör tid för annat arbete samt att, på sina håll, färre
huvudmannagemensamma möten har frigjort tid.
Av de rektorer som svarar att de varit lika närvarande på förskolan som innan
pandemin är det flera som framhåller att de valt att vara närvarande för att kunna
stötta personalen och ibland för att kunna hoppa in och arbeta i barngruppen när
det har behövts. En av dessa rektorer skriver så här:
Jag har valt att vara närvarande på plats av solidaritet med mina medarbetare och för att
skapa lugn, möjlighet att lyfta/stilla oro och för att hjälpa till i arbetet med barnen när
bemanningen varit otillräcklig

38

2 kap. 9 - 10 §§ skollagen (2010:800).
Skolverket (2021a) och Skolverket (2021b).
40 År 2020 hade 88 procent av de enskilda huvudmännen en förskola. 94 procent hade en eller två förskolor.
39
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Rektors minskade fysiska frånvaro har fått negativa konsekvenser i
en del förskolor
Bland dem som på grund av riktlinjer från huvudmannen inte har haft möjlighet
att vara fysiskt på förskolan förekommer det att man upplever att den egna
frånvaron har skapat ett avstånd mellan rektor och personal, likt det som följande
rektor beskriver:
Viss skepsis till att vi som ledning ej fick ha fysiska möten osv medan personalen stod i
skottlinjen.

I kommentarerna ser vi också exempel på att det ses som negativt och rakt emot
gängse principer kring ledarskap, att ledaren inte har tillåtits arbeta sida vid sida
med sin personal i den krissituation som pandemin har varit. En vanlig typ av
kommentar handlar om personalens psykosociala arbetsmiljö som man upplever
blivit lidande. Problem hinner växa sig onödigt stora och personalens oro och
känsla av sammanhang påverkas när deras chef har varit fysiskt frånvarande.
Rektorerna förklarar också att de inte ser hur den egna personalen mår på samma
sätt som när de är där fysiskt.
De rektorer som svarade att de var mindre fysiskt närvarande ombads också
bedöma i vilken utsträckning de tror att deras minskade fysiska närvaro har
påverkat verksamheten negativt. Ungefär hälften av rektorerna svarar att
verksamheten har påverkats negativt i mycket eller i ganska stor utsträckning
medan den andra hälften svarar att man inte tror att verksamheten har påverkats
negativt särskilt mycket eller alls. Bland dem som bedömer att den minskade
närvaron inte har varit negativ framhåller flera att biträdande rektorer varit på
plats och andra att tillgängligheten och dialogen ändå varit hög genom digitala
kanaler.
Några rektorer framhåller att man inte har kunnat driva det pedagogiska arbetet på
samma sätt som normalt och inte heller ge personalen återkoppling på arbetet de
gör. Den här kommentaren är ett sådant exempel:
Mitt arbete har mera handlat om bemanning och hantering/tolkning av
pandemiriktlinjer/restriktioner än att vara pedagogisk ledare för verksamheten.

Ökad arbetsbelastning och många nya frågor att hantera för
rektorerna under pandemin
Vi gav också rektorerna möjlighet att ge exempel på hur den minskade fysiska
närvaro har påverkat verksamheten samt hur rektors arbete i stort har påverkats av
pandemin. Svaren bekräftar mycket av det som redan lyfts, inte minst vilka
utmaningar det är att ta ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på distans, vilket
en av rektorerna sammanfattar på följande vis:
Att som rektor vara på distans när min verksamhet rullar på på plats varje dag har varit svårt.
För att kunna leda arbetet och ta ansvar för den upplevda arbetsmiljön är det otroligt viktigt
att kunna vara på plats för att känna av och fånga upp saker i stunden.

Det är också slående hur många kommentarer som handlar om den extraordinärt
höga arbetsbelastningen under pandemin och om att rektorerna har varit tvungna
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att hantera en mängd nya frågor. Det handlar bland annat om smittskydd,
oroshantering och framtagande av en mängd nya riktlinjer, frågor som rektorerna
inte alltid har haft kompetens inom. Mycket arbete och tid har gått till att hantera
kriser av olika slag, beskriver rektorerna.
En ytterligare viktig aspekt tillkom i svaren, nämligen vilket tryck det har varit på
vissa av rektorerna att få fram personal – inte sällan redan till nästkommande
morgon. Så här skriver en rektor i en kommentar:
Sjukanmälningarna från personal inkom redan på söndagen ca 14. Fått börja arbeta varje dag
kl. 6 för att kunna flytta och bemanna upp på förskolorna. Har arbetat i barngrupp och täckt
upp när det har saknats personal. Har fått följa upp många tillbud från personalen angående
föräldrar som inte följt rekommendationer.

Citatet illustrerar också att rektorerna har haft stort behov av aktiva och stöttande
huvudmän under pandemin. I kommande kapitel lyfter vi frågan om
huvudmännens stöd samt åtgärder för att minska smittspridning.

Sammanfattande resultat
En mycket stor majoritet av rektorerna uppger att personalfrånvaron har ökat
under pandemin. För att hantera personalfrånvaron har den vanligaste åtgärden
varit att vädja till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma, följt av att flytta
personal inom förskolan och att ta in vikarier.
Åtta av tio rektorer anger att personalens arbetsmiljö har påverkats ganska eller
mycket negativt under pandemin. Oro för att bli smittad och eventuellt allvarligt
sjuk, samt ökad stress, både till följd av oro och av sjukfrånvaro i
personalgruppen, har varit vanliga inslag under pandemin. Närmare nio av tio
rektorer bedömer också att vårdnadshavare som inte följer förskolans riktlinjer
har haft negativ påverkan på personalens arbetsmiljö.
Det finns även förändringar som en majoritet av rektorerna i huvudsak menar haft
positiv inverkan på arbetsmiljön. Dit hör den utökade utomhusvistelsen och
omställning till distansmöten, även om en dryg tredjedel menar att distansmöten
har varit negativt för arbetsmiljön.
Rektorernas arbetssituation har även den blivit påverkad av pandemin på olika
sätt. Drygt sex av tio rektorer i kommunala förskolor och knappt tre av tio
rektorer för fristående förskolor var mindre fysiskt närvarande på förskolan under
pandemin. En del tycker att det har gått bra att sköta rektorsuppdraget på distans,
medan fler verkar tycka att nackdelarna överväger de positiva aspekter det ibland
har kunnat medföra. Nackdelarna handlar bland annat om att det är svårt att leda
och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på distans samt att personalens
psykosociala arbetsmiljö lätt blir lidande av att ledaren är frånvarande. Att många
rektorer har fått ta ett stort och tungt praktiskt ansvar för att dag för dag sörja för
att förskolan överhuvudtaget ska kunna hålla öppet är också en aspekt som lyfts i
kommentarerna.
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6.

Åtgärder för att minska
smittspridning samt stöd till
förskolorna från huvudmannen
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen i förskolan genomförs i enlighet med
bestämmelserna för utbildningen. Det är också huvudmannen som har det yttersta
arbetsmiljöansvaret.41 I det följande ger vi en bild av vilka smittskyddsåtgärder
som förskolorna har vidtagit samt rektorernas bedömning av den egna
huvudmannens stöd under pandemin.
Alla förskolor har vidtagit åtgärder för att hindra smittspridning
Vi har delat upp redovisningen av åtgärder i två diagram. I det första diagrammet
(diagram 26 nedan) visas de åtgärder som de allra flesta har vidtagit, medan det
andra diagrammet (diagram 27) visar de åtgärder där svaren är mer spridda.
Diagram 26. Vilka av följande åtgärder har ni på förskolan eller er huvudman vidtagit för att
minska/undvika smittspridning? Tänk på perioden mars 2020 - november 2021. Åtgärden
kan ha vidtagits under del/delar av pandemin. Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 371, bortfallet är cirka 1 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej
aktuellt” har tagits bort, 0–1 procent för alla frågor utom ”Utfört utvecklingssamtal på distans” där det var 8 procent
och ”Infört bestämmelse om att barn inte får ta mat själva” där det var 9 procent som svarade ”ej aktuellt”.

Som diagram 26 visar har samtliga svarande förskolor i någon utsträckning
begränsat vårdnadshavares närvaro i förskolans lokaler och tillämpat
bestämmelser om att barn med symptom (men med gott allmäntillstånd) inte får
vara på förskolan. Diagrammet åskådliggör också att så gott som alla har

41
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genomfört utvecklingssamtal på distans, utökat hygien- och/eller städrutinerna,
utökat utomhusvistelsen, infört hämtning och lämning utomhus samt infört
bestämmelser om att barn inte får ta mat själva.
I en följdfråga ombads rektorerna svara på vilka av åtgärderna som kvarstår på
förskolan i dagsläget (enkäten kunde besvaras november 2021 – januari 2022).
Den åtgärd som i störst utsträckning kvarstår i förskolorna är utökade hygienoch/eller städrutiner, vilket två tredjedelar av rektorerna svarar. Utökad
utomhusvistelse och rutin om att barn med symptom, men med gott
allmäntillstånd, inte får vara på förskolan kvarstår på ungefär en tredjedel av
förskolorna, medan digitala föräldramöten och begränsningar vad gäller
vårdnadshavares närvaro i förskolans lokaler kvarstår hos drygt en fjärdedel av
förskolorna.
Diagram 27. Vilka av följande åtgärder har ni på förskolan eller er huvudman vidtagit för att
minska/undvika smittspridning? Tänk på perioden mars 2020 - november 2021. Åtgärden
kan ha vidtagits under del/delar av pandemin. Andelar (procent).

Antal svarande på frågorna är 371, bortfallet är cirka 1 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej
aktuellt” har tagits bort, under 5 procent för alla frågor utom ”Hållit digitala föräldramöten” där det var 11 procent,
”Utfört utvecklingssamtal utomhus” där det var 8 procent och ”Skjutit upp/ställt in utvecklingssamtal” där det var 16
procent som svarade ”ej aktuellt”.

Diagram 27 visar att det har varit mycket vanligt att interna möten har hållits på
distans samt att ungefär tre fjärdedelar har genomfört föräldramöten digitalt. I
kommentarer nämns också att föräldramöten ibland har ställts in. Flera framhäver
fördelarna med digitala möten med vårdnadshavare, bland annat att fler
vårdnadshavare har möjlighet att delta, samtidigt poängterar rektorerna vikten av
fysiska möten.
Nästan alla rektorer på kommunala och stora förskolor svarar att man har haft
interna möten såsom arbetsplatsträffsmöten (APT) på distans, liksom att man har
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hållit digitala föräldramöten, medan andelen rektorer som svarar samma sak är
lägre på fristående och på små förskolor.
Vanligt med introduktion av nya barn utomhus
Vad gäller introduktionen av nya barn utomhus ser vi att svaren är mer spridda
jämfört med många andra typer av åtgärder för att minska smittspridningen. I den
här rapporten har vi tidigare lyft att introduktion av nya barn utomhus kan
medföra vissa svårigheter. Barn som introduceras till förskolan är oftast mellan ett
och två år och kan då ha svårare än äldre barn att vara utomhus länge. Detta med
tanke på deras omsorgsbehov och att det kan vara svårare för yngre barn att hålla
värmen. Vårdnadshavare som inte får komma in på den förskola deras barn ska
börja på kan också få svårare att känna trygghet och tillit till förskolan än vid en
”vanlig” introduktion. Trots dessa hinder för introduktion utomhus anger knappt
fyra av tio att de i hög utsträckning har haft introduktion av nya barn utomhus,
och hälften anger att det har skett i viss utsträckning. En av tio rektorer anger att
introduktion utomhus inte alls har praktiserats.
Utvecklingssamtal är ett annat område som har påverkats av pandemin på olika
sätt och olika mycket vid olika förskolor. I diagram 26 visade vi att nästan alla
förskolor har utfört utvecklingssamtal på distans i stor eller viss utsträckning. I
diagrammet ovan ser vi att ställa in, skjuta upp och ha utvecklingssamtal utomhus
också är tillvägagångssätt som har förekommit under pandemin; drygt hälften av
rektorerna svarar att man i någon mån har ställt in eller skjutit upp
utvecklingssamtal.
Nio av tio förskolor vill behålla förändringar som införts under
pandemin
Inte alla åtgärder som pandemin har tvingat förskolorna att vidta har varit
negativa. Nio av tio rektorer svarar att det finns åtgärder som har införts under
pandemin som man vill behålla i ett framtida ”normalt” läge. När rektorerna i en
fråga fick beskriva vilka åtgärder det handlar om ser vi att det framför allt är två
teman som sticker ut. Det handlar dels om olika typer av digitala möten och
digital samverkan, dels om den utökade utomhusundervisningen.
Många rektorer menar att den ökade digitala kompetensen och användningen av
distansmöten samt den utökade utomhusundervisningen har bidragit positivt till
verksamheten och berikat den. Andra ändringar som pandemin har medfört och
som en del rektorer svarar att de vill behålla är lämning och hämtning utomhus,
förbättrade hygienrutiner och att barn som har förkylningssymptom men gott
allmäntillstånd ska vara hemma. Flera rektorer lyfter också att samarbetet mellan
och inom förskolor har stärkts, något man också önskar behålla och arbeta vidare
med. Så här säger en rektor:
Ökat samarbete mellan avdelningar har gett en stor vinst för barnen, de har lärt känna all
personal bättre. Samarbetet har gagnat barnen genom att de slipper möta många olika
okända vikarier.
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De flesta rektorer är nöjda med huvudmannens stöd i omställning till
distansmöten, skyddsutrustning och utomhusvistelse
Huvudmannen har ansvar för att ge stöd till sina verksamheter så att de i sin tur
kan leva upp till de lagstadgade kraven. Under pandemin har huvudmannens roll
som ytterst ansvarig kommit att accentueras. I den tidigare publicerade
delrapporten redogjorde vi för förskolehuvudmännens egen bedömning av sin
förmåga att stödja förskolorna under pandemin. Diagram 28 visar rektorernas
bedömning av huvudmannens stöd ur en rad aspekter som har varit särskilt
betydelsefulla under pandemin.42
Diagram 28. Bedömer du att förskolans huvudman har klarat av att möta förskolans
eventuella behov av stöd inom nedanstående områden under pandemin (mars 2020 november 2021)? Andelar (procent) som svarade ”ja”, efter typ av huvudman.

Antal svarande på frågan är 373, bortfallet är 0 procent. Andelarna är beräknade när de som har svarat att de inte
har haft behov av stöd inom området har tagits bort.

Omställning till distansmöten och tillgång till skyddsutrustning är två av de
områden där den övervägande majoriteten av rektorer är nöjda med det stöd man
har fått från huvudmannen. På dessa två områden finns det ingen skillnad
beroende på om huvudmannen är kommunal eller enskild.
Även om svarsskalorna inte går att jämföra rakt av så kan vi konstatera att
rektorerna gör en ännu mer positiv bedömning av huvudmännens stöd än vad
huvudmännen själva gav uttryck för i den tidigare undersökningen.43

Andelarna är beräknade när de som har svarat ”Det har inte funnits behov av stöd på området” har tagits bort, 3–28
procent beroende på delfråga. Störst är andelen som har svarat att man inte har behövt stöd från huvudmannen på
delfrågorna ”Arbete med barn i behov av särskilt stöd” där det är 28 procent och ”Utökad utomhusvistelse” där det är 22
procent. På fem av områdena är det även en signifikant skillnad mellan fristående och kommunala förskolor där
fristående i större utsträckning anger att de inte har behövt stöd från huvudmannen.
43 Se Skolverket (2021b).
42
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Rektorer för fristående förskolor mer nöjda med huvudmannens stöd
– men anger också i större utsträckning att de inte har behövt stöd
En stor majoritet av rektorerna är tillfreds med det stöd man har fått i att utöka
andelen utomhusvistelse samt vad gäller svarsalternativet kommunikation med
vårdnadshavare kring riktlinjer och rekommendationer. I dessa och i resterande
svarsalternativ i diagrammet finns dock skillnader i svaren mellan rektorer för
kommunala respektive fristående förskolor, där rektorer på de fristående
förskolorna i större utsträckning är nöjda med det stöd som deras huvudmän har
gett dem under pandemin. Samtidigt är det också en större andel av de fristående
förskolorna som anger att de inte har varit i behov av stöd från huvudmannen.44
Av de kommentarer som har lämnats i anslutning till frågan framgår det att det
oavsett typ av huvudman finns väldigt olika uppfattningar om det stöd man på
förskolenivå har fått från huvudmannen under pandemin. Flera av de rektorer som
har valt att kommentera sitt svar är nöjda med det stöd de fått från huvudmannen.
De beskriver en nära och tät dialog som över lag har fungerat bra. Flera lyfter
också att det under pandemin har blivit särskilt tydligt att alla nivåer i styrkedjan
har strävat åt samma håll och tagit ett gemensamt ansvar för att förskolan ska
kunna vara öppen trots alla utmaningar som pandemin har inneburit.
Mer splittrad bild i synen på huvudmannens stöd kring oro för smitta
och tillgång till vikarier
Andra framhåller att det visserligen funnits bra stöd från huvudmannen på en del
områden, såsom formella riktlinjer, men att det ändå varit upp till förskolan och
rektorn att hantera de många praktiska utmaningarna. Här nämns exempelvis
personalens oro för smitta och protester från vårdnadshavare som inte delar
förskolans uppfattning om att barnet ska vara hemma. Några framhåller att det
också har saknats gemensamma riktlinjer. En rektor skriver så här:
Mycket av ansvaret har legat på rektor, både sådant som rör enskilda förskolan och generellt
till förskolorna, tex kontakt med smittskyddsläkare. Vi har efterfrågat tydliga riktlinjer och
rekommendationer och stöd men det har inte mötts upp.

I den rapport som byggde på enkäter till förskolehuvudmän belyste vi exempel på
att små förskolor med stark gemenskap, såsom föräldrakooperativ, har haft vissa
fördelar under pandemin. En nackdel lyfts dock i kommentarer till den här frågan.
Det handlar om att de vårdnadshavare som förskolan haft tuffa diskussioner med
kring om deras barn ska vara hemma eller inte, samtidigt kan vara representanter
för förskolans huvudman i egenskap av styrelseledamöter.
Några rektorer beskriver exempel på stöd som man har saknat från huvudmannen.
Här nämns bland annat brist på ytterkläder för utomhusvistelse, belysning
utomhus, otillräcklig städning och otillräckligt stöd i att tillhandahålla digitala
hjälpmedel.

Andelarna är beräknade när de som har svarat ”ej aktuellt” har tagits bort, under 5 procent för alla frågor utom ”Hållit
digitala föräldramöten” där det var 11 procent, ”Utfört utvecklingssamtal utomhus” där det var 8 procent och ”Skjutit
upp/ställt in utvecklingssamtal” där det var 16 procent.
44

58

COVID-19-PANDEMINS KONSEKVENSER FÖR FÖRSKOLAN

Av diagram 28 framgår också att vikarier är det område där rektorerna tycker att
huvudmännens stöd har fungerat sämst. Knappt fyra av tio av rektorer från de
kommunala förskolorna och sex av tio av de fristående svarar ja på frågan om de
bedömer att förskolans huvudman har klarat av att möta förskolans behov av stöd
vad gäller tillgång till vikarier. Nedanstående kommentar illustrerar hur en del
rektorer har upplevt svårigheterna kopplat till vikarier:
Vi (jag) hade önskat en utökad budgetram för att kunna boka långtidsvikarier för att ha en
mer stabil personalgrupp helt utan behov av att ta in korttidsvikarier, utan behov att skicka
personal mellan förskolor i området och för att bibehålla stabiliteten från dag till dag.

Stress hos personal och bristande social och språklig utveckling hos
barn är exempel på problem som enligt rektorer riskerar att kvarstå
på längre sikt
Rektorerna ombads även beskriva om pandemin har inneburit några negativa
konsekvenser för förskolan eller barnen som de tror kommer finnas kvar under
det kommande året eller längre. Av de som svarade är det ungefär en tredjedel
som menar att de inte kan se några sådana negativa konsekvenser. Resterande
rektorer ser negativa konsekvenser i olika utsträckning och av olika slag. Den
enskilt vanligaste typen av svar är de som handlar om stress, arbetsbelastning och
personalfrånvaro, något som man menar har haft stor påverkan under pandemin
och som man tror kommer fortsätta att påverka verksamheten också framgent.
Den här rektorns svar exemplifierar den typen av svar:
Jag är orolig över min personals hälsa. Framför allt de som inte varit fysiskt sjuka. Det har
varit en stor påfrestning då de inte vet om alla är på plats nästkommande dag, om de behöver
arbeta över osv. Det har även varit psykiskt påfrestande för viss personal gällande privatlivet
då de varit oroliga för närstående. Jag ser en trötthet över lag på personalen som jag inte sett
tidigare. Jag är orolig för att det kommer komma en smäll med utmattningssyndrom på fler
av dem snart.

Många rektorer framhåller också att man tror att relationen med vårdnadshavare
har påverkats och försämrats under pandemin och uttrycker oro över att det
kommer att kvarstå framåt. Det beror på minskad fysisk kontakt, minskad insyn i
förskolans verksamhet samt fler konflikter mellan förskolan och vårdnadshavare.
Några menar att fler vårdnadshavare har varit stressade och mått dåligt under
pandemin och att den psykiska ohälsan har ökat i vissa familjer. Det ser man har
påverkat barnen och lett till oro hos vissa barn, menar till exempel den här
rektorn:
Orosanmälningarna har ökat för att fler barn har berättat om arga mammor och pappor,
vilket jag också härleder till pandemin.

Ett annat vanligt svar är att barns sociala utveckling har påverkats av minskat
socialt samspel under pandemin. Det märks särskilt i inskolning av nya barn,
menar flera rektorer, exempelvis den här rektorn:
Inskolningen av Coronabarnen är något helt annat än i vanliga fall. De barnen har dåligt med
sociala kontakter och behöver mycket stöd i sina relationer.
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Den här kommentaren från en annan rektor belyser även den konsekvenser för
barn som varit hemma mycket under pandemin:
Många av de yngsta barnen har svårigheter med det sociala samspelet och språkutvecklingen
verkar ha påverkats. Detta gäller främst de barn som i vanliga fall skulle besökt ex öppen
förskola, babysim osv. Man har under hela sin första tid främst träffat endast den närmaste
familjen vilket gör att förskolans miljö är utmanande. Som ex kan nämnas att barnen har
svårt att äta i sällskap av andra.

Att barn och vårdnadshavare är mer ovana vid sociala situationer nu än innan
pandemin menar flera rektorer, exempelvis rektorn som har skrivit den här
kommentaren:
Barnens immunförsvar är nedsatt och sjukdomarna går runt och smittar både barn och
personal. Barn som ska börja på förskolan, deras introduktion tar längre tid för barnen är
inte vana vid andra barn, större grupper eller kanske inte varit utan sina föräldrar en enda
gång. Mer oroliga föräldrar kring lämning.

Bristande språkutveckling, som ju till stor del hänger ihop med socialt samspel, är
det flera som uttrycker oro kring. Inte minst gäller det de barn som varit hemma
mycket under pandemin, vilket flera menar har varit särskilt vanligt bland barn
som har inte har svenska som modersmål (se även kapitel 2 – Barns frånvaro från
förskolan under pandemin). Några rektorer uttrycker i det här sammanhanget oro
för barnens framtid och fortsatta skolgång, till följd av det som de inte har fått
med sig eller lärt sig under pandemin. Nedan följer några sådana exempel:
En stor oro kring finns den ökade frånvaron hos vissa barn. Det kommer att krävas ett stort
arbete för att få dem att återvända till förskolan igen med regelbunden närvaro. De har
missat mycket av sin förskoletid vilket kommer få konsekvenser i skolan. Alla barn på
förskolan har ett annat modersmål än svenska och frånvaron har gjort att deras svenska
språk inte utvecklats i den utsträckning som den borde.
Hos oss har det varit många barn borta under långa perioder då vårdnadshavare varit oroliga.
Språkutvecklingen och kommunikationen med andra barn ser vi nu har blivit en större
utmaning för de barn som varit borta mycket.
De barn som varit frånvarande i flera månader har backat otroligt i sin språkutveckling och
det kommer att ge konsekvenser för deras fortsatta utveckling och skolgång.

Rektorer pekar i det här sammanhanget också på flera av de områden som vi har
lyft i separata avsnitt. Det handlar till exempel om att undervisningen som på
grund av personalfrånvaro och frånvaro av barn blivit lidande under pandemin,
samt att barns höga frånvaro har fått negativa konsekvenser för deras utveckling
generellt.

Sammanfattande resultat
Alla förskolor har vidtagit åtminstone någon åtgärd för att minska
smittspridningen, de flesta har vidtagit många. Bestämmelser som i princip
samtliga förskolor har tillämpat är att begränsa vårdnadshavares närvaro i
lokalerna liksom att barn med symptom, men med gott allmäntillstånd, inte får
vara på förskolan. Det är också mycket vanligt att ha genomfört
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utvecklingssamtal på distans, att ha utökat utomhusvistelsen och att
vårdnadshavarna har hämtat och lämnat utomhus.
Under pandemin har det också blivit relativt vanligt att låta introduktionen av nya
barn genomföras utomhus. Kommentarer från rektorerna visar dock att det inte
alltid har varit problemfritt. Små barn som det ju oftast handlar om, kan ha svårt
att vara utomhus länge, inte minst i kyla. Det kan också bli svårare att få
vårdnadshavarna att känna sig trygga med att lämna sitt barn till en ny förskola
när de inte har fått se förskolans lokaler.
Vår undersökning visar även att nio av tio förskolor vill behålla en del
förändringar som införts under pandemin. Det handlar framför allt om att man har
sett stora fördelar med digitala möten och en större andel utomhusundervisning,
som man alltså vill behålla. Ytterligare en fråga som lyfts är att pandemin har
resulterat i ökat samarbete mellan förskolor och avdelningar, vilket ses som
positivt för både barn och personal.
Huvudmännens stöd till sina förskolor är alltid centralt – men än mer under
pandemin när behov av riktlinjer och stöd på en rad nya områden snabbt uppkom.
Studien visar att rektorerna över lag är nöjda med huvudmännens stöd, till
exempel kring omställning till distansmöten, tillgång till skyddsutrustning och
kommunikation med vårdnadshavare kring riktlinjer och rekommendationer. Det
påtalas också att arbetet under pandemin på sina håll har bidragit till en stark ”vikänsla” där huvudmän och förskolor tillsammans har arbetat hårt för att hålla nere
nivåerna av smitta och kunna hålla förskolan öppen. Däremot är det fler som är
negativa, särskilt bland rektorer för kommunala förskolor, till huvudmannens
förmåga att ge stöd i frågor kring personalfrånvaro, tillgång till vikarier och
personalens arbetsbelastning.
I kapitlet redogör vi också för resultaten av en fråga där vi bad rektorerna
beskriva om pandemin inneburit negativa konsekvenser som man tror kommer
finnas kvar under minst det kommande året. Av dem som valde att svara är det
ungefär två tredjedelar som menar att det finns negativa konsekvenser som kan bli
mer långsiktiga. Vanliga exempel handlar om personalens höga arbetsbelastning
och att stress under pandemin riskerar att lämna spår. Andra rektorer väljer att
lyfta de barn som har varit borta i långa perioder från förskolan och där man ser
att deras sociala utveckling blivit lidande på ett sätt som man få mer långsiktiga
konsekvenser. Bristande språkutveckling är ytterligare en aspekt där flera
uttrycker oro, vilket kan bli särskilt märkbart för de barn vars vårdnadshavare inte
pratar svenska med sina barn.
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7.

Slutsatser
Den svenska förskolan har i huvudsak varit öppen under pandemin. Rektorer,
personal och förskolornas huvudmän har vidtagit en rad åtgärder för att
verksamheten ska kunna fungera trots de påfrestningar den har utsatts för. Man
har ställt om, bland annat genom att bedriva en betydligt större del av
utbildningen utomhus och genom att ha mer digitala möten. Det här är
förändringar som på många håll har gått över förväntan och som det därför är
vanligt att vilja behålla. Men pandemin har också fått konsekvenser som varit
märkbart negativa. Det handlar till exempel om att både barn och personal har
varit frånvarande betydligt mer än normalt, något som i sin tur har påverkat
utbildningen i förskolan på ett genomgripande, ofta negativt, sätt.
Frånvaron bland barn har ökat kraftigt under pandemin – kan få
konsekvenser för det framtida lärandet
Skolverkets studie visar att både den kortare och den längre frånvaron bland barn
har ökat markant under pandemin. Att barn är frånvarande från förskolan kan få
flera konsekvenser. Bland annat uppger fyra av tio förskolerektorer att barnens
förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen för förskolan har försämrats
under pandemin. Det är allvarligt, inte minst sett mot bakgrund av att en av
förskolans uppgifter är att förbereda för fortsatt utbildning. Skolverket ser också
en risk för att barn som lever i utsatthet i hemmet blir än mer utsatta när de inte är
i förskolan, givet den trygghet och stabilitet som vuxna i förskolan kan bidra
med.45
Att övergången till förskoleklassen fungerar bra är av betydelse för en god
skolgång. En majoritet av rektorerna bedömer att barnen har fått en sämre
övergång jämfört med innan pandemin. Det finns också indikationer på att
kommunikationen mellan förskolan och mottagande skola inte alltid har fungerat
som den borde, något som kan drabba barn som är i behov av särskilt stöd extra
hårt. Skolverket vill betona betydelsen av att det finns väl fungerande rutiner för
övergången och att dessa också används.
Rektorerna i vår undersökning påtalar även att barn som är borta länge eller
mycket från förskolan ibland inte får möjlighet att leka med andra barn. Att leka
är något som är helt centralt för barns utveckling och lärande och som behöver
tänkas in när det fattas beslut som rör barns tillgång till förskola.46
Vanligare att frånvaron har ökat på vissa förskolor där större andel
har utländsk bakgrund – kan påverka språkutvecklingen
Studien visar att det är vanligare att den längre frånvaron har ökat på förskolor
med större andelar barn har utländsk bakgrund. Det gäller framför allt de
förskolor som antingen är stora eller kommunala eller både och. Rektorer pekar
45

Se till exempel Barnombudsmannen (2021).
Jämför bland annat Skolforskningsinstitutet (2019) och kapitel 1 i förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för
förskolan (Lpfö 18).
46
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också på att barn har hämmats i sin språkutveckling av långvarig frånvaro från
förskolan under pandemin. Barn som inte har svenska som modersmål lyfts
särskilt fram som en grupp som har varit mer frånvarande än andra. Att barn
hämmas i språkutvecklingen kan få allvarliga konsekvenser, både för
språkutvecklingen här och nu, men också för hur barnens lärande kommer att
fungera på längre sikt. Det är därför av vikt att både huvudmän och förskolor gör
sitt yttersta för att barn är i förskolan och att de där får rikliga möjligheter att
utveckla sin språkförmåga.
Oro och rädsla hos vårdnadshavare vanlig frånvaroorsak – viktigt att
vårdnadshavare känner tillit så barnen kommer tillbaka
Att frånvaron bland barnen har ökat under pandemin är knappast förvånande givet
det kollektiva ansvaret för att begränsa smittspridningen. Men vad gäller frånvaro
som är längre än två veckor visar vår studie att den näst vanligaste
frånvaroorsaken är att barnen är hemma på grund av rädsla eller oro hos
vårdnadshavarna.
Det är också vanligare att rektorerna i förskolor med större andel barn med
utländsk bakgrund anger oro och rädsla hos vårdnadshavare som orsak till längre
frånvaro, jämfört med rektorer i förskolor med lägre andelar barn med utländsk
bakgrund. Enligt en studie från Folkhälsomyndigheten drabbades utrikesfödda
hårdare av pandemin än svenskfödda, bland annat genom högre förekomst av
intensivvård och högre dödlighet. Skillnaderna mellan utrikesfödda och
svenskfödda kan enligt studien delvis förklaras av socioekonomiska variabler och
boendeförhållanden.47 En tänkbar förklaring till att oron är större på förskolor
med större andelar barn med utländsk bakgrund är därför att dessa
vårdnadshavare också var mer utsatta för smitta under första delen av pandemin. I
vårt underlag finns även kommentarer från rektorer som handlar om att tidigare
negativa livserfarenheter kan göra att vissa utrikesfödda vårdnadshavare är mer
rädda än andra, samt att dessa vårdnadshavare kan ha följt andra länders
pandemistrategier där ju nedstängning generellt har varit vanligare än i Sverige.
Skolverket menar mot bakgrund av detta att särskild vikt bör läggas vid att främja
kontakten med vårdnadshavarna i familjer där barnen har varit mer frånvarande.
Detta i syfte att bygga tillit så att barnen kommer tillbaka i förskolan när covid-19
nu inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.
Hög personalfrånvaro har få fördelar – men ökat samarbete inom
förskolor är en
Högre frånvaro av personal än normalt har varit en verklighet under pandemin för
de flesta förskolor.48 Att flytta personal inom förskolan är ett av flera exempel på
att vissa förskolor ibland har kunnat vända det negativa till något positivt. En

47

Folkhälsomyndigheten (2021).
De flesta rektorerna besvarade enkäten under senhösten 2021, det vill säga innan den stora smittvåg som medförde
höga sjuktal under vintern 2022. Det är därför rimligt att anta att frånvaron på många förskolor var ännu högre under
januari-februari 2022.
48
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effekt har på sina håll blivit att personalen har lärt känna varandra bättre över
avdelningsgränserna och att ”vi-känslan” har ökat.
Den höga personalfrånvaron har dock haft få positiva konsekvenser i övrigt.
Rektorerna och deras personal har fått kämpa på alla upptänkliga vis för att
hantera denna ofrånkomliga följd av pandemin. Tyvärr bedömer ändå många
rektorer att pandemin har påverkat personalens arbetsmiljö negativt. Rektorers
egen minskade närvaro i förskolan bedöms av många också ha påverkat
verksamheten till det sämre.
Vår studie visar också att många förskolor vid hög personalfrånvaro har vädjat till
vårdnadshavare om att hålla barn hemma. På sina håll har det också fattats beslut
om att minska vistelsetiden för vissa grupper, såsom barn till föräldralediga eller
arbetslösa. Det finns också ett mindre antal förskolor som, i perioder, har minskat
vistelsetiden till noll timmar för dessa grupper. Det är särskilt allvarligt eftersom
alla barn över tre år har egen rätt till så kallad allmän förskola.
Oro för smitta och vårdnadshavare som inte följer riktlinjerna har
påverkat arbetsmiljön – den bör därför vara i blickfånget framöver
Oro för smitta är en realitet som personal och rektorer har haft att förhålla sig till.
Rädslan bland personal har ibland varit mycket stor, inte minst hos de som är i
riskgrupp, samtidigt som förskolan är en verksamhet som präglas av fysisk närhet.
Det uttrycks en frustration över att råd och riktlinjer oftare har utgått från skolans
verklighet snarare än förskolans.
Skolans värld skiljer sig en hel del från förskolans. Till exempel har skolan,
åtminstone i högre åldrar, haft möjlighet till undervisning på distans samt viss
möjlighet till fysisk distans. Under pandemin har det blivit särskilt tydligt hur pass
exponerad för smitta förskolepersonalen är, liksom hur beroende samhället är av
att de är friska och mår bra så att förskolan kan finnas där för barnen, deras
vårdnadshavare och för samhället i stort. Skolverket bedömer därför att
arbetsmiljön i förskolan bör vara i blickfånget också efter pandemin.
Diskussioner med vårdnadshavare om tolkning av riktlinjer för att begränsa
smittspridning är i stor utsträckning en nytillkommen uppgift som påverkat
personalens, och ibland rektorernas, arbetsmiljö. Även om samarbetet med
vårdnadshavarna ofta beskrivs som respektfullt finns det alltför många undantag.
Det kan i sin tur ha resulterat i ett försämrat samarbetsklimat, samtidigt som
läroplanen stadgar att förskolan ska samarbeta med vårdnadshavarna och ge dem
möjlighet till inflytande.
Hälften har kunnat upprätthålla kvaliteten i undervisningen medan
fyra av tio bedömer att kvaliteten har blivit sämre
Förskolan ska utgöra grund för det fortsatta lärandet. Därför är det positivt att
hälften av rektorerna bedömer att kvaliteten på undervisningen varken har blivit
bättre eller sämre under pandemin. Även om förskolorna har ansträngt sig för att
upprätthålla kvaliteten är det ändå fyra av tio rektorer som konstaterar att
kvaliteten på undervisningen på den egna förskolan har påverkats ganska eller
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mycket negativt av pandemin. Det visar att frågan om barns tidiga
kunskapsutveckling förtjänar fortsatt uppmärksamhet.
Personalfrånvaron har slagit ojämnt. Där den har varit ihållande eller hög har det
på sina håll varit omöjligt att planera, genomföra och följa upp undervisning
utifrån läroplanens målsättningar med samma kvalitet som normalt. Det
systematiska kvalitetsarbetet har alltså försvårats.
Den trygga omsorgen har kunnat bibehållas i en majoritet av
förskolorna
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg. Vår undersökning visar att en
majoritet av rektorerna bedömer att uppdraget att erbjuda trygg omsorg inte har
påverkats negativt av pandemin. Två av tio rektorer gör dock en mer negativ
bedömning. Då handlar det ofta om att personaltätheten har blivit alldeles för låg
eller att vikarier inte förmått ge den trygga omsorg som barnen behöver. Några
lyfter att riktigt små barn, och barn i behov av särskilt stöd, är särskilt känsliga för
om den personal som de är trygga med inte finns på plats.
Vad gäller kvaliteten både på undervisningen och i omsorgen finns en liten andel
som menar att den har påverkats positivt av pandemin. Bakgrunden är ofta att hög
frånvaro lett till mindre barngrupper, vilket i sin tur har medfört en bättre kvalitet
i utbildningen för de barn som har varit på plats.
Vår undersökning visar på ytterligare ljusglimtar. Nästan alla rektorer anger att
det finns åtgärder som har införts under pandemin som man vill behålla. Till
exempel anses den ökade utomhusvistelsen och omställningen till distansmöten
ha varit så framgångsrik att arbetssätten både ska få vara kvar och
vidareutvecklas. Hämtning och lämning utomhus, förbättrade hygienrutiner samt
förbättrat samarbete inom och mellan förskolor är också exempel på förändringar
som rektorerna är nöjda med.
Både skillnader och likheter i villkoren för rektorer för fristående
respektive kommunala förskolor
Enskilda huvudmän har ofta bara en förskola och rektor behöver därför inte i lika
hög utsträckning förhålla sig till gemensamma riktlinjer, eller riskera att överföra
smitta mellan sina olika förskolor.49 Det kan vara en förklaring till att det är en
betydligt mindre andel rektorer vid fristående än vid kommunala förskolor som
anger att de har varit mindre fysiskt närvarande i verksamheten. Det är dock
vanligare att rektorer för fristående förskolor anger att de har fått jobba mer än
normalt i barngruppen, och precis som sina kommunalt anställda kollegor har de
fått ta ett mycket stort ansvar för att förskolan överhuvudtaget ska kunna hållas
öppen vid hög personalfrånvaro. Rektorer i såväl fristående som kommunala
förskolor har även fått hantera en hel del övriga tillkommande uppgifter, allt från
att ägna söndagar åt att jaga vikarier, till att kommunicera med vårdnadshavare
som inte delar förskolans bedömning kring att deras barn bör vara hemma.

49
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Pandemin har drabbat olika grupper av förskolor och de barn som
går där olika hårt – orsakerna bör undersökas vidare…
Sveriges förskolor har stått inför stora utmaningar under pandemin. Det finns
många negativa (och några positiva) konsekvenser som är gemensamma, men vi
ser också skillnader mellan olika typer av förskolor och därmed för olika grupper
av barn. En skillnad som vi lyfter fram är att rektorer för förskolor med en större
andel barn med utländsk bakgrund i högre utsträckning bedömer att längre
frånvaro har ökat bland barnen, än rektorer för förskolor där en mindre andel barn
har utländsk bakgrund. Samtidigt finns skillnaden bara bland de kommunala
förskolorna. Vi ser också att andelen rektorer som uppger att den längre frånvaron
har ökat är större på stora förskolor än på små.
Det finns också ytterligare strukturella faktorer som sannolikt påverkar
skillnaderna. Till exempel har en större andel vårdnadshavare i fristående
förskolor eftergymnasial utbildning jämfört med vårdnadshavare i kommunala
förskolor.50 Det finns också andra faktorer, som exempelvis var förskolan ligger
geografiskt, som också kan ha påverkat nivåerna av frånvaro bland barn.
Studien visar också att små förskolor ofta har mindre negativa erfarenheter av
pandemin. Ett sådant exempel är i vilken utsträckning som ökningen av vikarier
har påverkat förmågan att ge trygg omsorg, där små och fristående förskolor, i
lägre utsträckning än kommunala och större förskolor menar att omsorgen har
påverkats negativt. Av vårt material kan man också skönja att de kommunala
förskolorna och deras huvudmän verkar ha vidtagit fler åtgärder för att förhindra
smittspridning, på gott och ont. Till exempel har kommunala förskolor i större
utsträckning övergått till digitala möten och deras rektorer har betydligt oftare
varit fysiskt frånvarande, det senare har oftast inte har varit till gagn för
verksamheten. Samtidigt beror skillnaderna sannolikt också på att de kommunala
förskolorna ofta är större än de fristående.
… men viktigast är att pandemins negativa effekter på barnens
utveckling och lärande motverkas
Sammanfattningsvis finns det skillnader såväl mellan olika grupper av barn som
mellan olika typer av förskolor vad gäller pandemins konsekvenser. Skolverket
menar därför att det är viktigt att aktörer på samtliga nivåer inom skolväsendet ger
de grupper som drabbats hårdare särskild uppmärksamhet.

50

År 2020 hade 58,9 procent av vårdnadshavarna i kommunala förskolor eftergymnasial utbildning jämfört med 71,7
procent i fristående förskolor.
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Bilaga 1 Metod
Enkätutskick
Enkätundersökningen genomfördes som en webbenkät via Skolverkets
enkätverktyg, Survey and Report. Datainsamlingen skedde mellan 15 november
2021 till 14 januari 2022. Tre påminnelser skickades ut.

Urval
Urvalsram
Populationen som undersöks är förskoleenheter. Det finns ett stort antal
förskoleenheter i Sverige och för att kunna dra slutsatser om populationen har ett
urval av förskolor dragits som kan anses vara representativt för hela gruppen.
Förskolans rektor är respondent och svarar för respektive förskola. Urvalsramen
som använts är Skolverkets register över förskoleenheter. Registret har sitt
ursprung i den insamling som SCB utför för Skolverkets räkning varje år i syfte
att framställa officiell statistik om förskolan. Produkten som insamlingen
resulterar i är Förskola: Barn och personal per 15 oktober. Då ett av studiens
syften är att jämföra resultat mellan förskolor som bedrivs av kommunala och
enskilda huvudmän stratifierades rampopulationen efter huvudmannatyp. Totalt
finns 9 589 förskolor av vilka 6 801 (71 procent) är kommunala och 2 788 (29
procent) är enskilda. Inga begränsningar av urvalsramen har gjorts och urvalet är
därmed generaliserbart till hela populationen.
Skolverkets senaste tillgängliga register över förskolor avser 15 oktober 2020. Det
innebär att uppgifterna i urvalramen var knappt ett år gamla vid den tidpunkt då
urvalet drogs. Detta kan medföra att urvalsramen har olika typer av täckningsfel.
Det kan förekomma övertäckning i form av förskoleenheter som finns med i
urvalsramen men inte längre bedrev verksamhet vid tidpunkten när enkäten
skickades ut. Det kan även förekomma undertäckning i form av förskolor som har
startat sin verksamhet efter att urvalsramen sammanställts. Undertäckning kan
även förekomma i form av förskoleenheter som inte rapporterats in till det register
som ligger till grund för insamling av den officiella statistiken. Bedömningen är
att eventuella täckningsfel inte har någon större inverkan på urvalet.
Det är vanligt att en rektor har ansvarar för fler än en förskoleenhet. I genomsnitt
ansvarar en rektor för ungefär två förskoleenheter. För att minska
uppgiftslämnarbördan är det önskvärt att en rektor bara ska behöva svara för en av
sina förskoleenheter. Därför har urvalet designats med hänsyn till hur många
förskolor en rektor ansvarar för. Precis som för uppgifter om enheter så kan det
finnas ett täckningsfel i uppgifter om rektorer, en rektor kan ha avslutat sin tjänst
sedan registret sammanställdes och nya rektorer kan ha anställts. Enkäten riktas
dock till nuvarande rektor för den utvalda enheten.
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Urvalsmetod
Urvalet är konstruerat som ett pps-urval och objekten i urvalsramen är rektorer.
Ett pps-urval innebär att urvalssannolikheten inte är densamma för alla objekt i
urvalsramen, pps står för probability proportional to size (sannolikhet
proportionell mot storlek). Sannolikheten att bli dragen i urvalet bestäms utifrån
en storleksvariabel. Storleksvariabeln består av det antal enheter som en rektor är
ansvarig för dividerat med det totala antalet enheter. Ett högre värde på
storleksvariabeln innebär en högre sannolikhet för att bli dragen i urvalet. I ett
första steg dras ett fixt antal rektorer för kommunal respektive enskild huvudman.
En rektor som har ett stort antal enheter har därmed större sannolikhet att komma
med i urvalet jämfört med en rektor som endast har en enhet. Detta speglar
sannolikheten för en enskild enhet att bli dragen bland alla enheter som finns med
i populationen. Även enheter som saknar information om rektor i urvalsramen
ingår, de beräknas som en rektor per enhet. I ett andra steg så slumpas vilken
enhet som en rektor ska svara för. Det färdiga urvalet är stratifierat efter typ av
huvudman, enskild och kommunal, och alla enheter anses ha samma designvikt.
Designvikten innebär att alla enheter har samma sannolikhet att komma med i
urvalet.

Urvalets storlek
Urvalsstorleken har beräknats utifrån följande utgångspunkter:
•

att en svarskategori i en enkätfråga väljs av 50 procent av respondenterna

•

en felmarginal på 5 procent

•

en konfidensgrad på 95 procent

•

den förväntade svarsfrekvensen uppskattas till 50 procent.

Utifrån dessa utgångspunkter blir den beräknade urvalsstorleken 739
förskoleenheter. Den fastställda urvalsstorleken fördelas proportionerligt i strata
för kommunal och enskild huvudman. Det innebär att fördelningen i urvalet är
densamma som i populationen, med 524 (71 procent) kommunala förskolor och
215 (29 procent) enskilda.

Svarsfrekvens och bortfallsanalys
Ingen av frågorna i enkäten var obligatoriska att besvara, men generellt har
frågorna låg grad av partiellt bortfall, det vill säga förekomst av någon eller några
frågor som många valde att inte besvara. Det partiella bortfallet redovisas i
anslutning till figurerna i rapportens huvuddel.
I tabellen nedan redovisas antal utskick och antal besvarade enkäter.
Sammanställningen är uppdelad efter urvalsdesign, det vill säga per stratum.
Svarsfrekvensen beräknas som det procentuella förhållandet mellan antalet svar
respektive antalet utskick.
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I kolumnen längst till höger av tabellen jämförs skillnaden mellan gruppens
svarsfrekvens i förhållande till den totala svarsfrekvensen. Utfallen kontrasteras
mot antagandet att bortfallet skulle äga rum helt likformigt och slumpmässigt
bland huvudmännen, och därefter bedöms hur troligt det vore med en minst lika
stor skillnad i svarsfrekvenser. Den redovisade sannolikheten har beräknats med
normalapproximation av differensen mellan svarsfrekvenser, där varje
svarsindikator antas vara Bernoullifördelad med sannolikhet för svar uppskattad
med den totala svarsfrekvensen, det vill säga 51 procent. Tabellen visar ingen
signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan förskolor som har kommunala och
enskilda huvudmän.
Tabell 3. Bortfallsanalys efter typ av huvudman.
Antal utvalda

Antal svar

Svarsandel (%)

Signifikans1

Kommunal

515

262

51

0,81

Enskild

214

111

52

0,81

Totalt

729

373

51

1,00

Huvudmannatyp

1

Avser sannolikheten för minst lika stor skillnad mellan uppmätt svarsandel och total svarsfrekvens under hypotetiskt
antagande om att bortfallet sker helt likformigt och slumpmässigt.

I följande tabeller redovisas ytterligare undersökningar av eventuella skillnader i
svarsbenägenhet mellan grupper av förskolor. I den första redovisas antal utskick
respektive antal rektorer som besvarat enkäten inom gruppen av enskilda
huvudmän i förskolan, fördelade efter driftsform och juridisk form51.
Tabell 4. Bortfallsanalys fristående förskolor efter driftsform och juridisk form.
Driftsform

Juridisk form

Antal utvalda Antal svar

Svarsandel (%)

Signifikans1

Föräldrakooperativ

37

18

49

0,67

Personalkooperativ

11

8

73

0,16

120

57

48

0,15

46

28

61

0,17

214

111

52

1,00

Annan

Aktiebolag

Annan

Övriga

Totalt
1

Avser sannolikheten för minst lika stor skillnad mellan uppmätt svarsandel och total svarsfrekvens under hypotetiskt
antagande om att bortfallet sker helt likformigt och slumpmässigt.

Tabellen visar att det inte finns någon skillnad i svarsfrekvens mellan fristående
förskolor som har olika driftsform och juridisk form.
Det finns fler juridiska former bland enskilda huvudmän i förskolan än de som
redovisas i tabellen. I gruppen av huvudmän som anger annan driftsform
redovisas en mindre undergrupp bestående av övrig juridisk form. Där ingår bland
51

Uppgiften om fristående förskoleenheters driftsform anges av uppgiftslämnarna själva i samband med insamlingen till
Skolverkets statistik över elever och personal i förskolan. Det förekommer inte att enskilda huvudmän bedriver
förskoleenheter med olika driftsform. Det finns tre möjliga alternativ för uppgiften om driftsform: föräldrakooperativ,
personalkooperativ, samt annan driftsform. Uppgiften om juridisk form hämtas direkt från företagsdatabasen, via
huvudmannens organisationsnummer. Företagsdatabasen, FDB, administreras av SCB. Den baseras främst på uppgifter
från Skatteverket, men med vissa kompletterande frågor, i form av direktinsamlingar för statistikändamål från företag
och organisationer.
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andra trossamfund och stiftelser. Personalkooperativen är i de flesta fallen
registrerade som ekonomiska föreningar, men några undantag förekommer, som
inte här särredovisas. Föräldrakooperativen är registrerade som ekonomiska eller
ideella föreningar.
Tabellen nedan redovisar en uppföljning av svarsbenägenheten bland rektorer på
kommunala förskolor. Kommungruppsindelningen som används i analysen
gjordes av Sveriges Kommuner och Regioner år 2017.
Tabell 5. Bortfallsanalys kommunala förskolor efter kommungrupp.
Svarsandel Signifikans1
(%)

Antal
utvalda

Antal
svar

A1. Storstäder

63

25

40

0,06

A2. Pendlingskommun nära storstad

90

51

57

0,23

A. Storstäder och storstadsnära
kommuner

153

76

50

0,72

B3. Större stad

112

53

47

0,40

B4. Pendlingskommun nära större stad

60

29

48

0,68

B5. Lågpendlingskommun nära större stad

41

22

54

0,71

213

104

49

0,44

C6. Mindre stad/tätort

74

40

54

0,55

C7. Pendlingskommun nära mindre
stad/tätort

38

22

58

0,37

C8. Landsbygdskommun

29

17

59

0,39

8

3

38

0,45

C. Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

149

82

55

0,23

Totalt

515

262

51

1,00

Kommungrupp

B. Större städer och kommuner nära
större stad

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring

1

Avser sannolikheten för minst lika stor skillnad mellan uppmätt svarsandel och total svarsfrekvens under hypotetiskt
antagande om att bortfallet sker helt likformigt och slumpmässigt.

Tabellen visar att det inte finns någon signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan
kommunala förskolor i olika kommungrupper.
I följande två tabeller redovisas uppföljningar av svarsbenägenheten bland
rektorer för fristående respektive kommunala förskolor beroende på förskolornas
storlek, mätt i antal barn som går på förskolorna.
Tabell 6. Bortfallsanalys fristående förskolor efter antal barn.
Antal utvalda

Antal svar

Svarsandel (%)

Signifikans1

Fler än 50 barn

54

24

44

0,21

Mellan 40 och 50 barn

25

14

56

0,66

Mellan 30 och 40 barn

41

23

56

0,55

Storleksklass
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Mellan 20 och 30 barn

50

29

58

0,32

Färre än 20 barn

44

21

48

0,54

214

111

52

1,00

Totalt
1

Avser sannolikheten för minst lika stor skillnad mellan uppmätt svarsandel och total svarsfrekvens under hypotetiskt
antagande om att bortfallet sker helt likformigt och slumpmässigt.

Tabell 7. Bortfallsanalys kommunala förskolor efter antal barn.
Antal utvalda

Antal svar

Svarsandel (%)

Signifikans1

Fler än 100 barn

49

23

47

0,56

Mellan 90 och 100 barn

29

15

52

0,92

Mellan 80 och 90 barn

40

24

60

0,23

Mellan 70 och 80 barn

63

29

46

0,41

Mellan 60 och 70 barn

58

24

41

0,12

239

115

48

0,24

Mellan 50 och 60 barn

55

26

47

0,57

Mellan 40 och 50 barn

47

26

55

0,52

Mellan 30 och 40 barn

91

48

53

0,69

Mellan 20 och 30 barn

44

25

57

0,41

Färre än 20 barn

39

22

56

0,47

Färre än 60 barn

276

147

53

0,24

Totalt

515

262

51

1,00

Storleksklass

Fler än 60 barn

1

Avser sannolikheten för minst lika stor skillnad mellan uppmätt svarsandel och total svarsfrekvens under hypotetiskt
antagande om att bortfallet sker helt likformigt och slumpmässigt.

Tabellerna visar att det inte finns någon signifikant skillnad i svarsfrekvens
beroende på antalet barn som går på förskolan, varken när det gäller fristående
eller kommunala förskolor.
Tabellen nedan visar svarsbenägenheten bland rektorer på fristående respektive
kommunala förskolor, beroende på andelen barn med utländsk bakgrund.
Tabellen visar att det inte finns någon signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan
förskolor som har olika andelar barn med utländsk bakgrund på förskolan, varken
när det gäller fristående eller kommunala förskolor.
Tabell 8. Bortfallsanalys efter typ av huvudman och andel barn med svensk bakgrund.

73

Antal Svarsandel Signifikans1
svar
(%)

Huvudmannatyp

Andel elever med
svensk bakgrund

Antal
utvalda

Kommunal

Mer än 95 procent

96

53

55

0,40

Kommunal

Mellan 75 och 95 procent

202

104

51

0,92

Kommunal

Mellan 50 och 75 procent

127

63

50

0,70

Kommunal

Färre än 50 procent

90

42

47

0,36
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Kommunal

515

262

51

0,81

Enskild

Mer än 95 procent

44

28

64

0,09

Enskild

Mellan 75 och 95 procent

104

53

51

0,96

Enskild

Mellan 50 och 75 procent

34

14

41

0,23

Enskild

Färre än 50 procent

32

16

50

0,89

Enskild

214

111

52

0,81

Totalt

729

373

51

1,00

1

Avser sannolikheten för minst lika stor skillnad mellan uppmätt svarsandel och total svarsfrekvens under hypotetiskt
antagande om att bortfallet sker helt likformigt och slumpmässigt.

Tabellen nedan visar svarsbenägenheten bland rektorer på fristående respektive
kommunala förskolor, beroende på andelen barn som har vårdnadshavare med
eftergymnasial utbildning. Tabellen visar att det inte finns någon signifikant
skillnad i svarsfrekvens mellan förskolor som har olika andelar barn vars
vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning, varken när det gäller fristående
eller kommunala förskolor.
Tabell 9. Bortfallsanalys efter typ av huvudman och andel barn vars vårdnadshavare har
eftergymnasial utbildning.
Svarsandel Signifikans1
(%)

Andel eftergymnasial
utbildning

Antal
utvalda

Antal
svar

Kommunal

Mer än 75 procent

76

39

51

0,98

Kommunal

Mellan 50 och 75 procent

218

111

51

0,93

Kommunal

Mellan 30 och 50 procent

180

90

50

0,72

Kommunal

Färre än 30 procent

41

22

54

0,74

515

262

51

0,81

Huvudmannatyp

Kommunal
Enskild

Mer än 75 procent

107

55

51

0,96

Enskild

Mellan 50 och 75 procent

76

42

55

0,45

Enskild

Mellan 30 och 50 procent

24

9

38

0,17

Enskild

Färre än 30 procent

7

5

71

0,28

Enskild

214

111

52

0,81

Totalt

729

373

51

1,00

1

Avser sannolikheten för minst lika stor skillnad mellan uppmätt svarsandel och total svarsfrekvens under hypotetiskt
antagande om att bortfallet sker helt likformigt och slumpmässigt.
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